SI Internacionalização PME
Designação do projeto | Reforço das competências no domínio dos fatores dinâmicos de
competitividade para consolidação da presença ativa do Resort Dolce CampoReal no mercado
global, mediante a oferta de um conjunto de produtos turísticos inovadores e diferenciados da
concorrência, que primam pela valorização da Região Oeste no mercado externo.
Código do projeto | POCI-02-0752-FEDER-012802
Objetivo principal |Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas.
Região de intervenção | Centro – Unidade territorial do Oeste
Entidade beneficiária | Summer Camp I, S.A.
Data de aprovação | 07-04-2016
Data de início | 01-10-2015
Data de conclusão | 30-09-2018
Investimento total | 437 915 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 197 061,75 EUR
Objetivos, atividades e resultados|
Principais objetivos do projeto de investimento:
O presente projeto de investimento versa uma estratégia de reforço da competitividade da
empresa de uma empresa recém-constituída, apostando no reforço da atuação comercial da
empresa no mercado global, conquistando uma maior posição no mercado internacional, que lhe
permita promover o Resort Dolce CampoReal, tendo em vista a captação de novos clientes do
segmento de mercado premium.
Para tal, o Resort Dolce CampoReal irá apostar na oferta diversificada dos produtos turísticos, dos
quais se destacam: Alojamentos entre as áreas protegidas da Serra do Socorro e da Archeira, inclui
quartos, suites, apartamentos, Townhouses e Villas; DIVINE SPA; Diversas Experiências como a
Observação das Estrelas, Observação de Aves (Birdwatching), Geocaching; KID Club; Clube
Aventura: experiência de helicóptero, aluguer de bicicletas; Atividades locais: Viagem de Jipe
UMM, Batizado de Mergulho ou passeios de balão; Campo de Golfe projetado pelo arquiteto
Donald Steel, com um percurso desafiante de par 72, em 18 buracos que percorrem a bonita
paisagem da zona protegida da Serra do Socorro e Archeira; Centro Equestre, e Espaço para
Reuniões, apostando em fatores dinâmicos de competitividade e em modelos empresariais
inovadores com vista a promover as exportações, no sentido de assegurar ganhos de forma rápida,
eficiente e eficaz no contexto internacional.

