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LEADER

O PRODER (Programa de Desenvolvimento Rural) foi o instrumento estratégico e 
financeiro de apoio ao desenvolvimento rural do continente para o período 2007 
a 2013.

O LEADER (Ligação entre Ações da Economia Rural) foi a metodologia assumida 
para a implementação do subprograma 3 do PRODER e baseia-se numa participação 
ativa dos Grupos de Ação Local (GAL) na definição das opções estratégicas que 
contribuem para o desenvolvimento das zonas rurais.

O LEADER incentiva os territórios rurais a explorarem novas formas de se tornarem 
ou permanecerem competitivos, utilizando da melhor maneira os seus recursos 
tentando vencer os desafios que possam enfrentar, como envelhecimento da popu-
lação, níveis reduzidos de oferta de serviços ou falta de oportunidades de emprego.

Desse modo, o LEADER contribui para melhorar a qualidade de vida nas zonas 
rurais, tanto das famílias de agricultores como da população a nível mais amplo, 
incentivando os agentes socioeconómicos a trabalharem em conjunto com vista à 
produção de bens e serviços que gerem um valor acrescentado máximo na respetiva 
zona de intervenção.

O LEADER AD ELO está subjacente à Estratégica Local de Desenvolvimento (ELD) 
aprovada para a zona de intervenção que abrangeu a totalidade das freguesias 
pertencentes aos concelhos de Cantanhede, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho, 
Penacova e Vagos.

Estruturada em cinco ações a Estratégia foi implementada entre 2007 e 2013 resul-
tando num conjunto alargado de projetos que se apresentam no presente documento.

Fundo Europeu Agrícola
de Desenvolvimento Rural
A Europa investe nas zonas rurais

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
E DO MAR
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Ação  3.1.1.
Diversificação  
de Atividades  
na Exploração Agrícola

Microgeração de energia 
através de painéis solares

Promotor: Valmarques – Sociedade Agrícola e Pecuária, Lda.
LocaLização: Moita - Vaqueira – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 23.345,37€
montante de aPoio: 9.338,15€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O pedido de apoio diz respeito à aquisição e instalação de painéis 
fotovoltaicos para a produção de energia elétrica em exploração 
agrícola.

O beneficiário iniciou a sua atividade agrícola em 1989 e dedica-se à 
produção de leite e hortícolas. Atualmente, intensificou a produção 
de hortícolas com uma área de cerca de 50 ha de estufas, sendo de 
destacar a cultura do morango e tomate. 

Instalação de sistemas fotovoltaicos 
de produção de energia elétrica

Promotor: Anselmo de Oliveira Jorge
LocaLização: Arazede – Montemor-o-Velho 
montante de investimento: 31.000,00€
montante de aPoio: 12.400,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio visou a diversificação da atividade agríco-
la do beneficiário, com a instalação de sistemas solares fotovoltaicos 
destinados à produção de energia elétrica na exploração agrícola.

O promotor deste pedido de apoio dedica-se à cultura de mirtilos, 
tendo a sua plantação cerca de 1,5 ha e localiza-se em Arazede.

Produção de energia renovável 
através de painéis fotovoltaicos

Promotor: Licínio Mendes Teixeira Moinho 
LocaLização: Pelicanos - Montemor-o-Velho
montante de investimento: 23.750,00€
montante de aPoio: 9.500,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio refere-se à diversificação de uma ex-
ploração agrícola, com o complemento da instalação de painéis 
fotovoltaicos para a produção de energia elétrica na exploração. 

O beneficiário é um empresário em nome individual que tem como 
atividade agrícola principal a pecuária desde 1992. Para além da 
vacaria com a finalidade de produção de leite, possui ainda uma 
área de cerca de 10 ha destinada ao cultivo de forragens para 
alimentação dos animais. 
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Ação  3.1.1.
Diversificação  
de Atividades  
na Exploração Agrícola

Microgeração – Produção 
de energia para venda

Promotor: José Alberto de Melo Tinoco Santana
LocaLização: Tentúgal – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 12.350,00€
montante de aPoio: 4.940,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Instalação de 20 módulos fotovoltaicos em exploração agrícola 
com aproximadamente 13 ha. 

Com o presente pedido de apoio, o beneficiário diversificou as ativi-
dades desenvolvidas na sua exploração, onde se dedica à plantação 
de cereais, criando desta forma uma nova fonte de rendimento que 
permite a rentabilização da atividade económica da exploração. 

Microgeração – Produção 
de energia para venda

Promotor: Rui Miguel da Cruz Caldeira Rama
LocaLização: Carapinheira – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 19.634,15€
montante de aPoio: 7.853,66€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Este pedido de apoio permitiu a instalação de 24 módulos foto-
voltaicos numa exploração agrícola com aproximadamente 31 ha. 

O beneficiário, um agricultor em nome individual com experiência 
na área, dedica-se à produção de hortícolas e à produção animal 
desde 1997, originando, com esta instalação uma fonte de rendimento 
complementar.

Microgeração – Produção 
de energia para venda

Promotor: José Pedro Gois Louro
LocaLização: Carapinheira – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 17.967,48€
montante de aPoio: 7.186,99€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Este pedido de apoio permitiu a instalação de 20 módulos fotovol-
taicos numa exploração agrícola com cerca de 50 ha cuja cultura 
principal são os cereais.

Os painéis destinam-se à produção de energia elétrica dentro da pró-
pria exploração, criando assim uma fonte de rendimento adicional. 
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Ação  3.1.1.
Diversificação  
de Atividades  
na Exploração Agrícola

Microgeração – Produção 
de energia para venda

Promotor: Rui Miguel Varela Rodrigues
LocaLização: Tentúgal – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 14.552,85€
montante de aPoio: 5.821,14€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O pedido de apoio é caracterizado pela instalação de 31 módulos 
fotovoltaicos na exploração agrícola, como forma de diversificação 
das atividades da mesma. Surge como uma produção de energia 
que vem otimizar e rentabilizar a utilização dos recursos naturais 
e principalmente criar uma nova fonte de rendimento.

O beneficiário, agricultor que desde 2009, detém uma exploração 
de cerca de 32 ha, onde se dedica à agro-pecuária. 

Posto de Venda

Promotor: Valmarques – Sociedade Agrícola e Pecuária, Lda.
LocaLização: Arazede – Montemor-o-Velho.
montante de investimento: 23.421,05€
montante de aPoio: 14.052,63€
Postos de trabaLho: 2

O pedido de apoio consistiu na aquisição de um posto de venda para 
a comercialização de produtos hortícolas da empresa Valmarques, 
nomeadamente tomate, morango e alface. 

Criando um posto de venda junto a uma estrada principal, o proprie-
tário da empresa dá a conhecer os seus produtos e mantém uma 
relação de maior proximidade com a população local, fator que 
contribui para o desenvolvimento regional. Com o funcionamento 
deste posto de venda, 2 postos de trabalho foram criados.

Microgeração de energia 
através de painéis solares

Promotor: Maria Bertina Jorge de Jesus Paulino
LocaLização: Arazede – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 20.536,84€
montante de aPoio: 8.214,74€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Este pedido de apoio visou a instalação de painéis fotovoltaicos e 
permitiu à beneficiária a rentabilização da atividade na exploração 
com a produção de energia através dos painéis.

Operando na produção animal e de leite desde 1980, a beneficiária 
apresenta uma área de exploração de cerca de 6,5 ha, detendo 
50 animais para produção de leite a ainda cultura de milho para 
posterior transformação em forragens para os animais. 
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Ação  3.1.1.
Diversificação  
de Atividades  
na Exploração Agrícola

Instalação de sistemas 
solares fotovoltaicos

Promotor: Sacruv, Lda.
LocaLização: Arazede – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 35.400,00€
montante de aPoio: 14.160,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio visou a instalação de 64 módulos fotovol-
taicos numa exploração agrícola recentemente criada, para produção 
e posterior venda de energia gerada através do sol.

 Com este investimento, o beneficiário pretende a diversificação da 
atividade, para que haja uma fonte de rendimento fixa, através do 
contrato com a EDP, contrariando assim a sazonalidade da produção 
da exploração.

A Sacruv, Lda. está sediada nos Catarruchos - Arazede e dedica-se 
à produção de Kiwis numa área de cerca de 10 ha.

Microgeração de energia 
através de painéis solares

Promotor: Bonitos, Lda.
LocaLização: Santo-Varão – Montemor-o-Velho.
montante de investimento: 17.461,78€
montante de aPoio: 6.984,71€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Este pedido de apoio é caracterizado pela instalação de 24 módulos 
fotovoltaicos em ambiente agrícola, produzindo assim energia para 
consumo na exploração e também para venda à rede pública. A 
implementação dos painéis otimiza os recursos da exploração, ao 
mesmo tempo que diminui os custos energéticos. 

A empresa beneficiária, a Bonitos Lda. – empresa constituída por 
familiares, em 2006 mudou a sua produção maioritária de cereais 
para produção agropecuária. Com uma área de 120 ha, dedica, 
parcelarmente, terrenos a culturas diversas, como milho, abóbora, 
batata e também para pastagens e criação de vacas. 

Instalação de sistemas solares 
fotovoltaicos – Sítio da Castôa

Promotor: Sacruv, Lda.
LocaLização: Arazede – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 35.960,00€
montante de aPoio: 14.384,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O pedido de apoio visou a instalação de 2 sistemas solares fotovol-
taicos constituídos por 64 módulos. Com o intuito de diversificar e 
rentabilizar a atividade agrícola da exploração, a energia é produzida 
para venda à rede pública.

Com uma exploração com uma área de cerca de 10 ha, a empresa 
beneficiária dedica-se à produção de kiwis.
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Ação  3.1.1.
Diversificação  
de Atividades  
na Exploração Agrícola

Instalação de sistema 
solar fotovoltaico

Promotor: Malo Mixed Farming, Lda.
LocaLização: Tentúgal – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 16.950,00€
montante de aPoio: 6.780,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O pedido de apoio diz respeito à instalação de 30 módulos foto-
voltaicos para produção de energia através dos raios solares e 
consequente diversificação da atividade agrícola da exploração. 
A energia produzida ajuda na rentabilização da propriedade, uma 
vez que se destina à venda à EDP.

Malo Mixed Farming, Lda. dedica-se à suinicultura desde 2006. Com 
uma exploração de cerca de 35,5 ha e é dos principais produtores 
a nível nacional. 

Instalação de sistema fotovoltaico 
para produção de energia elétrica

Promotor: Rui Miguel Varela Rodrigues
LocaLização: Tentúgal – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 17.400,00€
montante de aPoio: 6.960,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio é caracterizado pela instalação de 
um sistema solar fotovoltaico, constituído por 30 módulos para a 
produção de energia elétrica, surgindo como fator complementar 
da atividade agrícola realizada na exploração. Com a celebração 
de um contrato com a EDP, o beneficiário garante uma fonte de 
rendimentos fixa. 

O beneficiário, agricultor em nome individual, detém uma exploração 
com 34,18 ha, onde se dedica à produção de milho e arroz.

Sistema solar fotovoltaico fixo

Promotor: Rui Miguel da Cruz Caldeira Rama
LocaLização: Carapinheira – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 13.809,76€
montante de aPoio: 5.523,90€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Este pedido de apoio visou a instalação de um sistema fotovoltaico 
com 28 módulos para produção de energia e posterior venda à rede 
pública, diversificando e rentabilizando assim a atividade agrícola 
da exploração. 

O beneficiário é um agricultor com vasta experiência que se dedica 
à agro-pecuária numa exploração com cerca de 42 ha.



17

Ação  3.1.1.
Diversificação  
de Atividades  
na Exploração Agrícola

Instalação de sistema de 
produção de energia elétrica

Promotor: Amélia da Conceição Gomes Barreto
LocaLização: Seixo-de-Gatões – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 15.354,00€
montante de aPoio: 6.141,60€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio visou a instalação de um sistema solar 
fotovoltaico constituído por 26 módulos, destinado à produção de 
energia para venda, criando assim uma fonte de rendimento fixa, 
diversificando a atividade agrícola realizada na exploração. 

Amélia Barreto, agricultora em nome individual dedica, desde 2009, 
a sua exploração de cerca de 8 ha à produção de leite e gado bovino.

Instalação de sistema fotovoltaico 
de produção de energia elétrica

Promotor: Amélia da Conceição Gomes Barreto
LocaLização: Seixo-de-Gatões – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 15.697,13€
montante de aPoio: 6.278,85€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O pedido de apoio prende-se com a instalação de 30 módulos fo-
tovoltaicos de produção de energia através dos raios solares, para 
posterior venda à EDP. Com a introdução de uma atividade distinta, 
mas complementar à agricultura, a beneficiária pretende maximizar 
a produção da exploração, criando dessa forma uma nova fonte de 
rendimento fixa. 

A beneficiária iniciou a sua atividade agrícola em 2009 e dedica-se 
à produção de leite e gado bovino. 

Instalação de sistemas solares 
fotovoltaicos – Lagoa Redonda

Promotor: Sacruv, Lda.
LocaLização: Arazede – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 35.400,00€
montante de aPoio: 14.160,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio visou a instalação de 64 módulos fo-
tovoltaicos de produção de energia. Com a aposta reforçada nas 
energias renováveis, o investimento é transformado numa fonte de 
rendimentos fixos, diversificando deste modo a atividade agrícola 
da exploração.

Com uma área de aproximadamente de 10 ha, a empresa Sacruv, 
Lda., dedica a sua exploração à produção de kiwis. 
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Ação  3.1.1.
Diversificação  
de Atividades  
na Exploração Agrícola

Instalação de sistemas fotovoltaicos 
de produção de energia elétrica

Promotor: Manuel da Cruz Aveiro
LocaLização: Arazede – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 53.940,00€
montante de aPoio: 21.576,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O pedido de apoio visou a instalação de sistema de produção fo-
tovoltaico constituído por 96 módulos, introduzindo assim uma 
atividade complementar daquela exercida na exploração agrícola.

O beneficiário, agricultor com experiência, dedica-se à suinicultura 
e à produção de hortícolas. 

Instalação de sistema fotovoltaico 
de produção de energia elétrica

Promotor: Arménio de Jesus Vilante
LocaLização: Arazede – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 16.600,00€
montante de aPoio: 6.640,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio visou a instalação de 30 módulos foto-
voltaicos, destinados à produção de energia para venda. O presente 
investimento surge como complementaridade à atividade agrícola 
já exercida na exploração. 

O beneficiário é agricultor e exerce desde 1990 a atividade de sui-
nicultura, numa exploração com cerca de 3,5 ha.
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Ação  3.1.1.
Diversificação  
de Atividades  
na Exploração Agrícola

Microgeração de energia em 
empresa agropecuária

Promotor: Agrodunas, Unipessoal, Lda.
LocaLização: Tocha - Cantanhede
montante de investimento: 20.526,32€
montante de aPoio: 8.210,53€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido é caracterizado pela instalação de painéis foto-
voltaicos para produção e venda de energia à rede, dinamizando, 
otimizando e complementando a atividade agrícola existente na 
exploração, permitindo um melhor desenvolvimento económico 
da mesma. A instalação de painéis de energia solar surge como 
uma forma de rentabilizar a produção da exploração e também 
como uma nova fonte de rendimento.

A Agrodunas Lda. foi constituída em 2002 e dedica-se ao cultivo de 
hortícolas, produção e comercialização de animais, especializan-
do-se na produção e venda de coelhos, com uma capacidade para 
cerca de 100 animais. 

Microgeração de energia 
através de painéis solares

Promotor: Francisco Augusto Rebocho Vaz Pessoa
LocaLização: Pocariça - Cantanhede
montante de investimento: 15.700,00€
montante de aPoio: 6.280,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio visou a instalação de 28 módulos foto-
voltaicos para produção de energia através dos raios solares, para 
venda. Deste modo, existe uma diversificação e um consequente 
melhoramento da atividade agrícola.

O beneficiário dedica-se è viticultura desde 1987, produzindo castas 
regionais e com um escoamento de produto para a Adega Coope-
rativa de Cantanhede.

Instalação de sistema 
solar fotovoltaico

Promotor: Maria Cruz Oliveira, Unipessoal, Lda.
LocaLização: Sanguinheira – Cantanhede
montante de investimento: 16.900,00€
montante de aPoio: 6.760,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Com o presente pedido de apoio, concretizou-se a dinamização e 
diversificação de uma exploração agrícola através da instalação de 
30 módulos fotovoltaicos, de modo a produzir energia para venda 
à rede pública, transformando um recurso natural numa fonte de 
rendimento complementar.

A beneficiária dedica-se à agricultura desde 2004 e é proprietária 
de uma exploração onde se dedica à hortofloricultura e à produção 
de piripiri. 
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Ação  3.1.1.
Diversificação  
de Atividades  
na Exploração Agrícola

Instalação de um sistema de 
microgeração solar fotovoltaico

Promotor: Luís Manuel Teixeira da Fonseca Jorge
LocaLização: Mouriscas - Cantanhede
montante de investimento: 17.791,85€
montante de aPoio: 7.116,78€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio visou a instalação de um sistema de 
microgeração solar fotovoltaica numa exploração de hortoflori-
cultura, com a produção de gereberas, lírios, estrelícias, gladíolos, 
cravos e feijão verde. 

O beneficiário, empresário em nome individual, criou a sua explo-
ração primeiramente em Cantanhede, em 1994, tendo expandido 
atividade para Estarreja em 2002, fruto da necessidade de dar 
resposta ao aumento da procura no mercado. 

Microgeração – Produção 
de energia para venda

Promotor: Carlos Manuel de Oliveira Valente
LocaLização: Sanguinheira - Cantanhede
montante de investimento: 32.900,00€
montante de aPoio: 13.160,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Este pedido de apoio teve como objetivo o desenvolvimento de 
atividades complementares à agricultura, nomeadamente a 
instalação de 92 módulos para geração de energia renovável na 
exploração agrícola.

O beneficiário, agricultor com vasta experiência e empresário em 
nome individual, detém uma exploração, com uma área de cerca 
de 13 ha e dedica-se maioritariamente à produção de hortícolas 
e à pecuária. 

Microgeração – Produção 
de energia para venda

Promotor: Gil Jesus Brado
LocaLização: Feitoso - Cantanhede
montante de investimento: 16.818,13€
montante de aPoio: 6.727,25€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Este pedido de apoio teve como âmbito a instalação de 30 painéis 
fotovoltaicos como complemento da atividade agrícola já existente 
na exploração com cerca de 5 ha.

O beneficiário é um agricultor com vasta experiência e dedica-se à 
pecuária nomeadamente à produção de leite. 
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Ação  3.1.1.
Diversificação  
de Atividades  
na Exploração Agrícola

Microgeração de energia 
através de painéis solares

Promotor: Francisco Augusto Rebocho Pessoa Vaz
LocaLização: Pocariça - Cantanhede
montante de investimento: 17.700,00€
montante de aPoio: 7.080,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O pedido de apoio é caracterizado pela instalação de 28 módulos 
fotovoltaicos móveis como forma de diversificar e rentabilizar a 
atividade da exploração agrícola, proporcionando uma fonte de 
rendimento adicional e promovendo as boas práticas ambientais.

Com uma exploração de aproximadamente 2,5 ha, o beneficiário 
desde 1987 dedica-se à plantação de vinhas apenas com castas 
regionais. 

Microgeração de energia 
através de painéis solares

Promotor: Rosa Maria de Jesus Azenha
LocaLização: Sanguinheira - Cantanhede
montante de investimento: 21.332,37€.
montante de aPoio: 8.532,95€.
Postos de trabaLho: Não aplicável

O pedido de apoio teve por objetivo a instalação de 20 módulos 
fotovoltaicos cujo investimento visa a complementaridade à ati-
vidade agrícola da exploração, produzindo efeitos positivos nos 
rendimentos da beneficiária.

Com uma exploração de cerca de 4 ha, a beneficiária dedica-se 
desde 1985 a atividades de agro-pecuária, sendo a produção e 
comercialização de leite a sua principal fonte de rendimento. 

