
 
 

Designação do projeto |Modernização e Capacitação da Amazing 
 
Código do projeto |ALT20-05-38D7-FEDER-000079 

 
Objetivo principal |Reforçar a Competitividade das Pequenas e Médias 
Empresas 

 
Região de intervenção |Alentejo 

 
Entidade beneficiária |AMAZING OPTIONS, INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, 
UNIPESSOAL LDA 
 
Data da aprovação |04-06-2021 

 

Data de início |2021-07-05 

 
Data de conclusão |2022-12-31 

 
Custo total elegível |219 026.87 Euros 

 
Apoio financeiro da União Europeia |87 610.75 Euros 

 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados – A Amazing Options constatou 
uma lacuna no mercado das empresas que fornecem refeições para eventos, e, 
nesse sentido, tem alargado este seu ramo de negócio apresentando um 
serviço inovador e diferenciador, com uma aposta muito marcada na 
qualidade gastronómica dos menus por si disponibilizados no âmbito do 
referido serviço, o que possibilitou o incremento exponencial do volume de 
negócios da empresa.  
Para além do crescimento sustentado na sua área de negócio, a Amazing 
Options adquiriu um imóvel icónico do Distrito de Beja, a Antiga Discoteca 
Pandora. Este espaço irá possibilitar uma grande oportunidade para a 
empresa, através da instalação de um espaço único no Alentejo, de 
preparação, confeção e prestação de serviços de catering.  
Com a presente proposta de valor, a proponente pretende adquirir os 
equipamentos necessários a uma sala de receção de mercadorias, uma zona 
de empratamento, uma zona de lavagem industrial, armazém de mercadorias, 



 
cozinha e conservação, confeção, extração e climatização industrial, pontos de 
refrigeração de bebidas, estações de trabalho, utensílios, louças, mobiliário e 
equipamentos de catering, assim como a eletrificação e arranjos de construção 
necessários à instalação desses mesmos equipamentos no edifício da Antiga 
Discoteca Pandora (local onde a empresa irá desenvolver a maioria da sua 
atividade). Assim, a empresa encontra-se a redefinir a sua estratégia de 
negócio de forma a continuar a incrementar a sua atividade principal 
"Fornecimento de refeições para eventos", utilizando inclusive este novo 
espaço detido pela proponente, para que outras empresas organizem os seus 
espetáculos, atividades, eventos, sendo a entidade promotora desta 
candidatura a responsável pelo serviço de catering dessas mesmas atividades.  
 
A empresa entende a sua atividade empresarial, não como uma atividade 
individual, mas como uma atividade em parceria. Nesse sentido, e no que à 
atividade de serviço de refeições para eventos diz respeito, é intenção realizar 
parceria com empresas e instituições, de forma a, não só, incrementar o 
volume de negócio e as atividades da empresa, como criar mais-valias para os 
seus parceiros e para o território. 
 
 


