Designação do projeto| +CO3SO Emprego Interior (GAL)
Código do projeto | ALT20-06-4740-FSE-000897
Objetivo principal | Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | PRÉMIOS D’ OUTONO, LDA.
Data da aprovação | 02/06/2021
Data de início FSE | 01/09/2020
Data conclusão FSE | 31/08/2023
Custo total elegível | 39 604.82€
Apoio financeiro da União Europeia | Comparticipação FSE
Apoio financeiro público nacional/regional |n.a.
Objetivos, atividades e resultados esperados

A Prémios D´Outono Lda, tem como objeto social as atividades de Turismo no Espaço Rural,
agroturismo, turismo de habitação; atividades ligadas à organização de manifestações
económicas (feiras ou exposições, periódicas ou não) e organização de encontros sociais,
científicos ou culturais (conferências, congressos, etc.), assim como o apoio necessário à
organização destes eventos; atividades dos serviços relacionados com a agricultura executadas
por terceiros, por contrato, à tarefa ou qualquer outra forma. A nossa missão é proporcionar aos
clientes um serviço de excelência através da otimização dos nossos serviços e estamos no
mercado como uma empresa de referência pela qualidade. A cultura organizacional da empresa,
assenta na competência, profissionalismo, na integridade e na ética. Os nossos clientes são as
famílias e turistas que se deslocam a região para a conhecer e sobretudo focados no turismo de
natureza.
Trata-se de um projeto de criação de uma unidade de turismo rural, existindo a necessidade de
criar um posto de trabalho associado ao desenvolvimento do projeto. Os investimentos
associados ao posto de trabalho (obras de construção para beneficiação do imóvel) vão

possibilitar arranjos no WC, pisos e tetos, com pinturas necessárias. As funções que o posto de
trabalho irá desempenhar serão de receção de hóspedes, limpezas das casas, orientação e
compras de fatores necessários a limpezas e para os pequenos-almoços. Como objetivo geral
pretendemos desenvolver um ambiente de negócios que propicie a satisfação dos clientes, por
meio de serviços diferenciados e de qualidade.