Central Fotovoltaica da Couceira

Promotor: De Pedra e Cal, Lda.
LocaLização: Cadima - Cantanhede
montante de investimento: 119.174,61€
montante de aPoio: 47.669,84€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O pedido de apoio é caracterizado pela instalação de uma estrutura 
fotovoltaica de 40 Kw, com 170 módulos, com função de produção 
de eletricidade para venda à rede elétrica e sombreamento. A 
instalação destes painéis confere um conceito de autoprodução e 
auto-suficiência de energia elétrica na quinta.

Em 2008, o beneficiário iniciou a atividade de realização de eventos 
e restauração na Quinta da Couceira pela a sociedade De Pedra e Cal, 
Lda, surgindo a atividade agrícola como complemento, utilizando 
métodos tradicionais nas culturas de olival, vinha, prado, pinhal e 
produção de ovinos. Este complemento agrícola representa uma 
forte componente da valorização do património rural, trazendo 
assim autenticidade e complementaridade à atividade principal 
da Quinta, a realização de eventos.
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Ação  3.1.1.
Diversificação  
de Atividades  
na Exploração Agrícola

Microgeração solar na 
Quinta Vale da Mata

Promotor: Olga Maria Santa Rocha da Silva
LocaLização: Luso - Mealhada
montante de investimento: 9.660,00€
montante de aPoio: 3.864,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio visou a instalação de painéis de micro-
geração para complemento à atividade agrícola desenvolvida pela 
beneficiária como fonte de rendimento adicional.

A Quinta Vale da Mata, adquirida pela beneficiária (empresária em 
nome individual) dispõe de uma área de cerca de 2 ha e destina-se 
à cultura de olival, pomar de citrinos e hortícolas. 

Microgeração – Produção 
de energia para venda

Promotor: João Pedro Pereira dos Santos Queiró
LocaLização: Ventosa-do-Bairro – Mealhada
montante de investimento: 17.872,44€
montante de aPoio: 7.148,98€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Este pedido de apoio visou a instalação de 20 módulos fotovoltaicos 
na exploração agrícola procurando desta forma obter uma nova 
fonte de rendimento complementar.

O beneficiário, um agricultor com experiência na área, dedica-se 
à viticultura desde 2005, com uma área de cultura com aproxi-
madamente 8 ha.

Microprodução de energia através 
de painéis fotovoltaicos

Promotor: Nuno Miguel Ferreira de Melo
LocaLização: Vacariça - Mealhada
montante de investimento: 15.613,46€
montante de aPoio: 6.245,38€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Instalação de 18 módulos fotovoltaicos, para produção de energia 
e posterior venda à EDP. A colocação dos painéis surge como com-
plemento da atividade agrícola que o beneficiário desenvolve na 
sua exploração, aumentando assim os rendimentos do agricultor.

O beneficiário dedica-se à produção de hortícolas desde 2010, numa 
exploração com cerca de 2 ha. 
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Sistema de miniprodução fotovoltaica

Promotor: J. Rama – Produção e comércio de ovos, Lda.
LocaLização: Barcouço - Mealhada 
montante de investimento: 32.876,10€
montante de aPoio: 13.150,44€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Este pedido de apoio visou a instalação de um sistema solar 
fotovoltaico constituído por 108 módulos, destinado à venda de 
energia à rede pública. O investimento visa diversificar a atividade 
agrícola da exploração e também constitui uma fonte de rendimento 
complementar.

A J. Rama, Lda é uma empresa de cariz familiar de média dimensão 
que se dedica à produção/comercialização de ovos, com uma área 
de exploração de cerca de 16 ha. 

Central fotovoltaica das Agras

Promotor: PLANALTO DAS AGRAS – SOC. AGRICOLA, LDA
LocaLização: Ouca – Vagos
montante de investimento: 21.226,06€
montante de aPoio: 8.490,42€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O pedido de apoio é caracterizado pela instalação de um sistema 
fotovoltaico para produção e venda de eletricidade à rede pública 
com vista a diversificar a atividade económica da Planalto das Agras 
originando uma fonte de rendimentos constante. 

A empresa tem uma área de produção que se encontra atualmente 
em 35 ha. A exploração agrícola dedica-se desde 1989 à produção de 
flores para corte, tendo como principais culturas antúrios, gerberas, 
cravos e estrelícias e à produção de kiwis. 
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Ação  3.1.2.
Criação e Desenvolvimento 
de Microempresas

Ampliação e modernização das 
instalações de fabrico “Doces de Pereira”

Promotor: Maria de Lurdes dos Santos Oliveira
LocaLização:Pereira – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 41.375,51€
montante de aPoio: 24.825,31€
Postos de trabaLho: 1

Modernização de microempresa que visou a ampliação e remodela-
ção das instalações onde a beneficiária desenvolve a sua atividade. 
Esta intervenção teve por objetivo melhorar as condições de trabalho 
e adquirir novos equipamentos para reforço da capacidade produtiva.

A beneficiária dedica-se exclusivamente ao fabrico e comer-
cialização de doçaria conventual de Pereira, nomeadamente as 
“Queijadas”, “Barrigas de Freira”, “Papos de Anjos”, entre outros 
doces tradicionais. 

Modernização de empresa

Promotor: Amílcar e Célia – Produção de Eventos, Lda.
LocaLização: Arazede – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 144.377,46€
montante de aPoio: 72.188,74€
Postos de trabaLho: 1

Este pedido de apoio visou a modernização de uma empresa cujo 
âmbito de atividade é a realização de eventos e restauração, pro-
curando uma maior eficiência na prestação dos seus serviços. O 
investimento destina-se ao melhoramento, ampliação e requa-
lificação de espaços e também a aquisição de equipamentos e a 
aposta na eficiência energética.

Este investimento foi crucial para impulsionar a atividade do be-
neficiário e tornar o espaço de eventos/restauração mais moderno, 
visto que nesta área de negócio a requalificação e a modernização 
dos espaços são um fator chave para o sucesso.

Remodelação de confeitaria e 
pastelaria Jardins d´Açúcar

Promotor: Jardins D´Açúcar, Lda.
LocaLização: Tentúgal – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 220.394,85€
montante de aPoio: 132.236,91€
Postos de trabaLho: 4

A remodelação do espaço de comercialização e apoio à promoção de 
produtos de pastelaria e doçaria conventual contemplada no projeto 
permitiu aumentar a capacidade de oferta da Jardins d’Açúcar.

Além dos tradicionais pastéis e queijadas de Tentúgal, a empresa 
detém receituário próprio de produtos de pastelaria e doçaria, 
numa clara aposta numa atividade comercial com forte caráter 
histórico-cultural e projeção turística e de promoção dos produtos 
endógenos de caráter gastronómico.



27

Ação  3.1.2.
Criação e Desenvolvimento 
de Microempresas

Criação e desenvolvimento de 
empresa/construção de edifício

Promotor: Leitão do Rasteiro – preparação e comércio de leitão 
assado
LocaLização: Pereira – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 155.344,95€
montante de aPoio: 93.206,97€
Postos de trabaLho: 2

O pedido de apoio visou a modernização de uma empresa de confeção 
de leitão assado cuja pretensão foi a construção de instalações 
adequadas para a assadura e comercialização de leitão, bem como 
a aquisição de equipamentos necessários para o desenvolvimento 
da atividade produtiva em questão, incluindo meio de transporte 
adaptado para a distribuição e comercialização direta da produção.

O grande estímulo para a apresentação deste pedido de apoio 
prendeu-se com o facto do beneficiário necessitar de adaptar a 
empresa em nome individual numa estrutura empresarial que 
permitisse responder às atuais condições e exigências do mercado 
e assim conseguir prosseguir a sua laboração, aproveitando toda 
a sua experiência, visto que sem esta intervenção, o beneficiário 
estaria inibido de desenvolver a atividade.

Serv´Encantos

Promotor: Arca D´Encantos, Lda.
LocaLização: Tentúgal – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 152.334,82€
montante de aPoio: 76.167,41€
Postos de trabaLho: 1

Este pedido de apoio surgiu da necessidade da Arca d’Encantos, Lda 
em iniciar atividades e reforçar o seu posicionamento no mercado, 
concretamente com a aquisição de equipamentos necessários à 
realização dos serviços propostos pela empresa.

Aliando o fator natural ao equilíbrio perfeito da arquitetura contem-
porânea e um conceito inovador, a Quinta do Mourão, mostra-se como 
um espaço perfeito para a realização de qualquer tipo de evento, 
destacando-se a localização privilegiada, no centro do país com 
acessos pela A1, A14 e A17, bem como, a história local de Tentúgal.

Criação e desenvolvimento 
de microempresa

Promotor: Maria da Encarnação Girão Torres
LocaLização: Pereira – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 117.378,03€
montante de aPoio: 70.426,82€
Postos de trabaLho: 2

A doçaria tradicional da Vila de Pereira remonta ao século XVIII, 
surgindo no Real Colégio das Ursulinas de Pereira, fundado em 1748, 
pelas mãos das freiras da Ordem de São Francisco. O seu modo de fa-
brico artesanal tem sido transmitido através das gerações, executado 
apenas por mulheres, tendo desde sempre um papel importante na 
economia local, através do seu fabrico e comercialização, alargado 
a outros locais, no século XIX, com o comboio.

A beneficiária apresentou este projeto para a criação da unidade de 
fabrico e comercialização designada de “O Conventual”, situada no 
centro histórico da Vila de Pereira.

O objetivo deste projeto foi a recuperação do espaço onde funciona 
o negócio e a aquisição de equipamentos necessários ao fabrico da 
doçaria conventual, nomeadamente a queijada de Pereira.
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Ação  3.1.2.
Criação e Desenvolvimento 
de Microempresas

Ampliação da fábrica de granulado 
de madeira, novas instalações

Promotor: Soltotal – Fabricação de aparelhos e captação de 
energia solar, Lda.
LocaLização: Montemor-o-Velho
montante de investimento: 297.549,06€
montante de aPoio: 178.529,44€
Postos de trabaLho: 2

Modernização de uma empresa cujo objetivo principal foi a instalação 
de uma nova linha de trituração de modo a poder transformar qual-
quer tipo de resíduo florestal, agrícola e industrial em granulado, 
como solução para a substituição dos combustíveis fosseis.

Através da instalação desta nova linha produtiva, a empresa  terá 
capacidade de aumentar a sua produção.

A Soltotal, é uma empresa que iniciou a sua atividade em 1999 com 
incidência na fabricação, comercialização, instalação de painéis 
solares e equipamentos de energias renováveis. No início de 2006 
iniciou uma pequena unidade de transformação da biomassa em 
granulado e deste modo apresentou uma solução renovável para 
substituir os combustíveis fosseis.

Aquisição de equipamentos 
para expansão de atividade

Promotor: Rasgos de Verde – Unipessoal, Lda. 
LocaLização: Carapinheira – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 30.457,90€
montante de aPoio: 15.228,95€
Postos de trabaLho: 1

Modernização de empresa especializada na manutenção de relvados 
desportivos, naturais e sintéticos, contando na sua equipa com 
profissionais altamente qualificados, com formação científica na 
área e com largos anos de prática de desportos em relva, o que 
confere uma sensibilidade especial para o serviço.

O presente investimento visou a aquisição de equipamentos para 
a expansão de negócio. Mantendo como atividade principal a ma-
nutenção de relvados desportivos, a empresa pretende aumentar a 
capacidade de resposta e assim poder alargar a oferta de serviços. 

Reposicionamento da Casa 
Abreu, Instrumentos Musicais

Promotor: Casa Abreu, Instrumentos Musicais, Lda.
LocaLização: Tentúgal – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 94.413,50€
montante de aPoio: 47.206,75€
Postos de trabaLho: 1

Este pedido de apoio que teve como âmbito a modernização de 
microempresa que se dedica à fabricação e comercialização de 
instrumentos musicais, visando a remodelação de um armazém para 
o auxílio em questões logísticas e a aquisição de equipamentos que 
contribuem para o aumento da capacidade de oferta de serviços.

Fundada em 1920, a Casa Abreu dedica-se desde sempre à fabricação 
de órgãos de fole, sendo a este nível uma referência de mercado a 
nível nacional. Atualmente, e de forma paralela ao fabrico de órgãos 
de fole, a Casa Abreu dedica-se igualmente à comercialização de 
instrumentos musicais, áudio e iluminação.
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Ação  3.1.2.
Criação e Desenvolvimento 
de Microempresas

Criação da Porserjanota do Leitão

Promotor: Porserjanota, Unipessoal, Lda.
LocaLização: Tentúgal – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 117.240,45€
montante de aPoio: 70.344,27€
Postos de trabaLho: 2

Criação de uma microempresa de comercialização de leitão assado. 
O investimento visou a construção de um edifício para a preparação 
e comercialização de leitão da Bairrada, produto típico da região, 
conjuntamente com a aquisição de novos equipamentos.

O presente investimento capacitará organizacional e operacional-
mente a empresa, contribuindo assim para uma maior dinamização 
da região, comercializando um produto endógeno de grande impor-
tância económica no território.

Fabricação de equipamentos e 
componentes para energias renováveis

Promotor: MAHOR TRACK – Construções de metalomecânica
LocaLização: Montemor-o-Velho
montante de investimento: 252.391,12€
montante de aPoio: 151.434,67€
Postos de trabaLho: 3

Modernização de microempresa que se dedica à fabricação de 
produtos metálicos, nomeadamente equipamentos e componentes 
para energias renováveis. 

O projeto de investimento consistiu na criação de uma unidade 
industrial apta à produção de equipamentos, estruturas, compo-
nentes, destinados à produção de energia elétrica fotovoltaica e 
também estruturas para estufas para a atividade hortofrutícola. 
Estas últimas podem ter cobertura em plástico ou com painéis 
fotovoltaicos para a produção de uma energia renovável e limpa. 

Uma parte desses bens, a fabricar, destina-se à criação de parques 
fotovoltaicos, como os cobertos de estacionamento e outras cober-
turas visando o aproveitamento da energia solar.

Creche, Jardim de infância 
e Academia de Pereira

Promotor: Compasso Lírico – Unipessoal, Lda. 
LocaLização: Pereira – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 288.149,00€
montante de aPoio: 172.889,40€
Postos de trabaLho: 9

Criação de uma empresa na área de apoio social e educação. O plano 
financeiro aprovado consiste na construção e implementação de um 
centro educativo com diversas respostas, nomeadamente creche, 
jardim de infância, centro de estudos e academia. 

O beneficiário com o intuito de oferecer serviços de excelência à 
população colmatará a dificuldade que existe em encontrar um 
espaço com qualidade e oferta de serviços para as crianças. O 
presente investimento constitui uma mais-valia para o território, 
pois aliado à diversidade de serviços oferecidos, contribui para a 
criação de emprego. 
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Ação  3.1.2.
Criação e Desenvolvimento 
de Microempresas

Criação de minimercado 
na freguesia de Liceia

Promotor: Maria João Figueiredo Cardoso
LocaLização: Liceia – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 44.460,30€
montante de aPoio: 22.230,15€
Postos de trabaLho: 1

Criação de um minimercado na freguesia da Liceia, concelho de 
Montemor-o-Velho, com horário de funcionamento alargado de 
modo a responder às necessidades da população local, sendo 
também objetivo de venda de produtos com elevada qualidade 
ao mais baixo preço.

O plano financeiro aprovado implicou a realização de obras para a 
adaptação e remodelação do espaço físico e a aquisição de equi-
pamentos para o apetrechamento do minimercado.

Unidade de transformação de milho

Promotor: Horizonte do Mondego, Lda. 
LocaLização: Meãs do Campo – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 133.811,32€
montante de aPoio: 80.286,79€
Postos de trabaLho: 2

Modernização/reestruturação de microempresa de produção e 
comercialização de cereais para consumo humano e animal. O 
presente pedido de apoio consistiu na capacitação da empresa 
com novas linhas de transformação de moagem do milho para 
venda da farinha à indústria de panificação. Desta forma, não só é 
criada nova oportunidade de negócio como também gera empre-
gabilidade na zona. 

Constituída em 2012, a Horizontes do Mondego, Lda., dedica-se à 
produção e comercialização de cereais, vindo agora diversificar a sua 
atividade para a venda do seu produto final à indústria da panificação.

Criação de um espaço para 
eventos culturais e sociais

Promotor: Moremoments, Lda.
LocaLização: Montemor-o-Velho
montante de investimento: 275.231,30€
montante de aPoio: 165.138,78€
Postos de trabaLho: 2

Criação de uma microempresa cuja atividade principal será a 
realização de eventos sociais, culturais e similares. O presente 
pedido de apoio visou a remodelação de uma quinta adaptando-a 
à realização de eventos. 

Apostando num serviço inovador e diferenciador, a Quinta do Monte 
Redondo tem capacidade para 260 pessoas, desenvolvendo um 
variado leque de atividades, nomeadamente workshops, congressos 
e conferências, reuniões, ações de team building, concertos e 
festas privadas.
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Ação  3.1.2.
Criação e Desenvolvimento 
de Microempresas

Desenvolvimento da nova unidade 
produtiva e qualificadora da JPReis

Promotor: JPReis, Lda.
LocaLização: Vacariça - Mealhada
montante de investimento: 297.420,98€
montante de aPoio: 178.452,59€
Postos de trabaLho: 2

Através da construção de um novo espaço de fabrico e de apoio às 
atividades de serralharia mecânica e a aquisição de novos equipa-
mentos o projeto contribuiu para o efetivo aumento da capacidade 
organizacional e operacional da J.P. Reis. 

Centrado nas reais necessidades da empresa, numa conjugação 
com o empreendedorismo dos promotores, o investimento con-
corre para a dinamização de uma atividade económica centenária 
e estratégica para a região.

Tas Ca Larica, Lda – Arranque, 
produção e comercialização

Promotor:Tas Ca Larica, Lda.
LocaLização: Mealhada
montante de investimento: 70.719,30€
montante de aPoio: 42.431,58€
Postos de trabaLho: 2

Desenvolver e implementar um negócio de restauração, numa das 
principais artérias da cidade da Mealhada. A promoção de produtos 
típicos e endógenos da região será uma das principais atividades, a 
par com a tradicional atividade de petiscos.

O plano financeiro aprovado contemplou a realização de obras de 
remodelação, aquisição de equipamentos e consultadoria.
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Ação  3.1.2.
Criação e Desenvolvimento 
de Microempresas

Reestruturação da MLPVET, Lda.

Promotor: MPLVET, Lda.
LocaLização: Tocha – Cantanhede
montante de investimento: 26.772,67€
montante de aPoio: 10.709,07€
Postos de trabaLho: Não aplicável

A MPLVET – Medicina de Produção Leiteira Veterinária, Lda, dedica-
se à atividade veterinária desde 1999 disponibilizando serviços de 
assistência clínica e cirúrgica às explorações agrícolas 24h por dia.

Com este pedido de apoio a MPLVET, Lda teve como objetivo a 
reestruturação da empresa, apostando na modernização e inova-
ção, capacitando os técnicos de conhecimento e tecnologia que 
lhes permita posicionar-se de forma competitiva e inovadora no 
mercado, contribuindo para a modernização e reestruturação das 
explorações agrícolas que assiste.

Expansão da atividade na área local

Promotor: Cirilo Rego – Contabilidade, Consultoria e Assessoria 
Fiscal, Unipessoal, Lda.
LocaLização: Cantanhede
montante de investimento: 14.199,17€
montante de aPoio: 7.099,59€
Postos de trabaLho: 1

A Cirilo Rêgo – Contabilidade, Consultoria e Assessoria Fiscal, 
Unipessoal, Lda, sediada em Cantanhede através do pedido de 
apoio apresentado ao Eixo 3 do PRODER – LEADER AD ELO visou a 
modernização da microempresa cuja área de negócio é a prestação 
de serviços de contabilidade, fiscalidade; recursos humanos e 
consultoria às empresas. 

O investimento contemplou a aquisição de uma viatura e de variados 
equipamentos de escritório, reforçando deste modo a assistência 
às empresas e permitindo um aumento da carteira de clientes. 

