
 
Designação do projeto: 
VALORIZAR 2020 
 

Código do projeto: 
M1420-03-0853-FEDER-000179 
 

Objetivo principal: 
“Desenvolver ações vocacionadas para a melhoria da capacidade competitiva das empresas regionais 
com o objetivo de consolidar o crescimento económico e acrescentar valor aos processos e aos bens e 
serviços”. 
 

Região de intervenção: 
Região Autónoma da Madeira 

 
Beneficiário: 
EMOÇÕES & PALADARES - SERVIÇOS TURÍSTICOS, LDA 
 
 

Data de aprovação:  
Data de início:  
Data de conclusão: 
Custo total elegível: 
FEDER:  
Apoio Público Regional:  

01-09-2021 
11-02-2021 
31-12-2022 

731.763,72 EUR 
373.199,50  EUR 
65.858,73 EUR 

 

Objetivos: 
Os objetivos estratégicos são: reafirmar a unidade hoteleira em espaço rural como uma referência para 
a região, contribuir para o desenvolvimento turístico da região, incentivando a diversificação das 
atividades turísticas em geral, captação de turistas/hóspedes provenientes de vários mercados, criação 
de postos de trabalho diretos (e indiretos), promover a criação e restruturação de pequenas e médias 
empresas, promover a comercialização dos produtos locais, através da diversificação das atividades e 
criação de circuitos simples de distribuição, contribuir para a fixação da população jovem e criação de 
emprego, fomentar a utilização das TIC nas áreas rurais, para assim elevar o nível de qualificação e 
melhoria de competências, apoiar programas e eventos socioculturais que visem a preservação e 
manutenção da identidade rural, a conservação de práticas e tradições, através de ações de animação 
territorial, pesquisa e inventariação, apoiar a divulgação do património rural construído e promover 
ações de conservação do espaço rural, como alavanca da economia rural, apoiar ações de cooperação 
entre agentes económicos locais, regionais, nacionais e internacionais, reforçar as competências dos 
ativos e empresários que atuam em meio rural e acrescentar a oferta de alojamento num concelho com 
muito potencial de crescimento económico, social e turístico. 
 

Atividades (resultados esperados/atingidos): 
O projeto apresentado pretende cativar novos clientes, versados pela natureza e pelo conhecimento 
gastronómico, que incorporará novas e inovadoras valências, um serviço de atendimento de excelência. 
No âmbito da prossecução do presente projeto está prevista a criação de novos postos de trabalho, de 
forma a colmatar o aumento da capacidade programada para o estabelecimento.   
 
 
 



 

 
Fotos 

   
 
Vídeos ou outros suportes audiovisuais: 

Escolha um bloco modular. Escolha um bloco modular. Escolha um bloco modular. 

 
 


