
 

 

 

 

 

Designação do projeto:  Indie Campers - Expansão (Qualificação) 

Código do projeto: NORTE-02-0853-FEDER-002141 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: INDIE CAMPERS, SA. 

Data de aprovação: 29-10-2015 

Data de início: 01-07-2015 

Data de conclusão: 31-12-2016 

Custo total elegível: 55.000,00 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER - 24.750,00 EUR 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

 
Síntese do projeto/objetivos: 

O projeto da Indie Campers, empresa que atua no setor do turismo, através do aluguer de Campervans, pretende 
realizar um conjunto de investimentos inovadores que irão alterar o seu modelo de funcionamento nos mercados 
internacionais e organizacionais e de qualificação. Assim, o seu projeto de qualificação apresenta investimentos 
nas tipologias Inovação Organizacional e Gestão e TIC, quer na vertente do marketing, quer na vertente 
organizacional. 

 
 

Resultados esperados do projeto: 

Com este projeto de qualificação a Indie Campers pretende ganhar notoriedade nos principais mercados 
associados ao campismo de forma a gerar leads que se tornem em futuros clientes da empresa. No passado nunca 
foram realizados investimentos das tipologias/áreas distintas identificadas e em que se pretende atuar, sendo 
estas iniciativas inovadoras para os processos internos e organizacionais. 



Designação do projeto | Indie Campers - Expansão (Internacionalização) 
Código do projeto |NORTE-02-0752-FEDER-002135 
Objetivo principal|Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção |Norte
Entidade beneficiária |Indie Campers, S.A.

Data de aprovação | 18-11-2015
Data de início | 01-07-2015 
Data de conclusão | 30-06-2017
Custo total elegível | 501.835,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 225.825,75 EUR

O projeto Indie Campers – Expansão é um projeto através do qual a
empresa levou a cabo um conjunto de investimentos inovadores, de forma
a alterar o seu modelo de negócios de funcionamento nos mercados
internacionais e que justificaram o investimento:
• Na promoção internacional da marca;
• Na implementação de nova tecnologia na empresa;
• Na aquisição de um conjunto de novos veículos.
Em resultado destes investimentos a Indie Campers é agora reconhecida
como um dos maiores players europeus na área do turismo.