Através deste projeto, a empresa poderá auxiliar outras empresas a 
gerar maior rentabilidade, para a continuidade e desenvolvimento 
das empresas apoiadas, contribuindo também para a consolidação 
do tecido empresarial, para o crescimento económico e para o 
desenvolvimento do território em que se inserem.

Queijaria Crisóstomo – Os 
Sabores da Bairrada

Promotor: Ana Cristina Silva Jesus Crisóstomo
LocaLização: Murtede – Cantanhede
montante de investimento: 21.223,34€
montante de aPoio: 10.611,67€
Postos de trabaLho: 1

Criação de microempresa que consistiu na criação de uma queijaria 
denominada Queijaria Crisóstomo – os Sabores da Bairrada. 

O objetivo desta nova microempresa é produzir queijos de forma arte-
sanal numa pequena unidade devidamente adaptada e apetrechada.

De acrescentar que este pedido de apoio é marcado por uma ver-
tente empreendedora, visto que marca a criação da própria área 
de negócio da promotora.
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Ação  3.1.2.
Criação e Desenvolvimento 
de Microempresas

Abertura de novo espaço 
“Os Petiscos da Ti´Ilda”

Promotor: Ilda Domingues Cavadas
LocaLização: Covões – Cantanhede
montante de investimento: 95.287,12€
montante de aPoio: 57.172,27€
Postos de trabaLho: 2

Criação de microempresa com o objetivo de implementar um serviço 
de restauração numa zona rural, promovendo a comercialização de 
produtos da gastronomia local, tirando partido do facto de se situar 
no centro dos Covões. 

A implementação deste projeto introduz mais-valias no território, 
através da comercialização de produtos regionais, como o leitão 
assado, a chanfana e o vinho da Bairrada. Com a remodelação de um 
antigo estabelecimento, uma taberna, proporciona-se uma imagem 
renovada, com novos equipamentos adequados ao desenvolvimento 
da atividade.

Modernização e desenvolvimento

Promotor: Clínica Oftalmológica Leonel Amaro
LocaLização: Cantanhede
montante de investimento: 28.596,00€
montante de aPoio: 11.438,40€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Modernização de empresa especializada em atividades de saúde 
humana, nomeadamente na prestação de cuidados oftalmológicos. 

A Clínica Oftalmológica Leonel Amaro, Lda tem consultório em 
Cantanhede desde 2000 e através do presente investimento, a 
empresa adquiriu equipamentos que possibilitam uma melhor e 
mais rápida avaliação dos seus pacientes, permitindo assim um 
diagnóstico mais célere de possíveis doenças oculares e tornando o 
espaço mais competitivo no meio e promovendo um maior bem-estar 
da população local.

Criação da Pachelo dos Leitões

Promotor: Pachelo dos Leitões
LocaLização: Murtede - Cantanhede
montante de investimento: 182.816,30€
montante de aPoio: 109.689,78€
Postos de trabaLho: 2

A Pachelo dos Leitões, Lda constituiu-se como uma nova microem-
presa com sede em zona rural, promovendo a criação de postos de 
trabalho e desenvolvendo uma atividade comercial com fortes 
relações de caráter histórico-cultural, de projeção turística e de 
promoção dos recursos endógenos de âmbito gastronómico.

Este pedido de apoio visou a criação de um novo espaço de prepara-
ção e comercialização do leitão assado e a aquisição de equipamen-
tos de suporte à atividade, contribuindo assim para a dinamização 
económica da região.

Por outro lado, o beneficiário apresenta características próprias 
e distintas no comércio de leitão, sobretudo pela raça bísara es-
pecífica de leitão criada e controlada em suinicultura familiar. O 
projeto abraça assim um forte desígnio de qualidade inscrita numa 
tradição não massificada.
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Ação  3.1.2.
Criação e Desenvolvimento 
de Microempresas

Bio Fermenté – Produtos 
Alimentares, Lda.

Promotor: Bio Fermenté – Produtos Alimentares, Lda.
LocaLização: Cantanhede
montante de investimento: 65.069,30€
montante de aPoio: 39.041,58€
Postos de trabaLho: 2

A Bio Fermenté foi criada em 2010 com o intuito de introduzir 
um novo produto em Portugal, mas já com forte penetração no 
mercado de países desenvolvidos, como os EUA, à base do composto 
enzimático kombucha. 

Esta bebida fermentada sem álcool com propriedades que favo-
recem o bem-estar físico e psicológico é indicada ao público em 
geral mas o seu target preferencial são os clientes de produtos 
naturais e dietéticos.

Constituindo um caráter inovador e empreendedor, a criação da 
Bio Fermenté contribui para a densificação do tecido empresarial 
de Cantanhede, criando emprego e revitalizando económica e 
socialmente a região. 

Magnus Tempus – O novo 
espaço de gastronomia

Promotor: Magnus Respectus Unipessoal, Lda.
LocaLização: Cantanhede
montante de investimento: 85.541,80€
montante de aPoio: 51.325,08€
Postos de trabaLho: 9

O projeto da empresa Magnus Respectus, Unipessoal, Lda incidiu 
sobre a criação de um novo espaço na freguesia e cidade de Canta-
nhede, na atividade principal de restaurante tipo tradicional, com 
uma proposta de ofertas que diferem das apresentadas na cidade.

Este projeto disponibiliza um novo espaço de gastronomia “Sabor 
com Tradição”, com grande destaque para a gastronomia tradicional 
local em Cantanhede, (não descurando a existência de outros pratos 
alternativos) com a pretensão de ser distinto dos restantes restau-
rantes existentes, elevando a qualidade e sabor da gastronomia local 
incluindo um bom vinho da região, com atendimento personalizado.

Aliado a um serviço de salão de chá/pastelaria/bar, com um ambiente 
agradável e um serviço de excelência, criando também um novo 
serviço com a entrega ao domicílio das refeições confecionadas 
no restaurante, que não existe na cidade e no concelho. 

Península dos Temperos – Upgrade 
qualitativo de operador consagrado

Promotor: Península dos Temperos, Lda. 
LocaLização: Sanguinheira – Cantanhede
montante de investimento: 104.741,42€
montante de aPoio: 62.844,85€
Postos de trabaLho: 2

Criação de uma microempresa que se dedica à preparação, assadura 
e comercialização de leitão assado, dotando-a de equipamentos que 
permitem uma produção mais eficiente e assegurar que durante 
o serviço de comercialização, o produto conserve todas as suas 
caraterísticas (sabor e temperatura) em tempo adequado.

A criação de raiz de novas instalações para sustentar um conjunto 
de fornos, com estruturas e materiais em inox, a construção de uma 
cozinha para dar apoio à preparação do leitão antes de entrar no 
forno, um local de receção e entrega de encomendas e um espaço 
para guardar as carcaças do leitão foram as grandes componentes 
desta operação. 
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Microempresa de comércio 
e manutenção de máquinas 
agrícolas e outros

Promotor: Sargaço & Cruz II, Lda.
LocaLização: Cadima – Cantanhede
montante de investimento: 279.363,01€
montante de aPoio: 167.617,81€
Postos de trabaLho: 5

Criação de uma microempresa no ramo de comércio por grosso de 
tratores, alfaias agrícolas, equipamento de jardinagem, motosserras, 
retroescavadores, empilhadores, entre outros, assim como também a 
retoma, reparação e manutenção dos equipamentos acima referidos. 
O presente investimento é de extrema relevância para suporte às 
explorações agrícolas existentes no território.
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Ação  3.1.2.
Criação e Desenvolvimento 
de Microempresas

“Restaurante Pauta de Sabores”

Promotor: Pauta de Sabores Restaurante, Lda. 
LocaLização: Vagos - Vagos
montante de investimento: 247.918,02€
montante de aPoio: 148.750,81€
Postos de trabaLho: 2

Modernização de microempresa cujo pedido de apoio consiste 
na construção de um novo espaço que visa introduzir um fator 
diferenciador e inovador, nomeadamente a criação de pratos tra-
dicionais com um toque de autor utilizando ingredientes únicos e 
apostando também na utilização de produtos endógenos. Preten-
de-se com esta revitalização introduzir este restaurante no mapa 
gastronómico da região.

O plano financeiro aprovado contempla a realização de obras de 
remodelação, aquisição de equipamentos, mobiliário, sistemas 
energéticos e consultadoria.

Modernização e qualificação 
do jornal “O Ponto”

Promotor: Palavras Lidas, Lda.
LocaLização: Vagos
montante de investimento: 56.446,50€
montante de aPoio: 33.867,90€
Postos de trabaLho: 3

Este pedido de apoio permitiu dotar o jornal “O Ponto” de uma 
redação e gestão mais profissionalizadas, ao mesmo tempo que 
criou condições para a recolha e divulgação de artes e costumes 
da região em formato vídeo e para a organização de conferências 
e seminários sobre o património cultural e a dinâmica económica 
e social da comunidade local, verificando-se assim o cariz inovador 
da empresa.

O jornal surgiu no ano de 2001 em Vagos e em 2010, o jornal “O 
Ponto” é cedido à empresa Palavras Lidas, Lda.

O jornal “o Ponto” é o único que abrange 3 concelhos permitindo 
reforçar a ligação entre os traços gandarezes e bairradinos da 
zona litoral, comprovando a existência de mercado e a apetência 
por um meio de comunicação social local/regional, ao mesmo 
tempo que torna claro que se exige produção de conteúdos e gestão 
profissional da atividade.

Projeto de livraria e espaço 
didático em meio rural

Promotor: Héctor José Domingues Carvalhais
LocaLização: Calvão - Vagos
montante de investimento: 36.363,16€
montante de aPoio: 21.817,90€
Postos de trabaLho: 2

Modernização de microempresa de comércio de livros e artigos de 
papelaria, através do investimento num novo espaço físico para o 
desenvolvimento da sua atividade, mudando para um local para 
mais próximo da população. Sendo um meio rural, esta aproximação 
é vital para o desenvolvimento económico, aliando a tentativa de 
preservação e divulgação da cultura e conhecimento na região. 
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Ação  3.1.2.
Criação e Desenvolvimento 
de Microempresas

Livraria Titocas

Promotor: Titocas – Unipessoal, Lda. 
LocaLização: Ponte-de-Vagos - Vagos
montante de investimento: 47.597,26€
montante de aPoio: 23.798,63€
Postos de trabaLho: 1

O pedido de apoio teve como âmbito a remodelação e renovação 
de uma livraria/papelaria na freguesia de Ponte de Vagos, concelho 
de Vagos, onde também funciona o posto de correios da freguesia. 

A Titocas – Unipessoal, Lda., com esta reestruturação física dispo-
nibiliza um espaço de comercialização de livros e outros artigos, 
funcionando também como papelaria e centro de cópias. É uma 
empresa que tem vindo a crescer e pretende ampliar o seu posi-
cionamento na localidade em que se insere.

Capacitação da Trust It – “Pensar 
global, implementar local”

Promotor: Trust It – Consultoria e Sistemas Informáticos, Lda. 
LocaLização: Sosa - Vagos
montante de investimento: 39.010,64€
montante de aPoio: 23.406,38€
Postos de trabaLho: 1

Modernização de microempresa de atividades relacionadas com 
consultoria e programação informática. O plano financeiro aprovado 
visou a aquisição de equipamentos multimédia, aplicação de Ba-
ckOffice e certificação de qualidade. Desta forma, procede-se a uma 
capacitação da empresa para melhor poder servir os seus clientes. 

Com início em 2007 e focada maioritariamente no setor empresarial, 
desenvolve atividades com o objetivo de promover uma melhor 
utilização e aplicabilidade das tecnologias na gestão das empresas.
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Ação  3.1.2.
Criação e Desenvolvimento 
de Microempresas

Novo espaço para comércio de 
artigos de papelaria e informática

Promotor: José António Pereira dos Santos
LocaLização: Penacova
montante de investimento: 41,840,20€
montante de aPoio: 20,920,10€
Postos de trabaLho: 1

A empresa iniciou a sua atividade em 1990, com a prestação de 
serviços na área de contabilidade às empresas locais e com este 
pedido de apoio surgiu e oportunidade de modernizar com a criação 
de novas áreas de negócio, nomeadamente: comércio de artigos 
de papelaria e informática e desta forma potenciar as sinergias 
agregadas entre as várias áreas de negócio.

O pedido de apoio visou a aquisição de equipamentos administrativo 
e informático, mobiliário e uma viatura, sendo estes os investimentos 
cruciais para a estruturação das novas áreas de negócio.

Desenvolvimento da valência 
florestal da empresa

Promotor: AvalVerde – Engenharia e Ambiente, Unipessoal, Lda.
LocaLização: Telhado – Penacova
montante de investimento: 86.049,36€
montante de aPoio: 43.024,68€
Postos de trabaLho: 1

A Aval Verde, localizada em Penacova, presta serviços nos domínios 
da silvicultura, ambiente e paisagismo. Limpeza de áreas florestais, 
reintegração paisagística, reflorestação em áreas ardidas e ajardi-
namentos são as principais atividades da empresa. 

O projeto tem por objetivo reforçar e melhorar os processos e as 
condições de trabalho, de forma a aumentar a sua capacidade de 
resposta e competitividade. O investimento incide no reforço de 
equipamento de desmatação, de limpeza florestal e preparação 
de terrenos para arborização, e acessórios de segurança com vista 
a minimizar o risco de acidentes e doenças profissionais.

Modernização e expansão 
da atividade produtiva

Promotor: Vítor Manuel Martins Silva
LocaLização: Sazes do Lorvão - Penacova
montante de investimento: 291.500,00€
montante de aPoio: 174.900,00€
Postos de trabaLho: 2

Modernização de empresa que atua na área de impressão e tipografia 
em que com o referido investimento foram adquiridos equipamentos 
inovadores e de tecnologia de ponta para reestruturar a empresa 
com o intuito de conseguir aumentar a sua capacidade produtiva.

Com início de atividade em 1995, a Vimarsil é uma empresa familiar, 
onde o empresário responsável, com mais de 20 anos de experiência, 
se dedica à impressão tipográfica, impressão têxtil de serigrafia e 
de brindes publicitários, decoração de viaturas, montras, placas 
publicitárias e outdoors. 
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Ação  3.1.2.
Criação e Desenvolvimento 
de Microempresas

Modernização do Restaurante Casimiro

Promotor: Casimiro Manuel Oliveira Sousa
LocaLização: São Pedro de Alva - Penacova
montante de investimento: 76.127,90€
montante de aPoio: 38.063,95€
Postos de trabaLho: 1

O Restaurante “O Casimiro” foi constituído formalmente em 1982, 
dando primazia à promoção da gastronomia local. O presente pedido 
de apoio visou a concretização de um conjunto de investimentos 
necessários à continuidade do seu desenvolvimento sustentado, 
consumado nos atributos materiais e imateriais. A remodelação da 
cozinha de apoio ao restaurante concorreu em conjunto com a defi-
nição de novo espaço de confeção do leitão, observando os princípios 
e regras basilares da segurança alimentar, para o efetivo aumento 
da capacidade de oferta e divulgação dos produtos endógenos.

“O Casimiro” privilegia a promoção dos recursos endógenos da 
região, de entre os mais conhecidos e familiares, o leitão assado 
à bairrada e a confeção sazonal, com o seu principal ingrediente, 
a lampreia.

Construção de novas instalações

Promotor: Carlos Jorge Gonçalves Rico
LocaLização: Figueira-de-Lorvão - Penacova
montante de investimento: 54.286,32€
montante de aPoio: 27.143,16€
Postos de trabaLho: 1

Modernização de uma microempresa de comercialização de material 
de segurança e produtos da área da proteção civil. O presente 
investimento consiste na construção de novas instalações físicas 
e aquisição de materiais variados para a manutenção local de 
equipamentos. 

Em atividade desde 2006, a empresa dedica-se principalmente 
ao comércio a retalho, sendo das principais atividades a revisão e 
recarga de extintores e sua comercialização, assim como equipa-
mento de segurança e outros tipos de materiais para empresas do 
ramo da construção civil. 

Alargamento do espaço de exposição

Promotor: Aparício Morais e Filhos, Lda. 
LocaLização: Figueira-de-Lorvão – Penacova
montante de investimento: 98.167,54€
montante de aPoio: 49.083,77€
Postos de trabaLho: 1

A operação consistiu na ampliação/modernização do espaço de 
exposição da “Morais e Filhos, Lda” e na criação de novos servi-
ços. Dentro deste novo espaço, disponibiliza-se um gabinete de 
arquitetura e design de interiores e um gabinete de confeção de 
cortinados, espaço privilegiado completamente envidraçado para 
permitir aos clientes o visionamento da confeção dos cortinados. 
Este espaço contempla também uma sala de reuniões adequada 
e novas instalações sanitárias. Adicionalmente, este novo espaço 
dispõe também de exposição de mobiliário, decoração e iluminação.

A Aparício Morais e Filhos, Lda. iniciou atividade comercial em 1994 
e dedica-se ao comércio de mobiliário diverso e eletrodomésticos. 
Em 1996, expandiu a sua área de atuação para o fabrico e persona-
lização de cortinados. 
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Ação  3.1.2.
Criação e Desenvolvimento 
de Microempresas

Criação da nova sede da Penascrita

Promotor: Penascrita – Contabilidade e Fiscalidade, Lda. 
LocaLização: Figueira-de-Lorvão – Penacova
montante de investimento: 114.132,72€
montante de aPoio: 45.653,09€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Modernização de microempresa de prestação de serviços de con-
tabilidade e também de comércio de livros e artigos de papelaria. 

O pedido de apoio visou a construção de um edifício novo, onde a 
empresa desenvolverá as suas atividades, criando assim condições 
para a melhoria da qualidade dos serviços prestados e para manter 
o nível de crescimento que se tem verificado nos últimos anos. A 
operação contribui assim para a modernização e revitalização do 
tecido económico e social do território, possibilitando e promovendo 
o crescimento económico local.

Nova unidade industrial para 
serralharia e transformação 
de produtos metálicos

Promotor: Alcides Belchior Fernandes – Unipessoal, Lda.
LocaLização: Travanca do Mondego - Penacova
montante de investimento: 247.854,93€
montante de aPoio: 148.712,96€
Postos de trabaLho: 2

Modernização de microempresa de fabricação de produtos metá-
licos, consistindo o investimento na criação de uma nova unidade 
industrial juntamente com a aquisição de equipamentos necessários 
à produção. 

A concretização destes investimentos permitem a transformação 
interna dos materiais e criar a capacidade de trabalhar transfor-
mando internamente os produtos metálicos sem ser necessário 
recorrer a serviços contratados.

Adaptação de novas instalações

Promotor: Paula Clara Sousa Simões
LocaLização: Figueira-de-Lorvão - Penacova
montante de investimento: 34.267,74€
montante de aPoio: 17.133,87€
Postos de trabaLho: 1

Modernização de microempresa através da adaptação de novas 
instalações para o “Salão Paula Cabeleireiro”. Estas instalações 
permitem por um lado, ter condições para acolher mais clientes 
nas horas de maior movimento e também a prática da atividade 
de estética. 

Adicionalmente, a operação envolveu também a aquisição de 
mobiliário diverso e de equipamento específico para a prática 
de cabeleireiro e estética, que permite à promotora oferecer um 
serviço que não existe na região, sendo assim um fator distintivo 
face à concorrência e uma inovação do seu setor.
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Serviços veterinários

Promotor: Aqui há gato e companhia – Serviços Veterinários, Lda.
LocaLização: Penacova
montante de investimento: 41.747,65€
montante de aPoio: 25.048,59€
Postos de trabaLho: 2

Este pedido de apoio foi apresentado pela empresa Aqui Há Gato 
e Cãopanhia – Serviços Veterinários, Lda com o objetivo de criar 
um consultório veterinário em Penacova, onde não existia oferta 
deste serviço. A empresa dedica-se à prestação de serviços de 
veterinária, nomeadamente consultas, vacinação, prevenção de 
diversas patologias animais, que podem ser transmitidas aos seus 
proprietários, bem como tratamento das mesmas.

