Designação do projeto | Reforço da Competitividade e Atratividade da Estância de Ski da Serra da Estrela
Código do projeto | CENTRO-04-38D7-FEDER-001180
Objetivo Principal | Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade laboral

Região de Intervenção | Centro
Entidade beneficiária | Turismo da Serra da Estrela,Turistrela, S.A.
Data de Aprovação | 2022-01-03
Data de Início | 2021-05-01
Data de Conclusão | 2022-04-30
Custo total Elegível | 232.440,73 Euros
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 139.464,44 Euros
Objetivo | O objetivo geral da TURISTRELA com o projeto, passa por se executar um conjunto de investimentos estratégicos
para melhorar e acelerar a retoma da atividade da Estância de Ski, intervindo em aspetos que atualmente são deficitários, mas
que constituem importantes fatores dinâmicos de competitividade, tanto para mais quando se compete num segmento em
franco crescimento no contexto internacional e no qual existe uma forte concorrência de Espanha (estâncias de Beijar, Sierra
Nevada, Manzaneda e San Isidro). A operação está orientada para dar resposta a um conjunto de necessidades identificadas e
que importa suprir para que se eleve a competitividade da empresa e estimule a atração de turistas nacionais e internacionais
à Serra da Estrela. O projeto contempla 3 atividades que enquadram diversos investimentos: (1) a atividade de
CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA ESTÂNCIA DE SKI; (2) a atividade de REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA; e (3) a
atividade de POSICIONAMENTO NOS MERCADOS DIGITAIS.
Resultados Esperados | Os resultados esperados com a concretização dos investimentos previstos no projeto são os
seguintes: disponibilizar um serviço de valor acrescentado capaz de atrair clientes com elevado rendimento disponível  ter
condições técnicas (neve de cultura) que permitam aumentar o nº de dias com condições para a prática de ski  diminuir os
períodos de inatividade por falhas nos equipamentos  diminuir o impacto energético associado à produção de neve de cultura
 aumentar a capacidade de resposta (nº de utilizadores da estância de ski em simultâneo)  aumentar as condições de
conforto e segurança para os turistas que pretendem praticar ski \ snowborad  potenciar as vantagens do mercado digital
através da criação de ferramentas que permitam um posicionamento diferenciado no mesmo  reforçar a equipa com mais 1
colaborador. A estes resultados mais virados para dentro, junta-se um outro não menos importante que se prende com o
contributo dado pela Estância de Ski na alavancagem da atividade de outras empresas do setor do turismo (restauração,
comércio tradicional, alojamento), pelo potencial de atração de turistas à região, sendo a única estância de ski em Portugal.
Resultados Atingidos | O projeto encontra-se já em execução tendo sido realizados alguns dos investimentos previstos.
Contudo, a taxa de execução dos investimentos é ainda baixa dado se ter começado o projeto bem mais tarde que o
inicialmente previsto, pelo que irá solicitar uma extensão do prazo de fim do projeto.
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