Designação do Projeto | SEAQUEST – Novos percursos no Mar
Código do Projeto | ALG-02-0651-FEDER-018153
Objetivo Principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de Intervenção | Algarve
Entidade Beneficiária | Ocean Quest, Lda.

Data de Aprovação | 2017-07-17
Data de Início | 2017-03-10
Data de Conclusão | 2018-09-06
Custo Total Elegível | €704.419,26
Apoio Financeiro da U.E. | FEDER - €528.314,45
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional (quando aplicável) | n/aplicável

Objetivos, atividades e resultados esperados / atingidos |
O projeto de investimento da OCEAN QUEST, LDA incide sobre atividades
marítimo-turísticas cuja aposta recai sobre a diferenciação de produto, inovando
na configuração, funcionalidade e versatilidade da embarcação e na inovação da
oferta, quer a nível de percursos, quer a nível de serviços, orientando claramente
a atividade para novos segmentos de mercado, novas tendências e novas
dinâmicas para a procura turística da região.

A OCEAN QUEST terá à disposição dos seus clientes um conjunto de serviços que
se coadunam com a valorização do património histórico, cultural e natural
português e da região, apostando na criação de experiências novas e percursos
diferenciados, de forma a constituir uma alternativa atrativa e adequada perante a
multiplicidade de oferta de atividades náuticas da região, encontrando-se
direcionados para a cultura, natureza, gastronomia e vinhos, promoção de
artesanato e a realização a bordo de eventos musicais ao vivo.
Através da realização do presente projeto, foi possível posicionarmo-nos no setor,
e na região onde estamos inseridos, Vilamoura, com um serviço diferenciador e
através da aposta na combinação de várias atividades / experiências, quer na
qualidade e abrangência dos serviços a disponibilizar, servindo vários segmentos
de mercado, em função das suas necessidades e expetativas.

FEDER - Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional

DESIGNAÇÃO DO PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

ADAPTAR - PME

ALG-02-08B9-FEDER-071892

OBJETIVO PRINCIPAL
OT3 - REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PME

REGIÃO DE INTERVENÇÃO

ALGARVE
ENTIDADE BENEFICIÁRIA

OCEAN QUEST, LDA
DATA DE APROVAÇÃO

2020-07-09

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL
39.970,00€

DATA DE INÍCIO

2020-07-01
APOIO FINANCEIRO
DA UNIÃO EUROPEIA

DATA DE CONCLUSÃO

2021-03-31
APOIO FINANCEIRO
PÚBLICO NAC./REG.*

19.985,00€
* Quando aplicável

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS
Investir na introdução de novos métodos de organização do trabalho e de
relacionamento com clientes, necessários para controlar a pandemia COVID-19, dando
cumprimento às normas e recomendações das Autoridades de Saúde.

FEDER - Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional

DESIGNAÇÃO DO PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

OCEAN QUEST - oportunidades de internacionalização

ALG-02-0752-FEDER-072565

OBJETIVO PRINCIPAL
REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

REGIÃO DE INTERVENÇÃO

ALGARVE
ENTIDADE BENEFICIÁRIA

OCEAN QUEST LDA
DATA DE APROVAÇÃO

DATA DE INÍCIO

DATA DE CONCLUSÃO

02-11-2021

17-12-2021

16-12-2022

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL

APOIO FINANCEIRO
DA UNIÃO EUROPEIA

APOIO FINANCEIRO
PÚBLICO NAC./REG.*

13.333,00€

9.999,75€
* Quando aplicável

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS
A OCEAN QUEST irá contratar uma consultoria especializada para realizar um
diagnóstico de oportunidades de internacionalização para os principais mercados
emissores de turistas para Portugal, em especial o mercado de Espanha, Reino Unido e
Alemanha