O pedido de apoio contempla obras de remodelação do espaço, 
aquisição de eletrodomésticos, equipamento informático e de 
telecomunicações, publicidade e equipamentos médicos.
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Ação  3.1.2.
Criação e Desenvolvimento 
de Microempresas

Ginásio Fit Me

Promotor: Cativaphorma – Unipessoal, Lda. 
LocaLização: Mira
montante de investimento: 74.984,35€
montante de aPoio: 44.990,61€
Postos de trabaLho: 2

Modernização de microempresa que se dedica à dinamização do 
ginásio Fit Me com o intuito de oferecer um serviço que permita 
aos seus clientes revitalizar a sua forma física e cuidar da sua saúde. 

Para tal este pedido de apoio visou a aquisição de equipamentos 
desportivos e a concretização de arranjos necessários ao funcio-
namento e melhoria do ginásio.

O espaço pretende transmitir um conceito de dinamismo, promo-
vendo o equilíbrio físico e emocional dos seus clientes, cuidando 
do físico e da mente, tornando-se no espaço ideal para libertar o 
stress do dia-a-dia.

ONLYFLASH – Fotografia e Vídeo, Lda.

Promotor: ONLYFLASH – Fotografia e Vídeo, Lda.
LocaLização: Mira
montante de investimento: 49.896,19€
montante de aPoio: 29.937,71€
Postos de trabaLho: 2

A ONLYFLASH - Fotografia e Vídeo, Lda foi criada em Setembro de 
2010 pelo sócio-gerente que iniciou a atividade comercial/industrial 
em nome individual em 1979. 

Este pedido de apoio visou adquirir material profissional de fotografia 
e de vídeo, de tratamento de imagem, equipamento informático de 
preparação gráfica, de impressão e de produção em suportes digitais.

Estes materiais, que no seu conjunto constituem um pequeno estú-
dio, permitem ao beneficiário desenvolver novos tipos de trabalhos, 
produzindo material fotográfico e de vídeo de forma inovadora e 
de grande qualidade e capacidade, quer ao nível da captação das 
imagens, quer do tratamento e dos resultados finais. 

Novas instalações e novas 
competências

Promotor: Centrolub – Representações, Lda.
LocaLização: Seixo - Mira
montante de investimento: 186.847,80€
montante de aPoio: 93.423,90€
Postos de trabaLho: 1

Este pedido de apoio consistiu na modernização da microempresa 
com a construção de novas instalações na zona industrial de Mira. 

Com as novas instalações a empresa dispõe de um espaço adequado 
para aproveitar as oportunidades de crescimento e de mercado.

A Centrolub foi fundada em 2003 com o objetivo de acrescentar 
valor no negócio dos lubrificantes na zona centro do país, o seu 
crescimento a par com a evolução para a produção de anticonge-
lante permite que a Centrolub seja um parceiro de negócios sério 
e credível de âmbito nacional. 
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Casca Pinheiro Nutritiva

Promotor: EtnicWorld – Derivados de madeira, S.A.
LocaLização: Mira
montante de investimento: 237.113,95€
montante de aPoio: 142.268,37€
Postos de trabaLho: 8

Modernização de empresa cuja atividade principal é a comercializa-
ção e transformação de produtos derivados de madeira. 

Este pedido de apoio contribui para a consolidação do tecido empre-
sarial, tendo como objetivo principal, o melhoramento das infraestru-
turas da empresa, de modo a capacitá-la a produzir substratos para 
o crescimento de orquídeas, com casca de pinheiro bravo português.
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Ação:  3.1.3. 
Desenvolvimento  
de Atividades  
Turísticas e de Lazer

Remodelação de edifício para unidade 
de turismo de habitação em Pereira

Promotor: Milho Vermelho, Lda. 
LocaLização: Pereira – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 252.653,82€
montante de aPoio: 126.326,91€
Postos de trabaLho: 1

O pedido de apoio consistiu na reabilitação/adaptação de um antigo 
solar do séc. XVIII para o desenvolvimento de uma unidade de Turismo 
Rural. Situado numa zona arqueológica de grande importância, este 
pedido de apoio aposta na recuperação e preservação de património 
arquitetónico devoluto, ou em avançado estado de abandono, fator 
fulcral no bom desenvolvimento turístico das regiões rurais. 

Tendo como principal objetivo a consolidação do centro histórico de 
Pereira como um ponto de interesse turístico, aliando a proximidade 
de locais estratégicos (Coimbra, Montemor-o-Velho, Figueira da 
Foz) com os recursos naturais existentes e as vivências rurais, o 
presente investimento vem colmatar uma falta de alojamento na 
região. Como consequência, vai aumentar a preocupação local em 
criar ofertas de animação para a atração de turistas ao território. 

Casa de Campo “Quarteirão das Artes”

Promotor: Quarteirão das Artes e Desportos, Lda.
LocaLização: Montemor-o-Velho
montante de investimento: 105.337,52€
montante de aPoio: 63.202,51€
Postos de trabaLho: 2

Através deste pedido de apoio a Quarteirão das Artes e Desportos, 
Lda, procedeu à recuperação e adaptação de um edifício com elevado 
valor arquitetónico localizado na zona histórica de Montemor-o-Velho 
revertendo o mesmo para o desenvolvimento da atividade turística, 
nomeadamente – Turismo em Espaço Rural. 

Com o objetivo de contribuir de forma ativa para o desenvolvimento 
da região e aproveitando a existência de recursos excelentes para 
a prática de desportos náuticos, concretamente o Centro de Alto 
Rendimento.

Os investimentos realizados através da iniciativa LEADER permitiram 
tornar a casa de campo num empreendimento com as condições 
ideais para a promoção e dinamização do território. 

Casa da Barca

Promotor: IT Mov, Lda.
LocaLização: Montemor-o-Velho
montante de investimento: 252.941,88€
montante de aPoio: 151.765,13€
Postos de trabaLho: 2 

O pedido de apoio Casa da Barca consiste na criação de uma unidade 
de turismo rural na tipologia de casa de campo. O investimento visou 
a remodelação de uma antiga quinta transformando-a num objeto 
de atração turística constituída por 9 quartos, serviço de refeições, 
piscina, jacuzzi e sauna. 

Sendo o público-alvo maioritariamente os turistas de desporto, a 
Casa da Barca reúne as condições propícias tanto para uma época de 
descanso como para época de treinos, visto que agrega as valências 
necessárias para relaxamento e também tratamento corporal. Adi-
cionalmente ao facto de contribuir para a valorização do património 
de uma vila histórica, promove também o desenvolvimento do 
setor turístico, melhorando consequentemente o setor económico. 
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Ação:  3.1.3. 
Desenvolvimento  
de Atividades  
Turísticas e de Lazer

Casa do Triatlo – Quarteirão das Artes 

Promotor: Quarteirão das Artes e Desporto, Lda. 
LocaLização: Montemor-o-Velho
montante de investimento: 139.569,55€
montante de aPoio: 83741,73€
Postos de trabaLho: 2

Este pedido de apoio visou a ampliação de casa de campo já em 
funcionamento, dotando-a de maior capacidade de oferta de aloja-
mento e também de valências para atividades complementares ao 
mesmo, como espaços para treino e reabilitação física de atletas, 
juntamente com equipamentos de ginásio. 

Aproveitando o desenvolvimento que o Centro de Alto Rendimento 
trouxe ao turismo náutico de Montemor-o-Velho, a Quarteirão das 
Artes, Lda promove também diversas atividades de cariz cultural, 
desportivo e artístico nas diversas unidades de turismo que dispõe 
no concelho, procurando assim reforçar a atratividade turística 
do território.

Quinta de Santo António do Cardal

Promotor: Quinta de Santo António do Cardal, Lda.
LocaLização: Abrunheira – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 191.313,52€
montante de aPoio: 114.788,11€
Postos de trabaLho: 2

Este pedido de apoio consistiu na adaptação da Quinta de Santo 
António do Cardal situada no concelho de Montemor-o-Velho num 
empreendimento de turismo de espaço rural na tipologia de casa 
de campo. Dispondo de uma envolvente natural ímpar, o beneficiário 
associa o alojamento em espaço rural ao desenvolvimento de ativi-
dade pedagógicas e de lazer no âmbito da silvicultura e agricultura, 
promovendo sempre um desenvolvimento sustentável. 

De salientar a oferta de condições para o acolhimento de crianças 
com necessidades educativas especiais e respetivas famílias, pro-
porcionando atividades diretamente direcionadas, sendo este um 
fator diferenciador e inclusivo. 
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Ação:  3.1.3. 
Desenvolvimento  
de Atividades  
Turísticas e de Lazer

Vila Caia XXI

Promotor: Vila-Caia, Agro-Turismo, Lda.
LocaLização: Mira
montante de investimento: 78.866,45€
montante de aPoio: 31.546,58€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio visou a requalificação de um parque de 
campismo em Lagoa – Mira. As obras de remodelação previstas no 
investimento incluíram a reestruturação de instalações sanitárias 
e de bungalows, a aquisição de equipamentos, inclusive para o 
melhoramento da eficiência energética e sistema de proteção 
de incêndios. 

O Parque de Campismo Vila Caia tem uma lotação de 350 pessoas, 
repartida por duas áreas: uma para tendas e outra para caravanas e 
auto caravanas. Dispõe ainda de bungalows familiares e de diversas 
áreas desportivas. Situado a cerca de 4km da Praia de Mira, este 
parque prima por estar inserido numa mata com diversas lagoas 
de água doce, podendo assim ser possível a observação de várias 
espécies de fauna e flora.

Mira Lodge Park – Parque 
de Campismo

Promotor: Campestre Romântica, Lda.
LocaLização: Praia-de-Mira – Mira
montante de investimento: 284.798,03€
montante de aPoio: 170.878,82€
Postos de trabaLho: 2

Este pedido de apoio envolveu a remodelação e reestruturação de 
um parque de campismo situado na Praia de Mira, o Mira Lodge Park.

A empresa Campestre Romântica, Lda, entidade exploradora do 
parque de campismo desde 2012 pretende torná-lo num espaço de 
referência na zona. Tirando partido de toda a envolvência da Praia 
de Mira, a remodelação do parque promove e diversifica a oferta 
turística da região, impulsionando o nível de emprego e contribuindo 
de forma muito positiva para a valorização dos recursos endógenos. 

O parque dispõe de serviços de alojamento em bungalows, Teepees, 
residenciais; alojamento para pessoas com mobilidade reduzida, 
sala de refeições, sala de jogos, lavandaria, enfermaria, balneários 
e piscina.

Casa do Colmeal – Turismo no 
Espaço Rural – Casa de Campo

Promotor: MEMORYTASTE - Gestão e Exploração de 
Empreendimentos Turisticos, Lda
LocaLização: Colmeal – Mira
montante de investimento: 252.561,00€
montante de aPoio: 151.536,60€
Postos de trabaLho: 2

Este pedido de apoio visou a criação de uma unidade de Turismo no 
Espaço Rural – Casa de Campo, no Lugar do Colmeal, concelho de 
Mira, associada à reabilitação de uma casa típica da zona - a casa 
gandareza rica, considerada um bastião da arquitetura tradicional 
do Concelho de Mira, representando um fator de diferenciação da 
oferta turística do concelho.



49

Casa da Lagoa

Promotor: Sousa&Pinho – Atividades Turísticas, Lda. 
LocaLização: Mira
montante de investimento: 195.018,14€
montante de aPoio: 97.509,07€
Postos de trabaLho: 1

Este plano de investimentos consistiu em transformar uma casa 
típica gandaresa em estado degradado numa casa de campo, 
através de obras de reabilitação, manutenção e adaptação dos 
espaços existentes à atividade pretendida, bem como aquisição 
de bens e equipamentos para dotar a casa de todas as condições 
de funcionalidade e conforto. 

A Casa da Lagoa surge como fator diferenciador do alojamento 
existente, visto que, não descurando os traços arquitétonicos tradi-
cionais da casa gandaresa, procura apresentar serviços e instalações 
modernas e inovadoras. Para além do alojamento, a Casa da Lagoa 
dispõe de atividades diversas como: visitas guiadas, partilha de 
conhecimentos rurais, workshops, passeios TT, bird-watching, 
atividades náuticas, tirando assim partido da envolvente rural 
onde se insere.
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Ação:  3.1.3. 
Desenvolvimento  
de Atividades  
Turísticas e de Lazer

Criação de um Estabelecimento 
de Enoturismo

Promotor: J. Rama, Lda
LocaLização: Carqueijo - Mealhada
montante de investimento: 262.607,58€
montante de aPoio: 157.564,55€
Postos de trabaLho: 2

Criação de projeto de enoturismo que visou potenciar o mercado 
dos vinhos da Bairrada tornando-os mais competitivos face aos 
concorrentes.

O sucesso da produção de vinhos e espumantes de marca registada 
levou o promotor a tomar a decisão de construir uma adega de raiz 
para transformar, em condições ideais, as uvas, através da mais 
moderna tecnologia existente no mercado. 

Complementarmente a adega dispõe de uma sala que permite aos 
visitantes/turistas desfrutar de provas de vinhos.

Casas do Bussaco – Turismo 
de Espaço Rural

Promotor: Fundação Mata do Buçaco
LocaLização: Mata do Buçaco – Luso – Mealhada
montante de investimento: 200.126,77 €
montante de aPoio: 120.076,06 €
Postos de trabaLho: 2

Este projeto consistiu na recuperação e subsequente apetrechamen-
to com vista à respetiva utilização para fins turísticos, de 4 casas de 
habitação que foram ocupadas por guardas da Mata Nacional do 
Buçaco que nelas viveram desde a década de 40 com as respetivas 
famílias e que em 2006 foram abandonadas em consequência da 
alteração estrutural ocorrida na gestão das florestas sob controlo 
direto do Estado. 

Trata-se de 4 casas construídas, conforme era norma no regime do 
“Estado Novo”. Na mesma base arquitetónica, reunindo elementos 
e características comuns aos demais elementos constitutivos da 
unidade funcional em que se integram, no caso a Mata Nacional do 
Buçaco, o que lhes confere uma identidade que as mantém indelevel-
mente ligadas entre si e aos restantes elementos edificados da Mata 
entre os quais se destaca o Palace Hotel e o Convento de Santa Cruz. 

Quinta do Lograssol

Promotor: Luxo e Maia, Lda.
LocaLização: Lograssol - Vacariça - Mealhada 
montante de investimento: 109.451,22€
montante de aPoio: 54.725,61€
Postos de trabaLho: 1

Este projeto visou a reabilitação de uma quinta composta por uma 
casa e um edifício agrícola, tendo em vista a sua reconversão para 
empreendimento de turismo de espaço rural.

A Quinta de Lograssol oferece aos seus hóspedes uma estadia calma 
e repousante. Dada a excelente localização e ambiente, proporciona 
um contacto constante com a natureza permitindo relaxar entre 
árvores centenárias, apreciar a magnífica paisagem bairradina e 
passar uns dias de completo sossego. Situada no centro do triângulo 
constituído por Aveiro, Coimbra e Figueira da Foz e vizinha do Luso 
e da Mata do Buçaco, permitirá também uma estadia inesquecível, 
pois é bem reconhecida por todos a riqueza paisagística, histórica, 
arquitetónica, cultural e gastronómica desta região.
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Desenvolvimento e instalação do 
miradouro virtual da Cruz Alta

Promotor: Fundação Mata do Buçaco
LocaLização: Luso - Buçaco - Mealhada
montante de investimento: 43.835,85€
montante de aPoio: 17.534,34€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O Miradouro da Cruz Alta apresenta-se como um ponto característico 
das inúmeras atividades possíveis de se realizar na Mata Nacional 
do Buçaco, um dos recursos naturais mais emblemáticos do país.

Aproveitando um dos locais mais importantes e mais procurados 
para visitas, dada a extensa paisagem que daí se observa, este projeto 
teve por objetivo colocar ao dispor do visitante mecanismos de apoio 
para a interpretação da paisagem e do património que dali podem 
ser observados, satisfazendo as suas necessidades mais básicas.
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Ação:  3.1.3. 
Desenvolvimento  
de Atividades  
Turísticas e de Lazer

Unidade de turismo rural, 
com alojamento e práticas 
desportivas e culturais

Promotor: Hélder José Duarte Gonçalves
LocaLização: São Pedro de Alva – Penacova
montante de investimento: 177.147,42€
montante de aPoio: 106.288,45€
Postos de trabaLho: 2

O presente pedido de apoio consistiu na criação de uma unidade 
de turismo rural em Penacova dotada de estruturas propícias às 
práticas desportivas.

O beneficiário pretende assim aliar diversas vertentes turísticas 
como: o alojamento, a restauração e a animação turística, tirando 
partido do enorme potencial turístico de Penacova, como o rio, a 
montanha e a gastronomia típica.

 A criação desta unidade visa dotar a região de uma oferta completa 
e variada e cativar diferentes segmentos, criando pacotes turísticos 
e estabelecendo parcerias com entidades da região. 

Casas do Terreiro

Promotor: Pedro Manuel Almeida Santos
LocaLização: Penacova
montante de investimento: 137.596,18€
montante de aPoio: 82.557,71€
Postos de trabaLho: 2

O pedido de apoio consistiu na remodelação de casas de cariz 
regional e sua transformação em Casas de Campo. Mantendo a 
traça arquitetónica tradicional, o investimento efetuado visou 
colmatar a falta de alojamento especializado, criando assim uma 
oferta inexistente no concelho – as Casas de Campo. 

As Casas do Terreiro surgem como fator inovador e dinamizador 
do turismo da Aldeia do Felgar e do concelho de Penacova. Com 
uma envolvência da natureza impar e bons acessos, o local de 
implantação deste projeto é propício à realização de atividades de 
desporto e natureza, como percursos pedestres, descidas de rio, 
escaladas, passeios TT; também a riqueza gastronómica, artesanal 
e histórica são fatores a explorar na região.
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Ação:  3.1.3. 
Desenvolvimento  
de Atividades  
Turísticas e de Lazer

Parque de campismo rural 
“Nature Sr.ª de Vagos”

Promotor: Tânia Saraiva Marques
LocaLização: Vagos
montante de investimento: 264.300,00€
montante de aPoio: 158.580,00€
Postos de trabaLho: 2

Este pedido de apoio teve por objeto a criação de um parque de 
campismo rural, cuja envolvente natural foi o fator primordial 
para a implementação do projeto. Assim tendo por base um de-
senvolvimento sustentável, a criação do Parque de Campismo Rural 
“Nature Sra. de Vagos” pretende o desenvolvimento de atividades de 
turismo de natureza nunca descurando o rico património cultural e 
arquitetónico existente na região.

O plano financeiro aprovado incluiu a construção de bungalows 
e a aquisição de mobiliário, apostando sempre numa decoração 
elegante e inovadora. 

Capacitação de empresa 
de animação turística

Promotor: Mimos do Bosque, Lda. 
LocaLização: Gafanha da Boa Hora - Vagos
montante de investimento: 137.611,85€
montante de aPoio: 82.567,11€
Postos de trabaLho: 2

Explorando uma região e um mercado turístico com imensas po-
tencialidades, a Mimos do Bosque, Lda implementou este projeto 
com o intuito de explorar os vários segmentos turísticos que a 
região oferece, como sendo a ria, a terra e o mar e também um 
vasto património cultural e natural. Assim, este é o pretexto para 
o desenvolvimento do turismo e de atividades de lazer de modo a 
potenciar os recursos endógenos em Vagos. 

Deste modo, a empresa através do apetrechamento e reforço dos 
seus recursos disponibiliza um leque variado de atividades e de 
pacotes turísticos ao turista e visitante da região.
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Ação:  3.2.1.
Conservação e Valorização 
do Património Rural

Restauro de capela do século XIX

Promotor: Fundação Ferreira Freire
LocaLização: Portunhos - Cantanhede
montante de investimento: 39.989,36€
montante de aPoio: 23.993,62€ 
Postos de trabaLho: Não aplicável

Este pedido de apoio visou o restauro de uma capela do século XIX 
pertença da Fundação e que devido à não existência de um espaço 
adequado pela entidade eclesiástica, funciona também como Casa 
Mortuária da localidade de Portunhos.

