SI2E - ATRAIR - Ficha Técnica
Código do Projeto Nº 1539
Designação do Projeto: Casa de Campo Foz de Arouce
Região de intervenção: Coimbra / Lousã
Custo Total Elegível: 91.100,37€
Apoio financeiro da União Europeia:
FEDER – 54.660,22€
FSE – 1.074,37€
Projeto:
A Destinos Enlaçados Lda pretende com esta operação explorar uma casa de campo,
através da modernização e adaptação das instalações existentes para disponibilizar
alojamento aos turistas da região da Lousã e da região de Coimbra. O imóvel terá que
sofrer remodelações para adaptar o espaço às comodidades necessárias para os turistas e
para adaptar os espaços existentes à criação de infraestruturas necessárias ao
desenvolvimento da atividade.
Objetivos:
- Aumentar a capacidade e diversidade de oferta de alojamento na região
- Modernizar os equipamentos inerentes à prestação do serviço
- Ser um alojamento de eleição para pequenos grupos
- Integrar o projeto com outros projetos da região (parque de lazer de Foz de Arouce e
empresas regionais com as quais já realizou protocolo) por forma a aumentar a estadia
média dos visitantes à região
- Introduzir tecnologias que promovam a eficiência energética e energias renováveis
- Integrar no meio sector mão de obra oriunda do sistema nacional de ensino

Atividades:
- Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria
- Construções diversas (obras de adaptação)
- Equipamento básico

Adaptar - Ficha Técnica
Código do Projeto Nº 71632
Designação do Projeto: Adaptação do alojamento local ao contexto COVID-19
Região de intervenção: Coimbra / Lousã
Custo Total Elegível: 39.722,53€
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 19.861,27€
Projeto:
Realizar as adaptações necessárias no alojamento local em construção por forma a
cumprir com as normas de distanciamento social nas área comuns (dormitórios, quartos,
WCs, acessos comuns) com divisórias, automatismos e serviços de desinfeção.
Objetivos:
- fornecimento e instalação de sistemas/mecanismos e sensores de adaptação ao COVID19 nas casas de banho,
- Fornecimento e instalação de divisórias em espaços comuns (Cozinha e Instalações
Sanitárias);
- fornecimento e instalação das adaptações e separadores entre beliches/camas nos
dormitórios;
- Fornecimento e instalação de fechaduras eletrónicas para automatização da abertura de
portas sem necessidades de contacto com as superfícies e por forma a garantir o check-in
automático;
- Desenvolver protocolo interno para selo Clean & Safe.

Atividades:
- Adaptação à implementação de medidas à COVID-19

