
 
Designação do projeto: 
VALORIZAR 2020 
 

Código do projeto: 
M1420-03-0853-FEDER-000168 
 

Objetivo principal: 
O hotel pretende oferecer novos serviços ao seu cliente, nomeadamente ao nível do restaurante, com novos 
espaços e novas ofertas, e zonas de laser definidas tais como: SPA, ginásio indoor e outdoor e parque de 
diversões e que irão complementar o serviço já existente. Estão ainda previstos investimentos na área da 
eficiencia energética e utilização de energias renováveis 
 

Região de intervenção: 
Região Autónoma da Madeira 

 
Beneficiário: 
NÓBREGA & HIPOLITO S.A. 
 

Data de aprovação:  
Data de início:  
Data de conclusão: 
Custo total elegível: 
FEDER:  
Apoio Público Regional:  

09/07/2020 
17/02/2020 
16/02/2022 

1.218.940,13 EUR 
1.036.099,11 EUR 
182.841,02 EUR 

 

Objetivos: 
O hotel pretende oferecer novos serviços ao seu cliente, nomeadamente ao nível do restaurante, com novos 
espaços e novas ofertas, e zonas de laser definidas tais como: SPA, ginásio indoor e outdoor e parque de 
diversões. O edificio foi objeto de um estudo de medidas de melhoria que visa identificar oportunidades para 
otimizar o desempenho energético. Com base nos consumos obtidos e tendo em conta aos maiores 
consumidores de energia , vai ser possi´vel destacar o enfoque a dar nas medidas de melhoria na produção 
de energia termica , nos sistema de ventilação, sistema de gestâo de energia e sistema solar fotovoltaico para 
a diminuição da fatura energética. O grau de inovação expectável, com a implementação deste projeto é 
muito forte para a empresa. A empresa irá introduzir novos serviços, extremamente inovadores para o hotel 
que irão garantir a oferta de serviços de forma integrada de forma a conseguir chegar a um público-alvo mais 
vasto. 
 

Atividades (resultados esperados/atingidos): 
A empresa tem como única atividade a exploração do hotel Four Views Oasis. Este hotel coloca ao dispor 
para além do serviço de alojamento, outro tipo de serviços que complementa o seu serviço prestado ao 
cliente, de forma a que seja mais aprazível a estadia e consiga preencher todos os momentos do dia de quem 
o visita. O hotel quer agora oferecer ao seu cliente mais e melhores serviços. Por essa razão, este projeto 
prevê um avultado investimento em diversos espaços para conseguir a criação de novos serviços que quer 
colocar ao dispor do cliente - ginásio indoor e outdoor, parque de diversões e spa. Prevê ainda melhorar 
significativamente a zona da cozinha e restaurante para conseguir não só melhorar este serviço, como 
também colocar ao dispor novas competências e novos espaços dentro da sua área de refeições. 
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Vídeos ou outros suportes audiovisuais: 

  

 

 

 

 

 
 