Devido ao mau estado que apresentava a instituição recuperou 
e melhorou a mesma, podendo assim oferecer um espaço mais 
acolhedor, não só aos utentes da instituição que a utilizam como 
espaço de retiro e oração, mas também a toda a comunidade que 
dela possa necessitar para serviços fúnebres.

Requalificação da sede

Promotor: Associação Bem-Estar Nossa Senhora das Neves
LocaLização: Cantanhede
montante de investimento: 40.200,00€
montante de aPoio: 24.120,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio serviu para recuperar e ampliar um 
edifício localizado numa zona central da aldeia transformando-o 
na sede da associação para desenvolvimento de atividades variadas, 
fundamentalmente relacionadas com a preservação e valorização da 
cultura e das tradições locais, onde se destaca a criação da Escola das 
Flores de Papel; o desenvolvimento de atividades complementares 
para as crianças do 1º ciclo; a promoção de serões na aldeia para 
recolha de danças e cantos antigos locais; a disponibilização de salas 
para a catequese e a promoção de vídeos e fotografias de eventos 
da aldeia, bem como outros de interesse temático relacionado com 
as vivências rurais e do campo.

Reconstrução da casa gandaresa 
com pátio e quintal

Promotor: Grupo Típico de Cadima
LocaLização: Cadima - Cantanhede
montante de investimento: 86.365,40€
montante de aPoio: 51.819,24€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O pedido de apoio consistiu na recuperação/remodelação de uma 
casa típica para servir de sede para o Grupo Típico de Cadima. O 
espaço serve igualmente para a promoção de todas as suas ati-
vidades, tentando sempre enaltecer os usos e costumes da zona 
e também para promover atividades agrícolas, representações 
gastronómicas, jogos tradicionais, usos e costumes e para a reali-
zação de convívios e arraiais. 
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Ação:  3.2.1.
Conservação e Valorização 
do Património Rural

Ampliação e recuperação da 
antiga EB1 do Montouro

Promotor: ABCD dos 6 – Associação de Beneficência da Cultura 
e Desporto
LocaLização: Covões - Cantanhede
montante de investimento: 57.000,00€
montante de aPoio: 34.200,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

ABCD dos 6, fundada em 2008, é uma associação que desenvolve as 
suas atividades nas áreas da cultura, do desporto e da beneficência. 
O plano financeiro aprovado visou a remodelação da antiga escola 
primária de Montouro, adaptando e ampliando o espaço para se 
transformar na sede da associação e para o desenvolvimento das 
atividades a que se propõem. 

A requalificação do edifício permite uma utilização regular, es-
tando assim disponível e em condições para colmatar uma lacuna 
identificada à algum tempo, possibilitando um espaço de convívio 
entre os idosos locais. 

Restauro, reabilitação e valorização 
do antigo edifício sede de JFC

Promotor: Freguesia de Cadima
LocaLização: Cadima - Cantanhede
montante de investimento: 148.559,92€
montante de aPoio: 89.136,95€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O pedido de apoio visou a recuperação do edifício da Junta de 
Freguesia de Cadima, que se encontrava em avançado estado de 
degradação. Desde a sua doação à freguesia, em 1950, o edifício 
esteve sempre à disposição dos seus habitantes, sendo utilizado 
pelos diversos grupos culturais para a realização das suas atividades. 
O elevado valor patrimonial e arquitetónico e a sua localização 
privilegiada são aspetos que tornam ainda mais importantes estas 
obras de requalificação.

As alterações efetuadas pretendem dotar o edifício de condições 
para melhores serviços serem prestados, nomeadamente no acesso 
a atividades culturais. 

Caminho da Mota e Fonte Velha

Promotor: União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça
LocaLização: Pocariça - Cantanhede
montante de investimento: 31.434,00€
montante de aPoio: 18.860,40€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Este pedido de apoio visou a recuperação de um percurso pedonal 
ancestral, dotando-o de todas as condições para a prática de ativida-
des lúdicas. Para além do percurso, foi criado também um pequeno 
circuito de manutenção. As intervenções realizadas culminam numa 
área de lazer, que promove a atividade física e a consciencialização 
da necessidade de preservação das práticas ancestrais, mantendo 
sempre a envolvência natural existente. 
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Ação:  3.2.1.
Conservação e Valorização 
do Património Rural

Requalificação da Escola da Lapa

Promotor: A.S.C.L. - Associação Social e Cultural da Lapa
LocaLização: Ourentã - Cantanhede
montante de investimento: 65.130,00€
montante de aPoio: 39.078,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

A Associação Social e Cultural da Lapa foi constituída em 2001 com 
o intuito de promover atividades de cariz social, recreativo e cultural 
na localidade de Ourentã. 

Privilegiando sempre o convívio entre os habitantes, organiza ati-
vidades como: festas anuais, angariação de fundos, recuperação 
de edifícios em parceria com outras entidades locais, promovem 
também excursões. As razões que motivaram este pedido de apoio 
prendem-se essencialmente com a falta de condições de mobili-
dade e conforto no edifício. Através de obras de requalificação, a 
associação pretende combater o estado de degradação da sede e 
promover a realização de um diversificado leque de atividades, 
como aulas de dança, de ginástica, cursos de formação, cursos de 
artes, entre outras atividades.

Requalificação da Escola 
Velha de Lemede

Promotor: União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça
LocaLização: Cantanhede
montante de investimento: 19.500,00€
montante de aPoio: 11.700,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio visou a remodelação da escola velha de 
Lemede, substituindo integralmente a cobertura. Através das obras 
de reconstrução foi possível adaptar o edifício para a realização de 
atividades diversas com a população, promovendo assim um convívio 
saudável entre gerações combatendo, em parte, a exclusão social. 

A requalificação executada contribuiu para a promoção de diversas 
atividades, como reuniões e aulas de catequese, ensaios de grupos 
de teatro, ensaios do coro, tardes de folclore, jogos tradicionais. 

Recuperação, reabilitação 
do Moinho Entre – Águas – 
Porto Sobreiro/ Taboeira

Promotor: Município de Cantanhede
LocaLização: Cadima – Cantanhede
montante de investimento: 64.798,23€
montante de aPoio: 38.878,94€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O conjunto molinológico de Entre Águas, situado junto à vala da Veia 
que liga os lugares do Porto Sobreiro e Taboeira, é local de enorme 
potencial turístico. Aproveitando a riqueza da bacia hidrográfica 
da região, o Município de Cantanhede com este pedido de apoio, 
procedeu à recuperação dos moinhos mantendo os moldes originais 
de construção. 

Esta intervenção visou transformar o núcleo em pólo funcional, 
visitável e pedagógico, tornando-o também num fator potenciador 
do turismo e do ecoturismo.
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Ação:  3.2.1.
Conservação e Valorização 
do Património Rural

Requalificação da antiga escola 
primária de Vila Nova de Outil

Promotor: União das Freguesias de Portunhos e Outil
LocaLização: Outil - Cantanhede
montante de investimento: 74.294.82€
montante de aPoio: 44.576,89€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio visou a remodelação de uma antiga 
escola primária de Vila Nova de Outil, que data de 1920, transforman-
do-a num local de apoio social aos mais idosos. Tentando sempre 
manter a traça original do edifício, as alterações a efetuar incluem 
construção de WC´s, construção de uma cozinha para preparação 
de refeições já confecionadas e obras na cobertura. Inclui também 
a criação de acessos para pessoas com mobilidade reduzida. Para 
além de promover a inclusão social e melhorar a qualidade de vida 
da população, esta intervenção disponibiliza um local onde existe 
acesso a programas culturais e recreativos. 

Com o principal intuito de combater o isolamento social, são pro-
movidas atividades culturais, acões de formação, jogos tradicionais, 
feiras de artesanato, entre muitas outras. 

Requalificação da antiga 
escola primária de Outil

Promotor: União de Freguesias de Portunhos e Outil
LocaLização: Outil – Cantanhede
montante de investimento: 11.841,48€
montante de aPoio: 7.104,89€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Constituída por apenas uma sala, a antiga escola primária de Outil 
era um espaço devoluto e sem aproveitamento. Com este pedido de 
apoio, a União das Freguesias de Portunhos e Outil visa combater 
a exclusão social, ao criar um local de convívio e aberto a toda a 
população. As obras de remodelação consistiram na construção 
de WC, revestimento do piso, pinturas, construção de rampas de 
acesso a utentes com mobilidade reduzida.

Através da viabilização de um local outrora degradado, foi possível 
criar um espaço com o conforto e as condições necessárias para o 
convívio da população, realizando as mais diversas atividades como 
jogos tradicionais, teatro, ações de formação. 

Recuperação da Casa 
de Carlos Oliveira

Promotor: Freguesia de Febres
LocaLização: Febres - Cantanhede
montante de investimento: 61.975,52€
montante de aPoio: 37.185,31€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio, promovido pela Freguesia de Febres, 
teve por objetivo reabilitar e adaptar a casa onde viveu o escritor 
Carlos Oliveira, criando as condições necessárias para a dinamização 
de um centro de investigação de literatura portuguesa. Mantendo 
o aspeto original da casa, as intervenções efetuadas permitem a 
conceção de uma zona de biblioteca, a recriação da sala de trabalho 
do escritor e também espaços de exposição de suas obras e convívio. 

Através do aparecimento de um espaço dirigido para a difusão das 
artes, nomeadamente a literatura, a freguesia torna um espaço 
esquecido num local atrativo, dinamizando assim Febres. 
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Ação:  3.2.1.
Conservação e Valorização 
do Património Rural

Restauro de Casa Gandaresa

Promotor: Arco – Associação Cultural e Recreativa dos Covões
LocaLização: Covões - Cantanhede
montante de investimento: 68.218,15€
montante de aPoio: 40.930,89€
Postos de trabaLho: Não aplicável

A Associação Cultural e Recreativa dos Covões realiza atividades 
recreativas variadas de forma a promover um contacto mais próximo 
entre os habitantes de Covões, tais como feiras medievais, teatros 
de rua e eventos recreativos locais.

O presente pedido de apoio surgiu com o objetivo de melhorar a sua 
forma de atuação, dotando a associação de competência alargada e 
uma maior capacidade de resposta às necessidades da população 
através da recuperação de uma casa tradicional gandaresa. Manten-
do o traçado original da casa (interior e exterior) as obras efetuadas 
serviram para tornar o edifício num local físico de apoio à ARCO. 

Remodelação das antigas instalações 
do GTL – Gabinete Técnico Local

Promotor: Município de Cantanhede
LocaLização: Ançã – Cantanhede
montante de investimento: 20.265,00€
montante de aPoio: 12.159,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Atuando como agente dinamizador local e principal interveniente 
na preservação e valorização do património rural, o Município de 
Cantanhede através deste pedido de apoio, reabilitou as antigas 
instalações do GTL – Gabinete Técnico Local. As obras a efetuar 
incluiram substituição de telhas, recuperação de tetos e outras inter-
venções estruturais. Nunca descurando a traça original do edifício. 

Procurando um enriquecimento da oferta da freguesia de Ançã, e 
fomentando o gosto pelas tradições ancestrais, este espaço será 
dinamizado através da realização de sessões de formação, reuniões 
de grupos de jovens e outras atividades de cariz cultural. 
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Ação:  3.2.1.
Conservação e Valorização 
do Património Rural

Equipamento de informação 
interativa para o Posto de 
Turismo e Loja 4 Maravilhas

Promotor: Município da Mealhada
LocaLização: Mealhada
montante de investimento: 32.785,00€
montante de aPoio: 19.671,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio visou dotar o posto de turismo e a Loja 4 
Maravilhas de equipamentos, baseados em tecnologias multimédia, 
de informação turística e de promoção das atividades económicas de 
base tradicional do concelho da Mealhada. Assente nos princípios de 
um crescente desenvolvimento tecnológico, a autarquia equipou o 
posto com uma mesa interativa, que disponibiliza toda a informação 
turística relevante do concelho. 

Apetrechamento de Centro de 
interpretação Ambiental

Promotor: Município da Mealhada
LocaLização: Mealhada
montante de investimento: 93.400,00€
montante de aPoio: 56.040,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio visou apetrechar o centro de interpre-
tação ambiental da Mealhada, situado no Parque Urbano da cidade 
com o intuito de promover a preservação, valorização e divulgação 
do património histórico-cultural e natural da Mealhada.

Os equipamentos instalados e disponibilizados são de utilização fácil 
e intuitiva, baseados em tecnologias multimédia e permitem auxiliar 
os visitantes a interpretar e conhecer melhor as características e 
património do concelho da Mealhada.

Valorização e dinamização turística 
– Percurso Aldeia de Várzeas

Promotor: Município da Mealhada
LocaLização: Luso - Mealhada
montante de investimento: 183.024,68€
montante de aPoio: 109.814,81€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Este pedido de apoio visou a valorização e dinamização turística 
– percurso aldeia de Várzeas, através de intervenções ao nível de 
percursos existentes num trajeto que vai desde o moinho da Ladeia 
até à ponte rodoviária, numa extensão total de 350m.

Ao mesmo tempo que salvaguarda a preservação dos recursos 
naturais existentes, potencia a dinamização e um aumento da 
afluência turística ao local, pois trata-se de um espaço polivalente 
e onde é possível realizar inúmeras atividades. 
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Ação:  3.2.1.
Conservação e Valorização 
do Património Rural

Obras de conservação e restauro da 
capela de Nossa Senhora da Saúde

Promotor: Fábrica da Igreja Paroquial de Febres
LocaLização: Abrunheira – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 11.646,12€
montante de aPoio: 6.987,67€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Este pedido de apoio visou uma intervenção de extrema relevância 
num edifício do século XVI de elevado valor arquitetónico, religioso 
e cultural– A Capela de Nª Senhora da Saúde em Reveles, que teve 
por objetivo proceder às intervenções necessárias na Capela para 
garantir a sua preservação e a sua relevância histórica na região do 
Baixo Mondego, nomeadamente recuperação do teto e das pinturas 
da capela-mor.

Por outro lado, possibilitar a abertura deste monumento à população 
e visitantes, como forma de divulgação do património artístico-re-
ligioso do edifício, que se encontra implantado junto à margem 
esquerda do Rio Mondego numa zona de elevado potencial para o 
desenvolvimento turístico, onde se destaca também a excelente 
envolvente da Natureza.

Património Cultural Imaterial, 
uma memória a preservar

Promotor: Município de Montemor-o-Velho
LocaLização: Montemor-o-Velho
montante de investimento: 95.467,28€
montante de aPoio: 57.280,37€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio refere-se a uma intervenção ao nível 
do património imaterial, recorrendo a uma exaustiva inventariação 
do património cultural e histórico de Montemor-o-Velho. A recolha 
de informação foi maioritariamente realizada junto dos habitantes, 
servindo esse conhecimento e sabedoria para a manutenção das 
tradições ancestrais. 

Este trabalho é promovido através de um centro móvel de divul-
gação que se deslocará pelo concelho com atividades educativas 
relacionadas com o património recolhido.

Obras de conservação e restauro 
da Capela de Stº António

Promotor: Fábrica da Igreja Paroquial de Montemor-o-Velho
LocaLização: Montemor-o-Velho
montante de investimento: 19.750,00€
montante de aPoio: 11.850,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

A Capela de Stº António é o único património de caráter religioso do 
lugar de Casal do Raposo, sendo por isso de extrema importância a 
sua conservação, visto que é local de congregação da população. 

Este pedido de apoio implicou a realização de obras de remodelação 
e reestruturação da capela, podendo assim oferecer uma melhor 
qualidade e conforto para quem frequenta o espaço frequentemente. 
Um fator importante é a melhoria das condições de acesso para 
pessoas com mobilidade reduzida. 
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Ação:  3.2.1.
Conservação e Valorização 
do Património Rural

Celeiro dos Duques de Aveiro: 
espaço de referência cultural

Promotor: Município de Montemor-o-Velho
LocaLização: Pereira – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 25.000,00€
montante de aPoio: 15.000,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Situado na Vila de Pereira, o Celeiro dos Duques de Aveiro foi cons-
truído no séc. XVI e servia primeiramente para armazenamento de 
colheitas agrícolas, nomeadamente o milho. Atualmente é utilizado 
para espetáculos de artes do palco, como sendo teatro e concertos, 
aumentando assim a oferta turística do concelho. 

O pedido de apoio consistiu em obras de requalificação do espaço 
através da colocação de bancadas, para melhorar as condições dos 
seus frequentadores. 

Obras de conservação e restauro do 
altar mor da Igreja de São Martinho

Promotor: Fábrica da Igreja Paroquial de Montemor-o-Velho – 
Capela de São Martinho
LocaLização: Montemor-o-Velho
montante de investimento: 22.150,00€
montante de aPoio: 13.290,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

A intervenção referenciada neste pedido de apoio visou a conser-
vação e restauro do Altar Mor da Igreja de São Martinho. Com as 
remodelações efetuadas a igreja fica dotada de melhores condições 
ao nível das infraestruturas para assim poder oferecer à população 
qualidade e conforto. 

 A Igreja de São Martinho, datada de finais do séc. XIII, é de extrema 
importância patrimonial, visto que está classificada como Imóvel 
de Interesse Público desde 1996 e para além de um espaço de 
congregação da comunidade é também um relevante ponto de 
turismo religioso na região.

Restauro e conservação da Capela 
de Nossa Senhora da Saúde

Promotor: Fábrica da Igreja Paroquial de Reveles
LocaLização: Abrunheira – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 23.900,00€
montante de aPoio: 14.340,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio visou a remodelação de um edifício do 
séc. XVI de elevado valor arquitetónico, religioso e cultural para os 
habitantes de Abrunheira – Capela de Nossa Senhora da Saúde. As 
remodelações efetuadas consistiram em recuperação e restauro 
do teto e do altar mor e das paredes e pinturas, de elevado valor 
histórico. 

A Capela de Nossa Senhora da Saúde, por estar situada junto a 
uma das margens do Rio Mondego, insere-se numa zona de elevado 
potencial turístico (turismo de natureza e turismo religioso), facto 
este que só reforça a necessidade de preservar o património e assim 
contribuir para o desenvolvimento da região. 



64

Ação:  3.2.1.
Conservação e Valorização 
do Património Rural

Substituição do piso e teto falso 
do Salão Polivalente do G.R.R.

Promotor: Grupo Recreativo Revelense
LocaLização: Abrunheira – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 16.309,80€
montante de aPoio: 9.785,88€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O Grupo Recreativo Revelense foi constituído em 1943, e existe com 
o principal intuito de promover atividades desportivas, culturais 
e recreativas no lugar de Reveles e na freguesia de Abrunheira. 
Inserido num meio rural, promove o desenvolvimento assente 
numa base comunitária.

Este projeto consistiu na reestruturação e remodelação do salão, 
melhorando as condições térmicas e de isolamento para assim 
poder melhor servir os seus utentes.

Reconversão da Escola 
Primária de Gatões

Promotor: Freguesia de Gatões
LocaLização: Gatões – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 98.806,05€
montante de aPoio: 59.283,63€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Este pedido de apoio implicou a requalificação e ampliação do 
antigo edifício da escola primária, transformando-o num espaço 
multifuncional de uso público, concretamente um Centro Cultural. 

Neste espaço são desenvolvidas várias atividades, nomeadamente 
nas áreas da música e teatro. Atuando como local de congregação 
da população contribui para o desenvolvimento sociocultural da 
freguesia, bem como para a promoção e preservação do património 
cultural, através da dinamização de saberes, tradições e costumes. 

Centro Cultural de Santo Varão

Promotor: Município de Montemor-o-Velho
LocaLização: Santo Varão – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 60.284,70€
montante de aPoio: 36.170,82€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O Centro Cultural de Santo Varão resulta de refuncionalização da 
uma antiga escola da freguesia. O edifício, já utilizado pela Junta 
de Freguesia para o desenvolvimento de atividades de cariz social e 
comunitário, sofre, com este pedido de apoio, alterações a um nível 
geral que contemplam aumento e melhoramento de infraestruturas. 

