
 

 
 
 
 
 

Designação do projeto |Projeto de Expansão da Passageiros do Vento 
 
Código do projeto | ALT20-05-3827-FEDER-000219 
 
Objetivo principal |Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral 
 
Região de intervenção |PO Alentejo 
 
Entidade beneficiária | PASSAGEIROS DO VENTO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA 
 
 
Data da aprovação | 23-01-2019   
 
Data de início |31-01-2019 
 
Data de conclusão |31-12-2019 
 
Custo total elegível |FEDER - 231.342,00€ 
 
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER - 127.238,10 € 
 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados 
 
A Passageiros do Vento pretende modernizar a frota de balões, alargar o seu mercado e 
tornar o balonismo acessível a um maior número de indivíduos. Para a prossecução deste 
objectivo, será realizado um investimento na contratação de 2 pilotos bem como a 
aquisição de um balão com características únicas a nível mundial e o atrelado necessário 
para a atividade. Assim, pretende-se um posicionamento único da organização. 



 

 

 

 

 

 

Designação do projeto | Projeto de Internacionalização da Passageiros do Vento 

 
Código do projeto | ALT20-01-0752-FEDER-002106 
 
Objetivo principal | OT 3 - Reforçar a competitividade das PME 
 
Região de intervenção |Alentejo 

 
Entidade beneficiária |PASSAGEIROS DO VENTO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA 

 
 
Data da aprovação |23-10-2015 
 

Data de início |29-10-2015 

 
Data de conclusão |28-04-2018 

 
Custo total elegível |121.688,50 euros 

 
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 54.759,83 euros 

 
 

Objetivos, atividades e resultados esperados 

A empresa pretende oferecer voos de balão de ar quente de qualidade superior, 

proporcionando uma experiência única num ambiente agradável e seguro.   

Com o plano de internacionalização, pretende-se investir em diversas atividades inovadoras 

de modo a garantir a implementação do plano de internacionalização, nomeadamente 

através da presença na web, do registo da marca Windpassenger a nível internacional e da 

realização de ações de prospeção nos mercados alvo. Todas estas visam uma aproximação 

aos atuais e potenciais clientes, procurando estabelecer um canal de comunicação direto e 

criar laços de confiança com estes. A empresa vai ainda contratar um técnico especializado 

na área comercial que dará suporte ao crescimento sustentado das vendas e ao foco de 

internacionalização. Com a implementação deste projeto a empresa pretende atingir uma 

intensidade das exportações de 42,99% sobre o volume de negócios do ano pós projeto. 














