
DESIGNAÇÃO DO PROJETO 

OBJETIVO PRINCIPAL

CÓDIGO DO PROJETO 

REGIÃO DE INTERVENÇÃO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS

DATA DE APROVAÇÃO

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL

DATA DE INÍCIO DATA DE CONCLUSÃO

APOIO FINANCEIRO 
DA UNIÃO EUROPEIA

APOIO FINANCEIRO
PÚBLICO NAC./REG.*

* Quando aplicável

FEDER - Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional



DESIGNAÇÃO DO PROJETO 

OBJETIVO PRINCIPAL

CÓDIGO DO PROJETO 

REGIÃO DE INTERVENÇÃO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS

DATA DE APROVAÇÃO

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL

DATA DE INÍCIO DATA DE CONCLUSÃO

APOIO FINANCEIRO 
DA UNIÃO EUROPEIA

APOIO FINANCEIRO
PÚBLICO NAC./REG.*

* Quando aplicável

FEDER - Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional



DESIGNAÇÃO DO PROJETO 

OBJETIVO PRINCIPAL

CÓDIGO DO PROJETO 

REGIÃO DE INTERVENÇÃO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS

DATA DE APROVAÇÃO

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL

DATA DE INÍCIO DATA DE CONCLUSÃO

APOIO FINANCEIRO 
DA UNIÃO EUROPEIA

APOIO FINANCEIRO
PÚBLICO NAC./REG.*

* Quando aplicável

FEDER - Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional


	Designação do projeto: ALGARVE RIDERS INTERNATIONAL
	Código do projeto: ALG-02-0752-FEDER-034930
	OBJETIVO PRINCIPAL:  OT 3 - REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PME
	Região de intervenção:  ALGARVE
	Entidade beneficiária:  BRIÃO ACTIVIDADES TURÍSTICAS, LDA
	Data de aprovação: 2018-02-23
	Data de início: 2018-04-01
	Data de conclusão:  2022-03-30
	Custo total elegível: € 345.305,00
	Apoio financeiro da UE: € 155.387,25
	Apoio financeiro público: NA
	Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: O projeto visou atingir determinados objetivos estratégicos, nomeadamente: (i) implementar e valorizar a marca Algarve Riders no mercado, (ii) captar e fidelizar turistas durante a época baixa e (iii) captar novos segmentos de mercado.Os principais objetivos que se esperam obter com a realização destes investimentos são:1 - Aumento do volume de vendas para no mercado externo,2 - Aumento da notoriedade e competitividade da empresa nos mercados externos selecionados3 - Contratualização com operadores turísticos e agências de viagens internacionais.Nesse sentido, a entidade promotora irá apostar em investimentos que possibilitem visitas a feiras internacionais localizadas nos mercados-alvo, a criação de conteúdos de marketing digital, o registo da sua marca a nível europeu e o desenvolvimento de campanhas de marketing internacional. O projeto contribui para um Portugal mais dinâmico, competitivo e exportador, na medida em que se adequa às tendências nacionais e internacionais da procura turística. Responde, pelos seus investimentos à adaptação de atividades de lazer às novas tecnologias de informação e comunicação, transformando a oferta de atividades simples e isoladas em serviços modernos e inovadores. Importa ainda referir que enquadrado no setor turístico no Algarve, setor que representa o motor da economia da região, naturalmente que este projeto em muito contribui para um Portugal mais exportador, na medida em que a sua atividade se direciona essencialmente para a captação de turistas internacionais.
	Imagem: 