Almejando uma maior dinâmica de interação entre a cultura da 
região e a comunidade em que ela se insere, e concentrando no 
Centro Cultural a programação proposta por várias entidades 
locais, pretende-se a realização de atividades como: programas 
pedagógicos, ações de formação, espétaculos de musica e teatro, 
exposições, workshops, entre outras. 
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Freguesia de Arazede

Promotor: Freguesia de Arazede
LocaLização: Arazede – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 12.625,00€
montante de aPoio: 7.575,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

A Freguesia de Arazede com o presente pedido de apoio realizou um 
levantamento do património cultural – material e imaterial – da fre-
guesia que contemplou a concretização de recolhas de informação 
e inventariação e o design e produção de suportes de divulgação. 

Com uma visível preocupação na preservação e valorização do 
património rural, este investimento foi crucial para revitalizar e 
salvaguardar o património cultural da Freguesia de Arazede.
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Ação:  3.2.1.
Conservação e Valorização 
do Património Rural

Preservação, recuperação e 
valorização do Rio Alva

Promotor: Município de Penacova
LocaLização: Penacova
montante de investimento: 34.241,13€
montante de aPoio: 20.544,68€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio visou a limpeza e requalificação das 
margens do rio Alva, local com grande potencial turístico. A preser-
vação da natureza e da biodiversidade atua como fator fomentador 
da oferta turística, ao mesmo tempo que promove nos seus visitantes 
um aumento da consciência ambiental. 

O Rio Alva tem vindo a ser aproveitado para a prática de vários des-
portos náuticos e para percursos pedestres nas suas margens. Esta 
utilização tem impactos ao nível da sensibilização para a preservação 
da natureza e incentiva as boas práticas ambientais e florestais. 

Preservação do património natural

Promotor: Município de Penacova
LocaLização: Penacova
montante de investimento: 62.266,20€
montante de aPoio: 37.359,72€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O Município de Penacova, concelho turístico por natureza e com 
vasta oferta relacionada com a gastronomia típica e alojamento 
rural, apresentou este pedido de apoio com o intuito de recuperar 
e revitalizar as margens do rio Mondego, mais especificamente as 
galerias rípicolas situadas na freguesia de Lorvão. 

Para além da reabilitação das galerias foi também criado um percur-
so pedestre ao longo da Ribeira de Arcos e também a promoção do 
núcleo geológico da Livraria do Mondego, através da implementação 
de um acesso pedonal que encaminha os visitantes aos pontos mais 
importantes, incluindo os miradouros. 

Este tipo de intervenções tem impactos tanto ao nível turístico, 
como ao nível da sensibilização ambiental, reordenamento do 
território e educação. 

Recuperação da Fonte do Púcaro

Promotor: Município de Penacova
LocaLização: São Pedro de Alva - Penacova
montante de investimento: 44.718,57€
montante de aPoio: 26.831,14€
Postos de trabaLho: Não aplicável

A Fonte do Púcaro é um local de grande importância para a dinâmica 
local da vila. Em tempos passados, era local de paragem na viagem 
de ida e volta para os campos de cultivo. Em termos etnográficos e 
históricos, a sua preservação é fulcral. O pedido de apoio subme-
tido pelo Município de Penacova visou recuperar o espaço para a 
realização de atividades diversas, como jogos tradicionais e outras 
atividades desportivas e culturais. 

A recuperação do espaço inclui também a criação de um parque 
de merendas, criação de espaços relvados para a realização de 
atividades de cariz cultural/recreativo. De salientar que o espaço 
é acessível para pessoas com mobilidade reduzida e potencia a 
criação de outros segmentos turísticos. 
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Ação:  3.2.1.
Conservação e Valorização 
do Património Rural

Remodelação do Museu do 
Moinho Vitorino Nemésio

Promotor: Município de Penacova
LocaLização: Penacova
montante de investimento: 79.923,52€
montante de aPoio: 47.954,11€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O Museu do Moinho é um espaço criado com o objetivo de preservar a 
história dos moinhos de vento e água e a memória dos seus moleiros. 

Atualmente é muito visitado por pessoas de toda a parte. Divide-
se por dois andares e é composto por seis salas onde se encontra 
exposto um vasto espólio ligado à farinação. Pretende - se com esta 
reestruturação aumentar o espaço expositivo, melhorar as técnicas 
e os dispositivos de exposição.

Remodelação da antiga Escola 
Primária de Cheira

Promotor: Município de Penacova
LocaLização: Penacova
montante de investimento: 12.875,60€
montante de aPoio: 7.725,36€
Postos de trabaLho: Não aplicável

A antiga escola primária da Cheira funciona atualmente como centro 
de atividades. O presente pedido de apoio visou uma reorganização 
dos espaços, procedendo à criação de mais uma sala e renovação 
de instalações sanitárias.

Pretende-se tornar a escola num local com mais e melhores condi-
ções para albergar todos os visitantes e disponibilizar mais espaço 
para o desenvolvimento de todas as atividades, nomeadamente: 
a música, o ballet, oficinas de artesanato e ações de formação. 

Criação do Centro Cultural do Telhado

Promotor: Centro de Bem Estar Social da Freguesia de Figueira 
de Lorvão
LocaLização: Figueira do Lorvão - Penacova
montante de investimento: 35.096,80€
montante de aPoio: 21.058,08€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O Centro de Bem Estar Social da Freguesia de Figueira de Lorvão 
com o presente pedido de apoio procedeu a uma intervenção de 
melhoria da antiga escola primária que se encontrava devoluta 
com o objetivo de servir de espaço de acolhimento, de grupos 
séniores, para desenvolverem atividades recreativas e culturais, 
com o suporte desta Instituição. 
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Ação:  3.2.1.
Conservação e Valorização 
do Património Rural

Reconstrução da antiga 
Escola Primária do Coiço

Promotor: Associação Recreativa e Cultural do Coiço
LocaLização: Oliveira do Mondego - Penacova
montante de investimento: 15.475,00€
montante de aPoio: 9.285,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Servindo de sede para a Associação Recreativa e Cultural do Coiço, 
o edifício da antiga escola primária encontrava-se em estado de 
degradação. As obras de remodelação visaram a reorganização da 
escola, através de arranjos de coberturas, sanitários, instalações 
elétricas e pinturas. 

A Associação Recreativa e Cultural do Coiço desenvolve e promove 
as seguintes atividades: exposições, cursos didáticos, formações, 
atividades desportivas, jogos tradicionais, entre outras.

Reabilitação das antigas escolas 
primárias de Paredes e Cunhedo

Promotor: Freguesia de Oliveira do Mondego e Travanca do 
Mondego
LocaLização: Oliveira do Mondego – Penacova
montante de investimento: 12.427,20€
montante de aPoio: 7.456,32€
Postos de trabaLho: Não aplicável

A reabilitação das antigas escolas primárias de Paredes e Cunhedo, 
visa adequar os espaços, devolvendo-os à comunidade com novas 
respostas. Atuando num propósito de conservação e valorização do 
património rural, as remodelações efetuadas ao nível de reabilitação 
de exteriores e interiores e de sanitários, viabilizam a adaptação dos 
espaços para a realização de atividades populares. 

Através de parcerias criadas com diversos agentes dinamizadores 
locais, a freguesia pretende reaproveitar o espaço para os seus 
festejos anuais, para a realização de torneios desportivos e variadas 
atividades culturais e recreativas. 
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Ação:  3.2.1
Conservação e Valorização 
do Património Rural

Criação do C3 - Centro de 
Cultura e Ciência

Promotor: Município de Vagos
LocaLização: Fonte de Angeão - Vagos
montante de investimento: 112.917,63 €
montante de aPoio: 67.750,58 €
Postos de trabaLho: Não aplicável

Este projeto teve por objetivo reforçar a ação sociocultural e edu-
cativa do Município de Vagos, visando a valorização do património 
rural na óptica do interesse coletivo, enquanto fator de identidade 
e atratividade do território.

Neste sentido, o projeto consistiu na refuncionalização da Escola 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB) da Parada de Cima, escola do 
plano dos centenários desativada face ao reordenamento da Rede 
Escolar do 1.º CEB, de traça tradicional para a criação do C3 – Centro 
de Cultura e Ciência. Esta refuncionalização permitiu a preservação 
e integração na dinâmica da região atual de um edifício de caráter 
histórico, característico da zona rural do concelho de Vagos, trans-
formando-o num centro de recursos para a educação, promoção 
e divulgação da ciência no Ensino Básico e Secundário, e para a 
população em geral.
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Ação:  3.2.1.
Conservação e Valorização 
do Património Rural

Percursos pedestres de 
interpretação do património rural

Promotor: Município de Mira
LocaLização: Mira
montante de investimento: 96.335,05€
montante de aPoio: 57.801,03€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O Concelho de Mira é detentor de um património cultural diverso. 
Assim, pela necessidade de preservar e valorizar esse mesmo pa-
trimónio, surgiu este projeto que visou a criação de uma rede de 
percursos pedestres com o intuito de interpretar e dar a conhecer 
todo os recursos naturais existentes. Paralelamente, procedeu-se 
à abertura e limpeza dos percursos, à instalação de sinalética 
informativa e interpretativa e à instalação de mobiliário urbano 
para auxiliar os utentes. 

A criação de uma rede de percursos pedestres permite uma abran-
gência de atividades passíveis de se realizar em Mira, contribuindo 
direta e indiretamente para toda uma movimentação económica. 
Consequentemente, fomenta-se a difusão de todo um património 
material e imaterial. 

Um olhar sobre a Gândara

Promotor: Grupo Folclórico de Portomar
LocaLização: Mira
montante de investimento: 12.103,20€
montante de aPoio: 7.261,92€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O Grupo Folclórico de Portomar surgiu com o objetivo de fazer 
recolha, tratamento e consequente difusão das tradições, usos e 
costumes das terras gandaresas (vestuário, artesanato, danças e 
cantares, gastronomia, medicina tradicional, etc.). 

Com este pedido de apoio a intenção foi criar um registo videográfico 
e fonográfico que permita essa mesma preservação, utilizando 
imagens de arquivo e reconstituições realizadas pelo grupo. O 
investimento aprovado permitiu realizar um documentário, gravar 
um cd com músicas apresentadas pelo grupo, realizar também um 
registo fotográfico e ainda a realização de colóquios. 

Recuperação da antiga escola 
primária de Mira, a Museu do 
Território da Gândara

Promotor: Município de Mira
LocaLização: Mira
montante de investimento: 142.824,00 €
montante de aPoio: 85.694,40 €
Postos de trabaLho: Não aplicável

Alma (percepção da cultura, lendas e memórias), Caráter (caracte-
rísticas etnográficas, saberes, sabores, artes e tradições), Território 
(Costa Atlântica, Mar, Pinhal e Gândara) e Dinâmica (entendimento 
do tempo, principais acontecimentos/marcos históricos). São os 
quatro pressupostos em torno dos quais foi desenvolvido o Museu 
Território da Gândara.

Através das novas tecnologias, recorrendo a materiais e equipa-
mentos sensoriais, o novo espaço museológico de Mira pretende 
invocar o património do concelho, nomeadamente a história das 
artes e saberes do povo gandarez, abordando a construção naval 
de Mira e a arte xávega. Este museu teve por base a adaptação de 
uma antiga escola primária de Mira, cuja readaptação foi objeto 
deste projeto, apresentado pelo município.
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Contos nos Carreiros

Promotor: Freguesia de Seixo de Mira
LocaLização: Seixo - Mira
montante de investimento: 30.440,00€
montante de aPoio: 18.264,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Este pedido de apoio consistiu na criação de um roteiro cultural 
– Contos nos Carreiros – que passa pelos pontos estratégicos e 
monumentos mais importantes da aldeia do Seixo. Desta forma, 
possibilita um fortalecimento da identidade local e apresenta-se 
como reforço da preservação do património material e imaterial 
existente. 

Paralelamente à criação do roteiro, foi necessário o desenvolvi-
mento de todo um conjunto de atividades para que o roteiro exista 
devidamente sinalizado e dotado com as condições de segurança 
ideais, nomeadamente a aquisição de toda a sinalética exigida para o 
percurso, a criação de um site, criação de folhetos informativos e tra-
balhos de limpeza, conservação e restauro de todos os monumentos. 
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Ação:  3.2.2.
Serviços Básicos para  
a População Rural

Academia de cultura tradicional 
da Gândara e Bairrada

Promotor Grupo Folclórico Cancioneiro de Cantanhede
LocaLização Cantanhede - Cantanhede
montante de investimento 190.458,49 €
montante de aPoio 142.843,37 €
Postos de trabaLho: Não aplicável

O projeto apresentado pelo Grupo Folclórico Cancioneiro de Can-
tanhede visou a criação da Academia de Cultura Tradicional da 
Gândara e Bairrada, pensada para ser um local onde se pretende 
estudar, compilar e dar a conhecer, em diversas formas, informação 
sobre as vivências do povo da Gândara e da Bairrada nos finais do 
séc. XIX. No presente momento onde a globalização reina o Grupo 
Folclórico Cancioneiro de Cantanhede defende a criação de um 
local onde os jovens e as gerações vindouras possam conhecer o 
passado para ajudar a projetar o futuro.

A Academia de Cultura Tradicional será constituída por diferentes 
componentes: Escola de música e de dança tradicional; Gabinete 
de investigação, estudo e recolha; Gabinete de desenvolvimento de 
atividades culturais; Atelier de recuperação e preservação e Centro 
de interpretação de vivências tradicionais.

Recuperação do edifício sede, 
aquisição de fardamento, etc.

Promotor: Associação Musical da Pocariça
LocaLização: Pocariça – Cantanhede
montante de investimento: 206.525,02€
montante de aPoio: 154.893,77€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Este projeto visou aumentar a ação da Associação Musical 
da Pocariça na arte teatral e no ensino das artes musicais, 
nomeadamente através da melhoria das suas instalações e 
da aquisição de novos equipamentos, instrumentos musicais, 
fardamento e uma viatura. 

Activ@sénior

Promotor: Fundação Ferreira Freire
LocaLização: Portunhos - Cantanhede
montante de investimento: 52.288,06 €
montante de aPoio: 39.216,05€ 
Postos de trabaLho: Não aplicável

Este projeto teve como objetivo central criar e melhorar as condições 
existentes nas respostas sociais da FFF. O projeto visou implementar 
sinergias e mais valias para os clientes atuais e futuros bem como 
para a comunidade envolvente pela prestação de serviços de qua-
lidade e assegurar o transporte de indivíduos com dificuldades de 
mobilidade aos diversos serviços, permitindo maior autonomia do 
idoso e do deficiente e, simultaneamente do cuidador.

De acrescentar que com as melhorias nos espaços físicos da FFF, 
foi possível melhorar a fachada do edifício central com o reboco 
e pintura.
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Ação:  3.2.2.
Serviços Básicos para  
a População Rural

Projeto Conselheiro Ferreira Freire 

Promotor: Fundação Ferreira Freire
LocaLização: Portunhos - Cantanhede
montante de investimento: 43.825,50 €
montante de aPoio: 32.869,13€ (75%)
Postos de trabaLho: Não aplicável

Esta intervenção social teve como objetivo central criar e melhorar 
as condições existentes nas respostas sociais da FFF. O projeto 
visou implementar sinergias e mais valias para os clientes atuais 
e futuros, pela prestação de serviços de qualidade e assegurar 
uma solução económica, flexível, prática, higiénica e eficiente 
para a prestação do serviço de apoio domiciliário, na aquisição de 
uma viatura transformada cumprindo todos os requisitos legais, 
permitindo um serviço de qualidade e satisfação dos clientes.

Por outro lado, com as melhorias introduzidas nos espaços físicos 
da Fundação Ferreira Freire, foi possível equipar a nova ala para 
doentes de Alzheimer.

Centro Social e Paroquial 
da Cordinhã – melhoria dos 
serviços de apoio domiciliário

Promotor: Centro Social e Paroquial da Cordinhã
LocaLização: Cordinha - Cantanhede
montante de investimento: 10.774,12€
montante de aPoio: 8.080,59€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio visou o aumento das respostas sociais do 
Centro Social e Paroquial da Cordinhã, adquirindo equipamentos que 
possibilitam uma maior abrangência na área de apoio à população. 
O fator inovador desta operação está relacionado com a obtenção 
de uma viatura adaptada ao serviço domiciliário, incluindo serviço 
para transporte de refeições e equipamentos de auxílio aos utentes. 

CSPO.2010 – Ampliação e melhoria 
das condições do CSPO

Promotor: Centro Social e Polivalente de Ourentã
LocaLização: Ourentã - Cantanhede
montante de investimento: 16.748,68€
montante de aPoio: 12.561,51€
Postos de trabaLho: 2

Ampliação da abrangência de serviços prestados pelo Centro Social 
e Polivalente de Ourentã através da aquisição de uma viatura. Com 
esta aquisição, o centro aumenta a sua capacidade de resposta, 
através da possibilidade de transportar os utentes entre as suas 
habitações e as instalações do centro e entre o centro e as várias 
associações ligadas ao mesmo, onde se desenvolvem inúmeras 
atividades com os idosos. 

O Centro Social e Polivalente de Ourentã presta apoio social a 
crianças, jovens e idosos. 
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Ação:  3.2.2.
Serviços Básicos para  
a População Rural

PRODECO – Progresso e 
Desenvolvimento de Covões, IPSS

Promotor: PRODECO – Progresso e Desenvolvimento de Covões, 
IPSS
LocaLização: Covões – Cantanhede
montante de investimento: 27.924,41€
montante de aPoio: 20.943,31€
Postos de trabaLho: 2

A PRODECO – Progresso e Desenvolvimento de Covões, IPSS, através 
deste pedido de apoio procedeu à aquisição de mobiliário lúdico 
e didático para o refeitório e para a área das crianças e de uma 
viatura e restantes equipamentos necessários para melhoramento 
do apoio domiciliário. 

A PRODECO foi fundada em 1991 com a finalidade de incrementar 
o desenvolvimento e o progresso social da freguesia dos Covões, 
promovendo as seguintes respostas sociais: creche, jardim-de-in-
fância, ATL, lar, centro de dia e apoio domiciliário.

Equipamento de cozinha, 
lavandaria e videovigilância

Promotor: Associação de Desenvolvimento Progresso e Vida 
da Tocha
LocaLização: Tocha – Cantanhede
montante de investimento: 42.418,62€
montante de aPoio: 31.813,97€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Apetrechamento da Associação de Desenvolvimento Progresso e 
Vida da Tocha, através da aquisição de equipamentos de cozinha, 
de lavandaria e sistema de videovigilância com portão de abertura 
automática.

Estas alterações traduzem-se na implementação de um Sistema 
HACCP de qualidade e segurança alimentar e também na segurança 
contra intrusão. 

MQVT – Melhor qualidade 
de vida para todos

Promotor: Centro Social Comunitário da Varziela
LocaLização: Varziela - Cantanhede
montante de investimento: 80.156,72€
montante de aPoio: 60.117,54€
Postos de trabaLho: 3

Tendo como prioridades de atuação dar assistência à infância e aos 
idosos, o beneficiário conseguirá, com as novas instalações, acolher 
todas as respostas sociais: creche, jardim-de-infância, ATL, centro 
de dia e serviço de apoio domiciliário. 

Pretende-se ativar mecanismos inovadores na área da prestação de 
cuidados sociais e de saúde, promovendo uma atuação integrada 
e articulada com as instituições locais e reforçando os laços de 
solidariedade na comunidade local.
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Centro Paroquial de Solidariedade 
Social de Febres

Promotor: Centro Paroquial de Solidariedade Social de Febres
LocaLização: Febres - Cantanhede
montante de investimento: 10.975,32€
montante de aPoio: 8.231,49€
Postos de trabaLho: 2

O pedido de apoio visou o complemento aos serviços já prestados 
pelo Centro no âmbito do apoio domiciliário e centro de dia, dotando 
as instalações de melhoramentos a nível funcional e também a 
aquisição de viatura adaptada para o serviço de apoio domiciliário, 
permitindo assegurar as melhores condições para o transporte 
de refeições.

O Centro Paroquial de Solidariedade Social de Febres foi consti-
tuído em 1983 e presta serviços de apoio a crianças e idosos da 
comunidade de Febres.

