DESIGNAÇÃO DO PROJETO: Reabilitação de estruturas para
turismo no espaço rural - casas de campo

CÓDIGO DO PROJETO: ACORES-03-0954-FEDER-100646

OBJETIVO PRINCIPAL:
Criação de um espaço turístico diferenciado na Ilha de Santa Maria,
Açores, com a recuperação de três edifícios históricos para
construção de seis habitações de turismo rural. O projeto visou
assim
a inovação e distinção na oferta de turismo no espaço rural na
Região Autónoma dos Açores, de forma a atingir objetivos tanto
internos - preservação da arquitetura inicial – bem como externos
com a fomentação económica regional.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Quinta do Capitão Donatário Empreendimento Turístico, Unipessoal Lda

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: 387.770,00 €

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA: 261.744,75€
Incentivo não reembolsável - 164.802,25 €
Incentivo reembolsável - 96.942,50 €,

DESCRIÇÃO:
A criação de uma nova oferta inovadora na Ilha de Stª Maria na
atividade do Turismo no Espaço Rural, traduziu-se, não só num
negócio para a empresa, mas também ser um fator de dinamização
da atividade económica dos Açores.
Em associação ao investimento a realizado foram aproveitados os
factos históricos do local onde o empreendimento foi implementado,
tendo-se procedido a obras de recuperação do edifício. Ademais, a
inclusão de investimentos na área do marketing, tais como como
website, redes sociais, criação de imagem, permitiram uma
presença na web mais eficaz e uma maior divulgação do negócio
nos diferentes mercados.
Importa salientar que todos os benefícios proporcionados pelo
projeto foram estruturantes na lógica estratégica do mesmo e nas
suas dimensões mais operacionais (comercial, marketing e
financeira). A concretização do presente projeto teve como base a
qualidade do serviço prestado, tratamento diferenciado,
envolvência com a natureza, rigor financeiro, credibilidade,
confiança e estima pelos seus clientes, os Turistas dos Açores.

RESULTADOS:
O presente projeto permitiu a concretização dos objetivos definidos
na estratégia definida pela empresa, tendo sido possível alcançar
os resultados previstos com a criação de um espaço de turismo
rural, diferenciado da oferta da Região e valorização da atividade
económica dos Açores.
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