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Designação do Projeto: Quinta do Regadio – Projeto de Agroturismo a ser
implantado na Vila do Ferro (Covilhã)
Código do Projeto: PDR2020-10213-030271
Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos: Diversificação de atividades na
exploração
Objetivo Principal: Dinamizar os Territórios Rurais
Região de Intervenção: Centro
Entidade Beneficiária: Rui Pedro de Jesus Bizarro
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Data de Aprovação: 2018-10-12
Data de Início: 2017-01-01
Data de Conclusão 2022-02-23
Custo Total Elegível 165.720,35€
Apoio Financeiro da UE: FEADER – 82.860,18€

•
•

Objetivos, Atividades e Resultados Esperados
Com o presente projeto, designado por “Quinta do Regadio – Projeto de Agroturismo a ser
implantado na Vila do Ferro” o promotor pretende criar uma unidade de agroturismo
composta por 6 quartos, situados em duas casas autónomas e temáticas, a “Casa da Serra”
que será implementada num edifício em ruínas constante da propriedade e a “Casa da
Cereja” que será construída de raiz. Todos os quartos dispõem de acesso a sala e cozinha
Kitchenette. A casa da Cereja irá dispor ainda de um espaço de relaxamento e spa com
jacuzzi, massagens terapêuticas, hidroterapia e aromaterapia denominado de Cherry Spa.
O empreendimento será também dotado de espaços de lazer, como exemplo a piscina para
adultos e crianças como diversas atividades relacionadas com o processo de produção de
cereja da quinta.
As estratégias para implementação no mercado centram-se no webmarketing,
estabelecimento de parcerias com entidades ligadas ao setor do agroturismo e a criação de
atividades/ofertas potenciadoras da conquista de novos clientes.
Prevê-se alcançar no ano de cruzeiro um volume de negócios superior a 50.000€ e a
contratação de pelo menos um colaborador a tempo inteiro.
Deste modo, os resultados económico-financeiros indicam um rácio claramente favorável
pois, por um lado, os valores apresentam-se sempre positivos, e por outro lado, apresentamse crescentes ao longo dos anos do projeto.

