
 
 

 

Designação do projeto | Paula Silva - AL 

Código do projeto | CENTRO-04-3827-FEDER-001414 

Objetivo principal |Apoio ao empreendedorismo e criação de emprego 

Região de intervenção |Centro 

Entidade beneficiária |203180933 - PAULA CRISTINA DOMINGUES SILVA 

 

Data da aprovação |18-09-2019 

Data de início |17-02-2020 

Data de conclusão |15-02-2022 

Custo total elegível |148998,33 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 89.399,00 EUR 

 

Descrição do projeto 

Com a operação a realizar com a presente projeto, a empresa procederá à reabilitação de um 

espaço para o exercício do turismo, mais concretamente para efeitos de alojamento local, 

sendo que está prevista a criação de um posto de trabalho. Este projeto irá incrementar e 

valorizar a oferta turística no concelho de Ansião, promovendo esta região de elevado valor 

natural, cultural e histórico. A ideia deste alojamento passa pela requalificação de um edifício 

que apresenta condições muito precárias e degradadas, situado na Melriça, que será 

composto por dois pisos e para além dos quatro quartos, apresentará várias áreas sociais 

comuns. Todos os quartos serão duplos, com casa de banho privativa, sendo que, no que toca 

a espaços comuns, haverá uma cozinha e uma sala que serão ligadas, de forma a possibilitar a 

que cliente tenha uma experiência completa e que se sinta “em casa”. No espaço exterior, 

para além de todos os arranjos exteriores e da beleza que se criará na envolvente do edifício, 

haverá um espaço de churrasqueira (anexo à casa) e um terraço no primeiro piso, ambos os 

espaços com mesas e cadeiras, para que o cliente possa usufruir de toda a beleza e 

tranquilidade que o local e esta região tem para oferecer. O alojamento terá uma estrutura e 

design com traços de modernidade, com os espaços a serem criados de forma a conceber um 

ambiente elegante e de conforto a este espaço, respondendo assim a uma procura que se 

espera elevada, e exigente, sendo feita uma aposta em quartos de valor acrescido para o 

cliente, pensado ao pormenor. Os espaços serão concebidos de forma a criar um fator de 

diferenciação face à concorrência, indo ao encontro das expetativas dos clientes mais 

exigentes 


