
Designação do projeto |Internacionalização da Marca Moon & Sun
Código do projeto |NORTE-02-0752-FEDER-071460  
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária |Mesquita de Sousa Hotels & Resorts, Lda

Data de aprovação | 23-12-2020
Data de início | 14-06-2021
Data de conclusão | 13-06-2023
Custo total elegível | 786.390,00€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 353.875,50€ 

Principais Objetivos:

- Reforçar a capacidade da empresa  para a Internacionalização;

- Tornar a marca Moon & Sun Hotels numa referência no meio hoteleiro, 
tanto a nível nacional como internacional captando mercados 
emergentes;

- Criação de Empreendimentos diferenciadores, como conceitos únicos e 
capazes de satisfazer procuras;



 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mesquita de Sousa Hotels & Resorts, Lda. 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Myhotel, Lda. 



Designação do projeto | Moon & Sun Porto – Clean and Safe
Código do projeto |NORTE-02-08B9-FEDER-060454 
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária |Mesquita de Sousa Hotels & Resorts, Lda

Data de aprovação | 07-07-2019
Data de início | 01-07-2020
Data de conclusão | 24-12-2020
Custo total elegível | 10.548,10 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 5.274,05 € 

Principais Objetivos:

- Adquirir equipamentos de proteção, limpeza e desinfeção para garantir 
um ambiente mais seguro, higiênico e confortável;

- Adotar as medidas de prevenção da DGS relativamente ao COVID-19, 
com o intuito de transmitir maior segurança e conforto aos 
colaboradores;

- Garantir as condições máximas possíveis de higiene e saúde para os 
funcionários, clientes e fornecedores.



Designação do projeto | Criação do MS Hotel Aveiro 5*
Código do projeto |CENTRO-02-0853-FEDER-044319 
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária |Mesquita de Sousa Hotels & Resorts, Lda

Data de aprovação | 22-07-2019
Data de início | 01-01-2020
Data de conclusão | 31-12-2021
Custo total elegível | 3.020.365,97 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 1.294.442,56 € 

Principais Objetivos:

- Criação de um empreendimento diferenciador, através da recuperação 
de um Palacete Histórico na cidade de Aveiro;
- Unidade Hoteleira de 5*, com conceitos únicos e capaz de satisfazer 
procuras distintas.



Designação do projeto | Criação do MS Collection Arouca 5*
Código do projeto |POCI-02-0853-FEDER-072455
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária |Mesquita de Sousa Hotels & Resorts, Lda

Data de aprovação | 02-03-2021
Data de início | 16-08-2021
Data de conclusão |30-06-2023
Custo total elegível | 3.676.871,69
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 1.659.376,26

Principais Objetivos:

- Criação de um empreendimento diferenciador através da adaptação da 
Ala Sul do Mosteiro Santa Maria de Arouca, Monumento Nacional; 

- Unidade Hoteleira de 5*, com conceitos únicos e capaz de satisfazer 
procuras distintas.
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