Reforçar o apoio domiciliário e 
melhorar a qualidade organizacional

Promotor: PLASCE –  Póvoa da Lomba, Associação Social, 
Cultural e Ecológica
LocaLização: Cantanhede
montante de investimento: 15.023,00€
montante de aPoio: 11.267,25€
Postos de trabaLho: 1

Com o presente pedido de apoio a PLASCE – Póvoa da Lomba, 
Associação Social, Cultural e Ecológica redimensionou os seus 
serviços de apoio ao domicílio através da aquisição de novos equi-
pamentos de distribuição alimentar e de cuidados de higiene. Com 
as alterações efetuadas a instituição potenciou os seus recursos e 
a sua capacidade de resposta.

A PLASCE, Instituição de Solidariedade Social foi fundada em 1986 e 
presta serviços de apoio à população idosa com as respostas sociais 
de centro de dia e apoio domiciliário. 

Remodelação da creche com a 
construção de um gabinete de apoio

Promotor: PRODECO – Progresso e Desenvolvimento de Covões
LocaLização: Covões – Cantanhede
montante de investimento: 32.960,01€
montante de aPoio: 24.720,01€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Este pedido de apoio teve como âmbito a construção de um gabinete 
de apoio para atendimento e reunião de pais e educadoras e a 
aquisição de equipamentos vários, nomeadamente mobiliário e 
equipamentos lúdicos para a creche. Contempla também a obtenção 
de uma máquina de lavar roupa e de um gerador, para deste modo 
proporcionar alguma autonomia à realização das atividades diárias. 

A PRODECO foi fundada em 1991 e procura fomentar o desenvolvi-
mento social através da oferta de diversas respostas, nomeadamente: 
creche, jardim-de-infância, ATL e também lar, centro de dia e apoio 
domiciliário.
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ASCRC – Associação Social Cultural 
e Recreativa da Camarneira - IPSS 

Promotor: Associação Social Cultural e Recreativa da 
Camarneira 
LocaLização: Camarneira – Cantanhede
montante de investimento: 26.619,48€
montante de aPoio: 19.964,61€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Reforço da capacidade de resposta da instituição às necessidades 
da população, através da aquisição de uma viatura adaptada à 
prestação do serviço de apoio domiciliário e de equipamentos de 
cozinha e de lavandaria.

A aquisição destes equipamentos permitirá um aumento da capa-
cidade de resposta no âmbito do apoio domiciliário.

 PRODECO – Progresso e 
Desenvolvimento dos Covões, IPSS

Promotor: PRODECO – Progresso e Desenvolvimento dos Covões
LocaLização: Covões – Cantanhede
montante de investimento: 83.189,49€
montante de aPoio: 62.392,12€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Este pedido de apoio teve como âmbito adequar as instalações da ins-
tituição em conformidade com a legislação em vigor, nomeadamente 
com alterações na cozinha, ampliação do refeitório e intervenções 
nas zonas dos quartos e instalações sanitárias. 

Esta intervenção foi crucial para modernizar e reforçar os padrões 
de qualidade dos serviços prestados pela instituição no apoio à 
infância e idosos. 

Cuidar Mais, Cuidar Melhor

Promotor: Centro Social e Paroquial de Cadima
LocaLização: Cadima - Cantanhede
montante de investimento: 28.278,24€
montante de aPoio: 21.208,68€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O Centro Social e Paroquial de Cadima procedeu ao alargamento 
de horário do serviço de apoio domiciliário para assegurar uma 
melhoria contínua dos serviços prestados à população local. Para 
tal adquiriu uma viatura adaptada e todo o equipamento necessário 
para realizar o transporte das refeições e para melhorar o conforto 
de pessoas acamadas como cama articulada e colchão anti-escaras, 
bem como equipamento para reforçar a cozinha.

O Centro Social Paroquial de Cadima iniciou funções em 1988 com 
as respostas sociais de creche, jardim de infância, atividades de 
tempos livres, centro de dia e apoio domiciliário.
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Melhoria e alargamento dos serviços 
de apoio ao domicílio do CSPO

Promotor: Centro Social e Polivalente de Ourentã – CSPO
LocaLização: Ourentã - Cantanhede
montante de investimento: 18.586,80€
montante de aPoio: 13.940,10€
Postos de trabaLho: 2

Este pedido de apoio proporcionou o reforço da resposta social 
de apoio domiciliário, com a aquisição de viatura devidamente 
equipada para a distribuição de refeições e de material informático.

O Centro Social e Polivalente de Ourentã presta apoio direto a 
crianças e idosos da freguesia de Ourentã através das respostas 
sociais de creche, ATL, centro de dia e apoio domiciliário. 

Melhoria na qualidade de vida

Promotor: Centro Social Comunitário da Varziela
LocaLização: Cantanhede
montante de investimento: 81.034,00€
montante de aPoio: 60.775,50€
Postos de trabaLho: 2

Este pedido de apoio permitiu a concretização de remodelações 
estruturais nas instalações existentes para mudança da creche 
do piso térreo para o 1º andar, conseguindo assim aumentar a 
capacidade de resposta. Foi também adquirida uma viatura para 
assegurar o transporte das crianças.

O Centro Social Comunitário da Varziela é uma IPSS criada em 1991, 
que serve a aldeia de Varziela e lugares adjacentes, aglomerando 
as respostas sociais de centro de dia, serviço de apoio domiciliário, 
creche e jardim de infância. 

Complemento ao S.A.D. 
e ao Centro de Dia

Promotor: Centro Social e Paroquial de Febres
LocaLização: Febres – Cantanhede
montante de investimento: 14.179,25€
montante de aPoio: 10.634,44€
Postos de trabaLho: 1

O presente pedido de apoio visou a implementação de um serviço 
de teleassistência em habitações de idosos sem apoio de nenhuma 
estrutura familiar. Num contexto de inovação, este sistema permite 
a emissão de alertas e pedidos de socorro em caso de doença, indis-
posição ou pânico. O investimento efetuado contempla a aquisição 
de equipamentos para cerca de 40 utilizadores. 

O Centro Social e Paroquial de Febres, IPSS constituída em 1983 
presta serviços de apoio a crianças e idosos. 
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PROVIDA – Viver + e Melhor

Promotor: Associação de Desenvolvimento, Progresso e Vida 
da Tocha
LocaLização: Tocha – Cantanhede
montante de investimento: 54.894,16€
montante de aPoio: 41.170,62€
Postos de trabaLho: 2

O pedido de apoio submetido pela Associação de Desenvolvimento, 
Progresso e Vida da Tocha visou implementar um serviço de teleas-
sistência, substituir a cobertura do edifício e ainda a aquisição de 
uma caldeira para aquecimento do lar. 

A Associação situa-se na freguesia da Tocha e tem uma abrangência 
territorial alargada, abrangendo as freguesias envolventes. 

Mais Atenção, Mais Segurança, 
Melhor Conforto, Maior Poupança

Promotor: Centro Cívico Polivalente “O Emigrante” de 
Camarneira
LocaLização: Camarneira – Cantanhede
montante de investimento: 26.703,21€
montante de aPoio: 20.027,41€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio visou a aquisição de uma carrinha e 
respetiva adaptação para o transporte de crianças. Foram também 
adquiridos equipamentos diversos para o refeitório, proporcionando 
às crianças todas as condições de conforto, higiene e segurança 
exigidas e previstas na lei. 

Reconhecido desde 2002 como IPSS, o Centro Cívico Polivalente “O 
Emigrante” de Camarneira confere respostas sociais às necessidades 
das crianças da freguesia nas diversas vertentes: ATL, creche e 
jardim de infância. 

Balneários, sala recuperação/
fisioterapia, posto médico e bancadas

Promotor: PRODECO – Progresso e Desenvolvimento Covões, 
IPSS
LocaLização: Covões – Cantanhede
montante de investimento: 85.000,00€
montante de aPoio: 63.750,00€
Postos de trabaLho: 1

Com o intuito de dinamizar a atividade desportiva na freguesia de 
Covões, a PRODECO procedeu a remodelações no pavilhão gimno-
desportivo local, através da reconstrução de bancadas, construção 
de balneários, posto médico e sala de recuperação/fisioterapia e 
aquisição de equipamentos diversos.

Com as alterações efetuadas pretende-se disponibilizar as melhores 
condições à população para a prática desportiva. 
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Música para todos

Promotor: Associação OJC - Orquestra Juvenil de Covões
LocaLização: Covões - Cantanhede
montante de investimento: 22.039,63€
montante de aPoio: 16.529,72€
Postos de trabaLho: Não aplicável

A Associação OJC - Orquestra Juvenil de Covões com este pedido 
de apoio procedeu à aquisição de instrumentos musicais variados 
para a sua orquestra, sem os quais não seria possível concretizar 
um dos seus principais objetivos, que passa pelo ensino gratuito 
de música aos jovens, idosos e população no geral. 

A Orquestra Juvenil de Covões foi fundada no ano de 1983 e tem como 
objetivo principal cativar os jovens para a aprendizagem da música.
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Ampliação de edifício para 
criação de lar de idosos

Promotor: Centro Social e Paroquial de Lorvão
LocaLização: Lorvão – Penacova
montante de investimento: 190.548,36€
montante de aPoio: 142.911,27€
Postos de trabaLho: 5

Este pedido de apoio consistiu na criação de uma nova resposta, de 
Lar de Idosos, com capacidade para 20 utentes, através da ampliação 
do edifício da Instituição onde funcionam as respostas de Creche, 
Centro de Dia e Apoio Domiciliário.

Com este projeto, o Centro Social pretende complementar estas 
respostas, permitindo, igualmente, uma maior racionalização de 
meios e recursos. A ampliação implicou a construção de um novo 
piso no edifício, sem prejuízo das atividades existentes e com total 
ligação às infra-estruturas existentes. 

Criação de lar de idosos – 
Pólo de Sazes do Lorvão

Promotor: Centro de Bem Estar Social da Freguesia de Figueira 
do Lorvão 
LocaLização: Sazes do Lorvão – Penacova
montante de investimento: 199.817,53€
montante de aPoio: 149.863,15€
Postos de trabaLho: 7

Centro de Bem Estar Social da Freguesia de Figueira do Lorvão com 
este pedido de apoio procedeu à remodelação de uma antiga escola 
em Contenças – Sazes de Lorvão. O investimento contemplou toda a 
remodelação do edifício, com o objetivo de prestar serviços com me-
lhores condições e também aumentar a sua capacidade de resposta.

Os serviços centrais são prestados a partir da sede principal, que con-
centra as tarefas de cozinha, lavandaria e serviços administrativos. 

Centro de dia e apoio domiciliário 
de Carvalhal de Mançores

Promotor: Centro de Acolhimento de Penacova
LocaLização: Penacova
montante de investimento: 16.526,88€
montante de aPoio: 12.395,16€
Postos de trabaLho: 2

O pedido de apoio apresentado pelo Centro de Acolhimento de 
Penacova visou a aquisição de equipamentos necessários à criação 
e decorrente funcionamento do centro de dia e do serviço de apoio 
domiciliário com capacidade para 20 utentes. 

O Centro de Acolhimento de Penacova foi fundado em 1985 e é 
uma Instituição Particular de Solidariedade Social com sede no 
concelho de Penacova que presta serviços na área de infância e 
da terceira idade. 
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PSI – Projeto Social de Intervenção

Promotor: Grupo de Solidariedade Social Desportivo, Cultural e 
Recreativo de Miro
LocaLização: Friúmes - Penacova
montante de investimento: 19.440,69€
montante de aPoio: 14.580,52€
Postos de trabaLho: 2

Criação de um atelier de informática na freguesia de Friúmes para 
disponibilização à população local. Esta tipologia de projetos é 
determinante no combate ao isolamento social, na medida em que 
permite que toda a população tenha acesso aos meios tecnológicos 
que permitem a resolução fácil de situações da vida quotidiana, para 
além de possibilitar sessões de formação.

O Grupo de Solidariedade Social Desportivo, Cultural e Recreativo de 
Miro, iniciou atividade em 1980 disponibilizando as seguintes respos-
tas sociais: creche, lar de idosos, centro de dia e apoio domiciliário.

Instalação de painéis solares

Promotor: Centro Social e Paroquial de Lorvão
LocaLização: Lorvão - Penacova
montante de investimento: 15.331,27€
montante de aPoio: 11.498,45€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Com o intuito de modernizar, rentabilizar e tornar mais sustentável o 
desenvolvimento das atividades do Centro, o objetivo deste pedido de 
apoio contemplou a instalação de painéis solares para o aquecimento 
de águas para banhos e cozinha.

Classificado como uma IPSS, o Centro Social e Paroquial de Lorvão é 
vocacionado para prestação de serviços no âmbito da solidariedade 
social de apoio e proteção aos idosos, crianças e seus familiares. 

Conviver melhor na nossa associação

Promotor: Associação Desportiva e Cultural de Riba de Baixo 
e Soito
LocaLização: Penacova
montante de investimento: 33.468,24€
montante de aPoio: 25.101,18€
Postos de trabaLho: Não aplicável

A Associação Desportiva e Cultural de Riba de Baixo e Soito, com 
este pedido de apoio procedeu à conclusão da construção da sede 
social da associação, na qual já funcionava um bar e um salão que 
é utilizado pela população como local de convívio e também para a 
prática de jogos tradicionais. Com espaço recuperado e acolhedor, 
a associação prevê um impacto a nível da requalificação social da 
zona rural em que insere, sendo igualmente um local de ocupação 
dos tempos livres da população idosa.

A Associação Desportiva e Cultural de Riba de Baixo e Soito foi 
fundada em 1993 e responde à necessidade de ocupar os tempos 
livres da população, desenvolvendo diversas atividades recreativas. 
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Melhorar condições segurança 
e qualidade da sede social

Promotor: Comissão de Melhoramentos – Paradela da Cortiça
LocaLização: Paradela da Cortiça – Penacova
montante de investimento: 17.735,01€
montante de aPoio: 13.301,26€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio visou a concretização de obras de 
remodelação no edifício da comissão. Essencialmente, obras no 
interior do espaço para melhoramento de condições de utilização, 
acústica e segurança. 

Reconstrução sala multiusos 
para dinamizar fanfarra

Promotor: Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
LocaLização: Penacova
montante de investimento: 60.483,01€
montante de aPoio: 45.362,26€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio teve como âmbito a construção de 
uma sala multiusos para a Fanfarra da Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Penacova, incluindo também local de 
arrumação de instrumentos, proporcionando assim melhores con-
dições de ensaio aos elementos da fanfarra e também as condições 
de formação, potenciando o desenvolvimento musical da região. 

A Fanfarra da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Penacova é constituída por jovens estudantes da região e contribui 
de forma positiva para uma relação de proximidade entre o corpo 
dos Bombeiros e a população. 

Remodelação da sede da associação

Promotor: Associação de Agricultores e Filantrópica do Lugar 
de Figueira de Lorvão
LocaLização: Figueira de Lorvão - Penacova
montante de investimento: 13.516,41€
montante de aPoio: 10.137,31€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O pedido de apoio teve por base a remodelação das condições de 
funcionamento da associação, nomeadamente a reestruturação 
do edifício com pinturas de interior e exterior, recuperação de 
pisos e a construção de uma bancada de apoio. Deste modo, reúne 
as melhores condições de utilização para fomento das atividades 
juntamente com outras entidades locais. 

A Associação de Agricultores e Filantrópica do Lugar de Figueira 
de Lorvão é uma Associação sem fins lucrativos e desenvolve nas 
suas instalações atividades culturais, desportivas e educacionais. 



85

Ação:  3.2.2.
Serviços Básicos para  
a População Rural

Projeto ADNmontemor - Acesso aos 
desportos náuticos em Montemor

Promotor: Clube Infante de Montemor
LocaLização: Montemor-o-Velho
montante de investimento: 35.820,90€
montante de aPoio: 26.865,68€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O “ADNmontemor” visa promover o interesse na prática de uma 
modalidade náutica junto das crianças e jovens do concelho de 
Montemor-o-Velho, atletas federados e população em geral.

Com esta intervenção foi possível implementar no concelho em 
geral, uma intervenção multidimensional, reforçando o trabalho 
inter-institucional, introduzindo as áreas, os recursos e as valên-
cias considerados deficitários para melhorar não só o serviço já 
existente e prestado, como também promover/aumentar a oferta 
e as atividades relacionadas com modalidades náuticas e conse-
quente acessibilidade, nomeadamente com a criação da escola 
de formação de desportos náuticos e a criação de um centro de 
recursos em conhecimento.

Beneficiação e apetrechamento 
do Centro Social Polivalente

Promotor: Associação Cultural, Desportiva e Social da Ereira
LocaLização: Ereira – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 31.352,96€
montante de aPoio: 23.514,75€
Postos de trabaLho: Não aplicável

A Associação Cultural Desportiva e Social da Ereira com o intuito 
de melhorar as condições de funcionamento do Centro Polivalente 
Afonso Duarte efetuou obras de remodelação na cozinha, colocando 
todas as estruturas concordantes com o que é exigido legalmente 
e também a aquisição de uma viatura para prestação do serviço 
de apoio domiciliário.

A Associação Cultural Desportiva e Social da Ereira presta serviços 
de apoio social a crianças, jovens e idosos, conferindo prioridade 
ao apoio à integração social e comunitária. 

Melhorar para ocupar e recriar

Promotor: Centro Beira Mondego
LocaLização: Santo Varão – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 99.473,68€
montante de aPoio: 74.605,26€ 
Postos de trabaLho: Não aplicável

O pedido de apoio visou a remodelação e ampliação do edifício sede 
que se encontrava deteriorado.

A pertinência deste projeto prende-se com o facto da sede do Centro 
Beira Mondego necessitar de uma intervenção de remodelação e 
ampliação, uma vez que o Centro dinamiza diversas atividades 
e é bastante frequentado pela população e é também onde se 
desenvolvem os ensaios e atividades do grupo de teatro e do rancho 
folclórico pertencentes ao Centro.
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SAD – Alargamento de horário, 
equipamento para sala e terapia 
ocupacional e reabilitação física

Promotor: Casa do Povo da Abrunheira
LocaLização: Abrunheira – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 99.680,97€
montante de aPoio: 74.760,74€
Postos de trabaLho: 4

A Casa do Povo da Abrunheira, com o objetivo de melhorar os 
serviços prestados à população, promoveu o alargamento de horário 
do serviço de apoio domiciliário, podendo desta forma responder 
de forma mais célere e eficaz às necessidades da população. Este 
serviço, foi complementado com a criação de um programa de 
reabilitação que possibilita um maior acompanhamento aos idosos 
isolados e também permite que se recuperem de lesões de uma 
forma mais acompanhada. 

A Casa do Povo da Abrunheira fundada em 1961, é uma instituição 
particular de solidariedade social que confere apoio a crianças 
e idosos.

Melhoramento e alargamento 
do serviço apoio domiciliário

Promotor: Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Velho
LocaLização: Montemor-o-Velho
montante de investimento: 34.625,43€
montante de aPoio: 25.969,07€
Postos de trabaLho: 7

A Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Velho foi criada em 
1498, sendo uma das Misericórdias mais antigas, com o objetivo 
de responder às necessidades da população do seu concelho e, 
em particular, à população mais carenciada. Apresenta respostas 
sociais na área da terceira idade, tendo sido desde o seu início a 
camada da população com maiores carências detetadas, a nível 
social, económico e emocional.

Com este pedido de apoio a Santa Casa concretizou o alargamento 
dos serviços de apoio domiciliário às freguesias de Montemor-o-
Velho, Gatões, Liceia e Seixo. Para tal procedeu à aquisição de 
novos equipamentos de limpeza e de transporte de alimentação.

Viver mais e melhor na terceira idade

Promotor: Centro Social e Paroquial da Carapinheira
LocaLização: Carapinheira – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 193.428,04€
montante de aPoio: 145.071,03€
Postos de trabaLho: 2

O presente pedido de apoio consistiu no alargamento para o au-
mento da capacidade de resposta do Centro Social e Paroquial 
da Carapinheira.

