
 

 

 

 

 

Designação do projeto:  Hotel República - implementação de medidas para combater a COVID-19 

Código do projeto: CENTRO-02-08B9-FEDER-070454 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção: Centro 

Entidade beneficiária: HOTEL REPÚBLICA, LDA. 

Data de aprovação: 07-07-2020 

Data de início: 02-07-2020 

Data de conclusão: 30-10-2020 

Custo total elegível: 9.465,40 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER - 4.732,70 EUR 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

 
Síntese do projeto/objetivos: 

Com este projeto de investimento pretende-se efetuar ao nível da qualificação organizacional do espaço das 
instalações do Hotel República, Lda., de forma a combater os riscos da pandemia - COVID-19, apostando na 
segurança, higiene e segurança de todos, junto do nosso estabelecimento. 
 
 

Resultados esperados do projeto: 
 
A introdução de medidas no âmbito da COVID-19 para cumprimento das normas e recomendações das 
Autoridades Competentes, é fundamental para comunicar junto dos seus clientes e fornecedores, dando mostras 
efetivas de continuidade da sua excelente prestação de serviços e produtos disponibilizados e da sua aceitação 
no mercado em que se insere.  
 
Neste contexto, e no âmbito dos investimentos de adaptação do estabelecimento e métodos de organização do 
trabalho ao contexto COVID-19 para cumprimento das normas e recomendações das Autoridades Competentes, 
identifica-se seguidamente as principais ações de investimento a ser realizadas a muito curto prazo: 
 
- Equipamento de Gestão Numerário-Cashlogy POS 1500; 
- Dispensadores de Álcool Gel. 



 

 

 

 

 

Designação do projeto:  Hotel República 

Código do projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-043050 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção: Centro 

Entidade beneficiária: HOTEL REPÚBLICA, LDA. 

Data de aprovação: 19-02-2020 

Data de início: 06-10-2018 

Data de conclusão: 05-10-2020 

Custo total elegível: 1.312.419,43 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER - 381.024,99 EUR 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

 
Síntese do projeto/objetivos: 

Projeto de criação de um novo Hotel de categoria de 5 Estrelas em Tomar - "Hotel República" (Hotel de Charme), 
em pleno centro histórico da cidade de Tomar. Com uma capacidade de alojamento a instalar de 19 unidades de 
alojamento, perfazendo-se igualmente 34 camas sendo 30 duplas, 2 camas individuais e 2 suites, bem como 
serviços de restaurante e bar.  
 
 

Resultados esperados do projeto: 
 
Pretende-se reutilizar o edifício com uma nova utilização - "Hotel de Charme", permitindo dar uso a estas 
edificações atenuando o elevado estado de degradação atual, colocando em causa a segurança de pessoas e 
bens. A reabilitação deste e de outros edifícios que fazem parte do centro histórico da cidade de Tomar é, 
portanto, essencial para a valorização da imagem que Tomar transmite para o exterior, através dos seus 
visitantes, permitindo projetar a imagem da cidade a nível nacional e também internacional.  
 
A identidade turística que a cidade já possui sai bastante reforçada com este novo investimento, pretendendo-se 
também elevar Tomar, à posição cimeira na região em termos de oferta turística. 
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