Designação do projeto| As novas Tecnologias ao Serviço da Felizmente
Natural
Código do projeto |
ALT20-06-5141-FEDER-000655/ ALT20-06-4740-FSE-000499
Objetivo principal |
Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | FELIZMENTE NATURAL - CENTRO DIETÉTICO, LDA
Data da aprovação | 14/05/2021
Data de início FEDER |13/10/2018
Data de início FSE | 01/01/2019
Data de conclusão FEDER | 31/12/2019
Data conclusão FSE | 31/03/2020
Custo total elegível | FEDER: 11.390,00€
Apoio financeiro da União Europeia | Comparticipação FEDER 6.834,00€
| Comparticipação FSE 6.433,50€
Apoio financeiro público nacional/regional |n.a.
Objetivos, atividades e resultados esperados
A operação tem por objetivo contribuir para a sustentabilidade e crescimento de uma
microempresa, criada muito recentemente; - A FelizMente Natural é um centro dietético, com
sede em Portalegre, que foi constituída em agosto de 2015.
A área de negócio está focada na saúde e bem-estar da população. Oferecemos serviços na área
da nutrição e medicinais alternativas como a homeopatia e medicina tradicional chinesa. Para
além desta área vendemos produtos alimentares biológicos e cosmética natural.
O nosso público-alvo são todos aqueles que têm como visão a adoção de um estilo de vida
saudável. Com esta candidatura queremos não só manter os nossos clientes e todos os que

fomos conquistando até à data, como também, pretendemos abranger os portugueses de norte
a sul do país com um serviço de consultas de nutrição on-line.
É objetivo desta operação desenvolver um website/loja online + plataforma de gestão de
consultas, a conceção de uma Identidade Visual para projeto no âmbito da nutrição - "método
próprio" que alia consultas de nutrição a suplementos alimentares/ programa de perda de peso,
e a conceção do design, folhetos, cartão de registo e packging no âmbito do Marketing,
complementado com a criação de um posto de trabalho para apoiar os investimentos.
São objetivos específicos criar um posto de trabalho qualificado do sexo feminino e adquirir os
equipamentos necessários para desenvolver os novos serviços. A aposta num serviço inovador e
de qualidade é também um dos objetivos específicos desta operação.

