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Adaptação do Hotel Memmo Baleeira ao contexto COVID-19
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OBJETIVO PRINCIPAL
Reforçar a competitividade das PME
REGIÃO DE INTERVENÇÃO
Algarve
ENTIDADE BENEFICIÁRIA
MEMMO BALEEIRA - HOTELARIA E TURISMO, SA
DATA DE APROVAÇÃO

DATA DE INÍCIO

DATA DE CONCLUSÃO

26/06/2020

25/05/2020

31/08/2020

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL

APOIO FINANCEIRO
DA UNIÃO EUROPEIA

APOIO FINANCEIRO
PÚBLICO NAC./REG.*

39.981,00 Euros

19.950,50 Euros
* Quando aplicável

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS
A pandemia COVID-19 que actualmente se vive por todo o mundo obrigou a uma
profunda e urgente transformação na gestão do negócio hoteleiro.
A facilidade e velocidade de contágio são assustadoramente elevadas, sendo
necessária uma profunda alteração dos hábitos dos consumidores que terão um
impacto imediato e significativo no funcionamento dos hotéis, que terão
obrigatoriamente de adaptar-se a um novo modelo de gestão operacional e de
relacionamento com clientes e fornecedores.
As recomendações e directivas governamentais e das autoridades de saúde exigem por
parte do Hotel Memmo Baleeira a implementação de protocolos detalhados e rigorosos
de saúde e higiene completamente novos que reduzam significativamente os riscos de
contágio e assegurem a segurança de clientes, colaboradores e fornecedores.
Apenas com a implementação destes protocolos é possível garantir o selo clean & safe
do Turismo de Portugal, absolutamente
para reabrir o hotel no Verão de 2020
Imagemessencial
do beneficiário
e em simultâneo garantir um posicionamento competitivo num contexto concorrencial e
de mercado completamente novo.
Esses protocolos implicam a realização de investimentos que garantam o cumprimento
das normas e recomendações actualmente em vigor.
Estes investimentos necessários associados a alterações nos processos de gestão
operacional, uma adequada reorganização e adaptação dos espaços públicos, uma
elevada capacidade de higienização de mãos por parte de clientes, pessoal e
fornecedores/prestadores de serviços e que garantam os níveis de distanciamento

