Designação do projeto | Turismo Rural Casas da Lupa
Código do projeto | ALT20-06-5141-FEDER-000500
Objetivo principal | Promover a integração social e combater a pobreza e qualquer
discriminação

Região de intervenção |Alentejo | Alentejo Litoral | Odemira | São Teotónio
Entidade beneficiária | LUIS AMARO FIGUEIRA, UNIPESSOAL LDA
Data da aprovação |15-04-2019
Data de início |18-06-2018
Data de conclusão |17-12-2019
Custo total elegível |73.168,17 €
Apoio financeiro da União Europeia |36.584,09 €
Objetivos, atividades e resultados esperados
O TER Casas da Lupa é um turismo rural na tipologia Casas de Campo que iniciou a sua
atividade turística em 2010 no Litoral Alentejano, proporcionando alojamento em unidades
de turismo em espaço rural e atividades de animação complementares.
O Objetivo do promotor é modernizar e adequar o turismo em espaço rural, de forma a
captar mais clientes e obter níveis de satisfação elevados.
A necessidade de modernização e remodelação do turismo é urgente pretende-se o
financiamento para realizar os seguintes investimentos:
▪

Sistema de pressurização;

▪

Tratamento da água do canal;

▪

Eletrodomésticos;

▪

Videovigilância e Wi-Fi;

▪

Têxteis (toalhões, toalhas, lençóis, tapetes e protetores);

▪

Reparações ao nível da construção civil (Impermeabilização do pavimento, mosaicos,

substituição de pavimentos, reparações de portas, pinturas, limpezas de paredes, entre
outros trabalhos);
▪

Robot de limpeza da piscina;

▪

Climatização, energia solar e painéis solares;

▪

Manutenção e reparação da parte elétrica.

Designação do projeto | Monte da Galrixa
Código do projeto | ALT20-06-4740-FSE-000366
Objetivo principal | Promover a integração social e combater a pobreza e qualquer
discriminação

Região de intervenção |Alentejo | Alentejo Litoral | Odemira | São Teotónio
Entidade beneficiária | LUIS AMARO FIGUEIRA, UNIPESSOAL, LDA
Data da aprovação |17-04-2019
Data de início |18-06-2018
Data de conclusão |17-06-2019
Custo total elegível |5.184,99€
Apoio financeiro da União Europeia |4.407,24€
Apoio financeiro público nacional/regional |777,75€
Objetivos, atividades e resultados esperados
O TER Casas da Lupa é um turismo rural na tipologia Casas de Campo que iniciou a sua atividade
turística em 2010 no Litoral Alentejano, proporcionando alojamento em unidades de turismo em
espaço rural e atividades de animação complementares.
O Objetivo do promotor é modernizar e adequar o turismo em espaço rural, de forma a captar
mais clientes e obter níveis de satisfação elevados e a criação de 1 posto de trabalho.

