
 

 

 

 

Designação do Projeto|TER Monte do Olival 

Código do Projeto|PDR2020-10213-033705 

Objetivo Principal|Dinamização das zonas rurais 

Região de Intervenção|Alentejo 

Entidade Beneficiária|MONTE DO OLIVAL, LDA 

 

Data de Aprovação|03-10-2018 

Data de Início|31-03-2017 

Data de Conclusão|31-03-2022 

Custo Total Elegível|167.038,77 euros 

Apoio Financeiro da União Europeia|75.167,48 euros 

Apoio Financeiro Público Nacional|8.351,93 euros 

 

Objetivos e Resultados| 

A unidade TER pretende integrar-se na comunidade e com ela participar na 

promoção do concelho de Alcácer do Sal no geral, e numa lógica de promoção 

mútua de serviços que permitirá visibilidade ao Monte do Olival em particular. 

A aposta do Monte do Olival passa pela oferta dum serviço de qualidade 

num ambiente familiar dirigido a uma procura nacional e estrangeira com um 

poder de compra médio/elevado. O concelho de Alcácer do Sal é cada vez 

procurado pelo turista nacional e estrangeiro devido à sua beleza natural, 

diversidade de unidades de paisagem e ao inúmero património 

arquitectónico/arqueológico que dispõe. No entanto, também se depara com uma 

oferta que não responde às suas exigências. Alcácer do Sal estará assim dotada 

de uma unidade TER na modalidade de Casas de Campo que se distinguirá pela 

qualidade. 



O TER, na modalidade de Casas de Campo, terá 3 unidades de alojamento 

com capacidade para 4 pessoas cada, sendo constituídas por quarto 

sala/kitchenett, instalações sanitárias, sofá cama e mezzanine em duas das 

unidades. Todos os clientes terão acesso a um logradouro na frente de cada 

unidade, bem como a um logradouro comum que dará acesso à zona da piscina 

que poderá ser utilizada por todos os utentes. 

 

Assim, a empresa formula objectivos realistas, claros, suficientemente 

flexíveis e mensuráveis, nomeadamente: 

 

Objetivos Gerais  

- Dinamizar uma empresa próspera a operar no sector do turismo; 

- Conquistar clientes nacionais e estrangeiros e fidelizá-los; 

- Contribuir para o desenvolvimento turístico e económico da região; 

- Perpetuar e divulgar o património histórico, cultural, ambiental e gastronómico 

da região. 

 

        


