DESIGNAÇÃO DO PROJETO: Definição de estratégia digital, criação de um
website e presença nas redes sociais

CÓDIGO DO PROJETO: ACORES-03-0853-FEDER-101852

OBJETIVO PRINCIPAL: Reforçar a Capacitação Empresarial das Empresas
Regionais para a Competitividade

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: MANTAMARIA - COMÉRCIO, INDÚSTRIA E TURISMO,
LDA

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: 10 000,00 €

RESULTADOS:
Através do presente projeto pretendemos alcançar os seguintes resultados:
•

Definição de Estratégia de Comunicação e Marketing Digital;

•

Conceção de um website moderno e apelativo com possibilidade de reservas
online;

•

Projeto de UI-UX para melhoria da navegabilidade;

•

Otimização do website ao nível de SEO;

•

Capacitação e Internalização de competências na área gestão das Redes Sociais;

•

Plano de dinamização das Redes Sociais;

•

Produção de conteúdos;

•

Conceção e Newsletters para contacto e comunicação regular com os nossos
clientes e com o mercado;

•

Instrumentos de comunicação comercial em formato digital;

•

Otimização de sistema de envio de avisos através de envio automático de SMS´s.
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DESIGNAÇÃO DO PROJETO: Modernização do Centro de Mergulho
CÓDIGO DO PROJETO: ACORES-03-0954-FEDER-100692
OBJETIVO PRINCIPAL: Adequar a área do centro de mergulho, em
termos de segurança para os clientes, através da melhoria generalizada
dos equipamentos disponibilizados, para fazer face ao aumento da
procura por este tipo de actividade, resultado da enorme divulgação
internacional do mergulho com Jamantas realizado em Santa Maria, e
que levou a um aumento exponencial da procura por clientes
estrangeiros; A empresa teve que ajustar os seus equipamentos às
exigências dos clientes.
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Mantamaria – Comércio, Indústria e
Turismo, Lda.
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: 65.905,33 euros
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA:
Não Reembolsável - 26.362,13 euros
Reembolsável - 16.476,33 euros
DESCRIÇÃO: O presente projecto de investimento contemplou a
aquisição de um novo motor para a embarcação BIROSTRIS, que foi
afectada exclusivamente à observação de cetáceos na costa da Ilha de
Santa Maria, e ainda a aquisição de outros equipamentos, com o
objectivo de reforçar a segurança dos clientes, pois esta é uma
actividade muito sensível e exigente, em matéria de segurança, e sendo
mais de 80% dos clientes de origem estrangeira, e conhecedores da
legislação internacional que regula esta actividade, constituindo
preocupação dos promotores o cumprimento rigoroso dos protocolos
de segurança que regulam esta actividade.

RESULTADOS: Sendo a empresa líder de mercado neste segmento de
mercado, e onde foi pioneira na introdução dessa actividade na Ilha de
Santa Maria, os resultados atingidos forma muito significativos,
destacando -se uma redução significativa no consumo de
combustíveis, a melhoria em termos de insonorização, pois os clientes
queixavam -se que os anteriores mototres eram muito barulhentos e
afugentavam os cetáceos, na aproximação que faziam ainda na
embarcação, e para além disso melhorou substancialmente os noveis
de confiança dos clientes, quando se aperceberam que os
equipamentos de mergulhos eram certificados, e respeitavam as
normas de segurança em vigor. Com a concretização deste projecto, a
empresa baixou os seus custos operacionais, pois os combustíveis têm
um peso estrutural importante, e aumentaram os níveis de confiança
junto dos clientes, variáveis que tiveram um contributo decisivo para a
melhoria dos resultados de exploração.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Mantamaria – Comércio, Indústria eTurismo,
Lda. NIF – 509 087 523
DESIGNAÇÃO DO PROJETO: Unidade dedicada ao mergulho, e outra
dedicada ao “Big Game Fishing”, e observação de Jamantas.
CÓDIGO DO PROJETO: ACORES-03-0954-FEDER-101036 – 1706
OBJETIVO PRINCIPAL: Afirmar as empresas regionais e os seus produtos
no mercado regional.
DESCRIÇÃO DO PROJETO: Aquisição de equipamentos para Mergulho,
“Paddle”, Pesca Turismo e para aumentar a segurança de duas
embarcações a afetar a estas actividades, bem como, à rota dos fósseis e
passeios temáticos.
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: 179.504,20 €APOIO
FINANCEIRO: 116.677,73 €
RESULTADOS: Aquisição de vários equipamentos técnicos, que dotaram a
embarcação que a empresa adquiriu com condições de segurança e de
navegabilidade direcionada para o segmento “Premium; A
disponibilização de uma estrutura de qualidade, em termos de serviço e
agora também a diferenciação positiva pela qualidade dos
equipamentos que vão ser disponibilizados; Com a concretização deste
projeto, a empresa tem reforçado a sua posição de liderança no
mercado.
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DESIGNAÇÃO DO PROJETO: Atividade Marítimo Turística
CÓDIGO DO PROJETO: ACORES-03-0954-FEDER-100457
OBJETIVO PRINCIPAL: A empresa pretende melhorar o seu desempenho
na atividade marítimo turística. Deste modo, com a melhoria da sua
competitividade e de forma mais sustentável, contribui para o
desenvolvimento económico do setor do turismo na ilha de Santa
Maria.
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Mantamaria – Comércio, Indústria e
Turismo, Lda.
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: 106.849,43€
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA: 69.452,13€
DESCRIÇÃO: O projeto prevê a aquisição de novos equipamentos,
incluindo 2 motores para as suas embarcações afetas à atividade
marítimo turística, contribuindo para a melhoria da eficácia e
competitividade da empresa e melhoria da preservação do ambiente.
RESULTADOS: Com a realização dos investimentos a empresa terá uma
maior eficiência de consumo de combustíveis, contribuindo para a
preservação do ambiente, permitindo o desenvolvimento da sua
atividade de forma mais sustentável, competitiva e com uma prestação
de serviços de maior qualidade, como se pretende para o
desenvolvimento do turismo nos Açores.

