DESIGNAÇÃO DO PROJETO

CODIGO DO PROJETO

Aumentar o emprego e a coesão territorial (DLBC)

MAR-04.03.01-FEAMP-0052

REGIÃO DA INTERVENÇÃO
ALGARVE
ENTIDADE BENEFICIÁRIA
DREAM WAVE - ACTIVIDADES MARITIMO-TURÍSTICAS, LDA
DATA DE APROVAÇÃO

DATA DE INÍCIO

DATA DE CONCLUSÃO

29-10-2018

01-03-2018

31-05-2019

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL

APOIO FINANCEIRO DO
FEAMP

APOIO FINANCEIRO
PÚBLICO NAC./REG.*

143.781,19€

42.774,91€

7.548,51€
*Quando aplicável

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS

O projeto da DREAM WAVE consiste na aquisição de equipamentos de recreio marítimoturísticos, tendo como base operacional a Marina de Albufeira.
Esta operação surge com o propósito de dinamizar as atividades marítimas, inovar num setor
altamente concorrencial, apostar em atividades que liguem o turista ao mar e às caraterísticas
naturais da costa algarvia.
Definiu-se os seguintes objetivos estratégicos:
• Criar novos postos de trabalho de funções ligadas ao mar e reforço do Turismo
• Contribuir para o setor do turismo, com novos produtos e serviços no mercado
• Contribuir para a dinamização da marina de Albufeira
• Criar produtos turísticos inovadores para a empresa
• Captar novos clientes, com diferentes interesses e motivações
• Contribuir para minimizar impactos negativos sentidos no setor das atividades marítimas

DESIGNAÇÃO DO PROJETO

CODIGO DO PROJETO

Reforço da frota da DREAMWAVE

MAR20-04-80S3-FEAMP000467

REGIÃO DA INTERVENÇÃO
ALGARVE
ENTIDADE BENEFICIÁRIA
DREAMWAVE - ATIVIDADES MARÍTIMO-TURÍSTICAS, LDA
DATA DE APROVAÇÃO

DATA DE INÍCIO

DATA DE CONCLUSÃO

29-04-2021

10-12-2019

01-02-2021

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL

APOIO FINANCEIRO DO
FEAMP

APOIO FINANCEIRO
PÚBLICO NAC./REG.*

277.179,32€

117.801,21€

20.788,45€
*Quando aplicável

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS

O investimento central será a aquisição da embarcação de alumínio de 14m e capacidade para
48 passageiros. A empresa pretende consolidar a quota de mercado e dar resposta à procura
crescente até então verificada pelos promotores.
Numa perspetiva mais ampla existe também a expectativa de que este investimento possa
contribuir para aumentar a diversidade da oferta de atividades marítimo-turísticas a operar a
partir do mercado de Albufeira/Lagoa, aumentando a notoriedade e as motivações de visita
ao destino.
Nesse sentido, a DREAMWAVE definiu os seguintes objetivos:
▪ Reforço da frota com a aquisição, até início de 2021, de uma embarcação de 14m em
alumínio, que permita uma maior rentabilização com menor impacto ambiental.
▪ Lançamento da embarcação até ao verão de 2021 com a criação de um programa de
animação marítimo-turística, focado na experiência de “Caves & Dolphin Watching”, com
caraterísticas que permitam cativar o interesse de uma base diversificada de turistas.
▪ Consolidação da quota de mercado.