O investimento incluiu obras de remodelação e ampliação de espaços 
num edifício em elevado estado de degradação e sem condições 
mínimas para albergar idosos. Demograficamente, trata-se de um 
meio rural envelhecido, conferindo por isto extrema importância 
a esta intervenção. 
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Serviços Básicos para  
a População Rural

Construção de um Centro de 
Dia/Apoio Domiciliário

Promotor: Centro Social e Cultural da Bunhosa
LocaLização: Bunhosa – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 137.214,79€
montante de aPoio: 102.911,09€
Postos de trabaLho: 8

Este pedido de apoio envolveu a construção das instalações para 
funcionamento de um centro de dia com capacidade para 25 utentes 
no lugar da Bunhosa e disponibiliza também a resposta de serviço 
de apoio domiciliário.

Este é um serviço de extrema importância, visto que possibilita a 
resposta ao elevado número de pessoas idosas que se encontram 
na zona de intervenção a necessitar deste tipo de apoio social.

Sobre rodas

Promotor: Associação Cultural Desportiva e Social da Ereira
LocaLização: Ereira – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 24.885,29€
montante de aPoio: 18.663,97€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O pedido de apoio visou a aquisição de uma viatura para o trans-
porte de utentes de e para o centro de dia e de uma caldeira para 
aquecimento de águas de todo o edifício. 

A Associação Cultural Desportiva e Social da Ereira, é uma insti-
tuição particular de solidariedade social, que tem a sua sede na 
Ereira, concelho de Montemor-o-Velho e presta cuidados sociais 
a crianças e idosos. 

Aquisição de equipamento 
de cozinha e lavandaria

Promotor: Centro Social e Paroquial da Carapinheira
LocaLização: Carapinheira – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 38.355,99€
montante de aPoio: 28.766,99€
Postos de trabaLho: 1

A concretização deste pedido de apoio permitiu à instituição o 
melhoramento das instalações da cozinha e lavandaria, nomeada-
mente com a aquisição de equipamentos e materiais, respeitando 
todos os requisitos legais. 

O Centro Social e Paroquial da Carapinheira foi constituído em 1991, 
visando colmatar uma lacuna existente no apoio social à população. 
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Crianças com + qualidade de vida

Promotor: Associação Fernão Mendes Pinto
LocaLização: Tentúgal – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 12.279,89€
montante de aPoio: 9.209,92€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Este pedido de apoio visou a aquisição e a adaptação do espaço 
exterior para a instalação de um parque infantil no exterior do edifício 
Infante D. Pedro de Tentúgal, local onde a Associação desenvolve 
as respostas sociais de creche e jardim-de-infância. 

Equipar para melhorar

Promotor: Casa do Povo de Arazede
LocaLização: Arazede – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 23.080,84€
montante de aPoio: 17.310,63€
Postos de trabaLho: 2

Melhoramento do parque infantil da creche e aquisição de materiais 
lúdicos, didáticos e pedagógicos para as salas da Casa do Povo de 
Arazede. Estas alterações permitem uma oferta mais diversificada 
de serviços, nomeadamente a dinamização das atividades da creche. 

A Casa do Povo de Arazede foi fundada em 1934, tendo surgido na 
vila de Arazede para apoio à população local. 

Cultura para todos

Promotor: Casa do Povo de Abrunheira
LocaLização: Abrunheira – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 110.459,20€
montante de aPoio: 82.844,40€
Postos de trabaLho: 2

Este pedido de apoio visou a remodelação de uma habitação devoluta, 
pertença da Casa do Povo da Abrunheira, para transformação numa 
Residência Artística e a modernização/qualificação da sala de 
espetáculos da Casa do Povo da Abrunheira.

Com a recuperação desta habitação pretende-se que esta sirva de 
habitação temporária com a disponibilização de alojamento por 
tempo determinado a grupos de animação que estejam interessados 
em desenvolver a sua atividade artística na sala de espectáculos da 
Casa do Povo da Abrunheira, o que permitirá diversificar a agenda 
cultural da Casa do Povo e diversificar o público perante o qual os 
grupos se apresentam.
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Recuperação e conservação 
do edifício sede da ACDSE

Promotor: Associação Cultural Desportiva e Social da Ereira
LocaLização: Ereira – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 36.191,77€
montante de aPoio: 27.143,83€
Postos de trabaLho: Não aplicável

A operação envolveu a concretização de remodelações no edifício 
da Associação, nomeadamente telhado e palco, recuperação do 
piso e pintura geral. Foi também adquirido material informático 
para os serviços administrativos e para disponibilização à população.

A Associação Cultural Desportiva e Social da Ereira foi constituída 
em 1988 com a finalidade de promover atividades de cariz social e re-
creativo para a população, nomeadamente crianças, jovens e idosos. 

Desporto sem idade

Promotor: Casa do Povo de Abrunheira
LocaLização: Abrunheira – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 8.020,00€
montante de aPoio: 6.015,00€
Postos de trabaLho: Não aplicável

A Casa do Povo da Abrunheira, com este pedido de apoio reforçou o 
desenvolvimento das suas atividades ao nível recreativo e despor-
tivo nomeadamente através da aquisição de equipamentos para a 
prática de boccia sénior para a implementação de uma modalidade 
desportiva adequada às limitações decorrentes do processo de 
envelhecimento.
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Ação:  3.2.2.
Serviços Básicos para  
a População Rural

Remodelação do edifício sede 
do CRP Formoselha - ACDS

Promotor: Centro Recreio Popular Formoselha - Associação 
Cultural Recreativa e de Solidariedade
LocaLização: Santo Varão – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 83.888,04€
montante de aPoio: 62.916,03€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio consistiu na remodelação da sede da 
associação, dotando-a de condições acústicas, térmicas e sanitárias 
propícias ao desenvolvimento de atividades relacionadas com o 
teatro, artes plásticas, grupos de música, cantares tradicionais, 
desporto, formações/workshops. 

O Centro Recreio Popular Formoselha - Associação Cultural Recrea-
tiva e de Solidariedade dedica-se desde a sua criação a atividades 
de âmbito cultural, desportivo e recreativo. 

Beneficiação e ampliação do centro 
paroquial e sala polivalente

Promotor: Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Seixo de 
Gatões
LocaLização: Seixo de Gatões – Montemor-o-Velho
montante de investimento: 70.002,00€
montante de aPoio: 52.501,50€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Recuperação e ampliação de uma antiga casa de habitação e sua 
transformação em espaço polivalente para utilização nas diversas 
atividades que a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Seixo 
de Gatões promove, nomeadamente de cariz social, cultural, edu-
cativo e religioso.

A reconstrução deste espaço concentra atividades de: Grupo Coral, 
o Grupo de Teatro, de Catequese e a Escola de Música.
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Melhoria da qualidade dos serviços do 
Centro Social e Paroquial de Calvão

Promotor: Centro Social e Paroquial de Calvão
LocaLização: Calvão – Vagos
montante de investimento: 78.145,00€
montante de aPoio: 58.608,75€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio visou dotar o Centro Social e Paroquial de 
Calvão com as ferramentas necessárias de cozinha e lavandaria de 
modo a responder às exigências previstas nos manuais de HACCP e 
foi também adquirida uma carrinha de 9 lugares adaptada a pessoas 
com mobilidade reduzida.

Criado em 1996, o Centro Social e Paroquial de Calvão funciona 
como creche, centro de atividades de tempos livres, centro de dia 
e serviços de apoio ao domicílio, procurando com isto uma aumento 
do bem estar social da população. 

Melhoria da qualidade dos serviços 
da Misericórdia de Vagos

Promotor: Santa Casa da Misericórdia de Vagos 
LocaLização: Vagos
montante de investimento: 83.7796,56€
montante de aPoio: 62.847,43€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Com vasta experiência no apoio social, a Santa Casa de Misericórdia 
de Vagos promove um conjunto alargado de respostas – infantário, 
creche, centro de dia, lar de idosos, serviço de apoio domiciliário, 
atividades de tempos livres, tendo ainda um grupo de teatro. 

Melhorar a qualidade dos serviços prestados, contribuindo para a 
melhoria de vida dos utentes é o objetivo do projeto. 

Além da aquisição de equipamento técnico especializado e de uma 
viatura adaptada a pessoas com mobilidade reduzida, o investimento 
contempla a criação de um site para dar a conhecer a instituição.

Modernizar para melhor servir

Promotor: Comissão de Apoio Social de Desenvolvimento de 
Santa Catarina
LocaLização: Santa Catarina – Vagos
montante de investimento: 100.690,29€
montante de aPoio: 75.517,72€
Postos de trabaLho: 1

O presente pedido de apoio visou a melhoria de serviços prestados 
pela instituição, através da certificação de qualidade, acompanhada 
por uma empresa atestada para o efeito; contempla também a 
aquisição de software e de equipamentos informáticos para a área 
administrativa; substituição do parque infantil, adaptando-o para 
crianças com necessidades especiais e a aquisição de uma viatura 
para o transporte de crianças. 
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Ação:  3.2.2.
Serviços Básicos para  
a População Rural

Usar, Continuar…

Promotor: Associação Boa Hora
LocaLização: Gafanha da Boa Hora - Vagos
montante de investimento: 41.738,00€
montante de aPoio: 31.303,50€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Requalificação do edifício da instituição com a realização de diversas 
intervenções físicas e também a aquisição de diverso mobiliário para 
o centro de dia. As melhorias efetuadas proporcionam à instituição 
a possibilidade de uma optimização de recursos e um consequente 
aprimoramento dos serviços prestados. 

A Associação Boa Hora foi fundada em 1996 e presta apoio social 
a crianças e idosos.

Constante atualização / 
sempre a atualizar

Promotor: Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de 
Santa Catarina
LocaLização: Santa Catarina - Vagos
montante de investimento: 51.089,43€
montante de aPoio: 38.317,07€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio respondeu à necessidade de substituição 
de equipamentos de cozinha e de lavandaria da Comissão de Apoio 
Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, tendo sido também 
apoiada a adaptação de duas viaturas de transporte de alimentação 
que suportam o serviço de apoio domiciliário. 

A Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina 
promove atividades de apoio social junto de crianças e idosos.

Capacitação do serviço de 
apoio domiciliário

Promotor: Centro Social da Freguesia de Soza
LocaLização: Soza – Vagos
montante de investimento: 36.604,13€
montante de aPoio: 27.453,10€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio consistiu na aquisição de uma viatura 
e de materiais para auxílio ao transporte de refeições dos uten-
tes, nomeadamente marmitas, termos e cestas. Foram também 
adquiridos equipamentos de cozinha e mobiliário para reforço da 
resposta social de creche. 

O Centro Social da Freguesia de Soza disponibiliza serviços de 
acompanhamento para crianças e idosos. 
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Reestruturação da área SAD 
e área de apoio à infância

Promotor: Centro Social Paroquial de Calvão
LocaLização: Calvão - Vagos
montante de investimento: 83.905,36€
montante de aPoio: 62.929,02€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio consistiu na reestruturação e reforço do 
serviço de apoio domiciliário prestado pelo Centro Social Paroquial 
de Calvão com a reestruturação do edifício e com a aquisição de uma 
viatura e respetiva transformação para apoio às atividades diárias. 
Reorganização das casas de banho, concebendo condições para as 
pessoas com mobilidade reduzida e também uma intervenção para 
melhoria do parque infantil.

Todas estas alterações permitem, de forma integrada, melhorar e 
reforçar os serviços prestados pela instituição aos seus utentes. 
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Ação:  3.2.2.
Serviços Básicos para  
a População Rural

Projeto MOBILIZAR

Promotor: CERCIMIRA – Cooperativa para a Educação e 
Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Mira, CRL
LocaLização: Seixo – Mira
montante de investimento: 36.849,97€
montante de aPoio: 27.637,48€
Postos de trabaLho: 0

O presente pedido de apoio contemplou a aquisição uma viatura 
adaptada e de um elevador de transferência, visando a movimen-
tação de jovens portadores de deficiência que frequentam o centro 
de atividades ocupacionais da CERCIMIRA. O envelhecimento da 
população e a inexistência de outros apoios da comunidade aumenta 
exponencialmente os problemas de locomoção dos utentes. 

A CERCIMIRA é uma cooperativa de solidariedade social fundada em 
1978 e dirige os seus domínios de atuação para auxiliar os habitantes 
portadores de deficiências motoras e psíquicas. 

Requalificar para Regularizar

Promotor: Associação de Idosos Mirense
LocaLização: Mira
montante de investimento: 89.807,57€
montante de aPoio: 67.355,68€
Postos de trabaLho: 3

O presente pedido de apoio envolveu a requalificação das instalações 
onde funcionam as respostas sociais de estrutura residencial para 
idosos, centro de dia e serviço de apoio domiciliário. 

A Associação de Idosos Mirense é uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social que desenvolve atividades de apoio social 
à população idosa.

Projeto de melhoramento do apoio 
domiciliário no Seixo de Mira

Promotor: Centro Paroquial Seixo de Mira
LocaLização: Seixo - Mira
montante de investimento: 11.788,63€
montante de aPoio: 8.841,47€
Postos de trabaLho: Não aplicável

Melhoramento das condições do serviço de apoio domiciliário 
do Centro Paroquial Seixo de Mira, através da aquisição de uma 
viatura cumprindo todas as normas de segurança e higiene exigidas.

Esta ação permitiu uma reestruturação do serviço de modo a me-
lhorar a resposta dada pelo centro aos utentes.
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Serviços Básicos para  
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Cultura e movimento para todos

Promotor: Associação Cultural e Recreativa do Seixo de Mira
LocaLização: Seixo - Mira
montante de investimento: 41.614,44€
montante de aPoio: 31.210,83€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio visou a concretização de remodelações 
na sede da Associação Cultural e Recreativa do Seixo de Mira e a 
aquisição de uma viatura de 9 lugares para transporte de crianças, 
ações de ajuda para os mais desfavorecidos e para a deslocação das 
seções de teatro e artesanato aos locais de atuação. Foi também 
adquirido material informático e material de divulgação e promoção.

O projeto “Cultura e Movimento para Todos”, permitiu a estrutu-
ração das condições necessárias para a realização e dinamização 
de atividades de cariz social, cultural, recreativo e educativo na 
freguesia de Seixo de Mira.

Desporto e movimento para todos

Promotor: Associação Cultural e Recreativa do Seixo
LocaLização: Seixo – Mira
montante de investimento: 32.165,17€
montante de aPoio: 24.123,88€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O objetivo principal deste pedido de apoio foi a requalificação do 
polidesportivo da freguesia do Seixo, a aquisição de novos materiais 
desportivos, a substituição das redes que limitam o campo e pintura 
dos balneários. É um recinto de entrada livre e que sensibiliza a 
população para a prática de desporto nas suas diversas modalidades. 

A Associação Cultural e Recreativa do Seixo foi fundada em 1980, e 
tem como principal missão a fomentação das atividades culturais, 
sociais, recreativas a desportivas da região. 

Dinamização da Escola de Música

Promotor: Filarmónica Ressurreição de Mira
LocaLização: Mira
montante de investimento: 76.466,96€
montante de aPoio: 57.350,22€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio visou a aquisição de material variado 
e fundamental para o funcionamento da escola de música e da 
filarmónica, nomeadamente instrumentos musicais, equipamento 
informático, estantes de concerto e outros materiais necessários. 
Estas alterações permitem dotar a escola de todas as condições 
necessárias para perpetuar um bom funcionamento. 

Em atividade desde 1912, a Filarmónica aposta fortemente na forma-
ção de novos alunos e na perpetuação da atividade musical na região. 
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Serviços Básicos para  
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Refeição quentinha no seu lar

Promotor: Jardim de Infância Drª Odete Isabel
LocaLização: Barcouço – Mealhada
montante de investimento: 9.187,86€
montante de aPoio: 6.890,54€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O pedido de apoio apresentado pelo Jardim de Infância Drª. Odete 
Isabel visou a concretização do revestimento isotérmico de uma 
viatura já adquirida e aquisição de 60 caixas isotérmicas.

Com este investimento pretendeu-se melhorar a qualidade dos 
serviços prestados pela instituição.

Melhoria das respostas 
sociais prestadas pelo Centro 
Comunitário do Canedo (CCC)

Promotor: AD ELO
LocaLização: Canedo – Mealhada
montante de investimento: 65.746,69€
montante de aPoio: 49.310,02€
Postos de trabaLho: Não aplicável

A AD ELO – Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e 
Mondego com este pedido de apoio promoveu a melhoria a nível 
qualitativo das respostas sociais disponibilizadas pelo centro co-
munitário do Canedo.

O investimento contemplou a aquisição de uma viatura para o 
transporte de crianças, equipamento informático e a aquisição 
de material de cozinha e a instalação de painéis fotovoltaicos, que 
permitem uma maior eficiência energética.

Promoção da qualidade do 
serviço de apoio domiciliário

Promotor: Centro Social de Casal Comba
LocaLização: Casal Comba – Mealhada
montante de investimento: 36.340,15€
montante de aPoio: 27.255,11€
Postos de trabaLho: 7

O Centro Social de Casal Comba com este pedido de apoio reforçou o 
serviço de apoio domiciliário. Para esse efeito, foi necessário adquirir 
diversos materiais para o correto funcionamento do serviço, incluin-
do viatura para transporte de refeições, equipamentos de apoio, 
como: camas, cadeira de rodas, colchões e outras ajudas técnicas. 

Sendo a única instituição da freguesia de Casal Comba que combina 
apoio social a crianças e idosos, o seu apetrechamento, aumento 
de eficácia e funcionalidade são fundamentais para dar resposta 
às necessidades da comunidade. 
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Sempre quentes sobre rodas

Promotor: Centro Paroquial de Solidariedade Social de Ventosa 
do Bairro
LocaLização: Ventosa do Bairro – Mealhada
montante de investimento: 16.780,65€
montante de aPoio: 12.585,49€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O presente pedido de apoio contemplou a adaptação de uma viatura 
para o serviço de apoio domiciliário e de marmitas isotérmicas para 
o transporte de refeições em condições mais apropriadas. Estes 
fatores agrupados permitem um serviço mais eficaz e melhoram 
as condições das refeições transportadas.

O Centro Paroquial de Solidariedade Social de Ventosa do Bairro 
constituído em 1989 promove as respostas sociais de: ATL, serviço 
de apoio domiciliário e centro de dia, contribuindo no dia-a-dia para 
o bem-estar social dos habitantes da freguesia. 

Melhoria de infraestruturas, 
acessibilidades e 
equipamentos da Lyra

Promotor: Associação Filarmónica Lyra Barcousense 10 de 
Agosto
LocaLização: Barcouço – Mealhada
montante de investimento: 34.006,52€
montante de aPoio: 25.504,89€
Postos de trabaLho: Não aplicável

O pedido de apoio submetido pela Associação Filarmónica Lyra 
Barcousense 10 de Agosto contemplou o apetrechamento da sala 
de espétaculos e a concretização de obras para remodelação de 
WC, adaptando para pessoas com mobilidade reduzida, aquisição 
de instrumentos musicais e renovação de fardamento. Com as 
alterações efetuadas, a associação pretende aumentar o número 
de alunos e o número de eventos que se realizam. 

A Associação promove atividades recreativas e culturais e propor-
ciona formação musical gratuita.

Universidade Sénior CADES 

Promotor: Associação CADES – Cooperação Artística, Educativa 
e Social sem fins lucrativos
LocaLização: Mealhada
montante de investimento: 8.916,53€
montante de aPoio: 6.687,40€
Postos de trabaLho: 1

A CADES com este pedido de apoio adquiriu equipamento informático 
e audiovisual para o desenvolvimento das atividades/disciplinas 
a lecionar no âmbito da universidade sénior, permitindo assim 
proporcionar às pessoas mais idosas do concelho novos meios 
para adquirir conhecimentos e desenvolver novas competências. 

A Associação CADES – Cooperação Artística, Educativa e Social sem 
fins lucrativos tem vindo desde 2009 a desenvolver atividades que 
fomentem o desenvolvimento comunitário, promovendo igualdade 
de oportunidades, saúde física e mental, formação cívica, educativa, 
desportiva e cultural. 
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