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SUBPROGRAMA 3 - Dinamização das Zonas Rurais
3.1 DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA E CRIAÇÃO DE EMPREGO
3.1.1 Diversificação de Atividades na Exploração Agrícola
3.1.2 Criação e Desenvolvimento de Microempresas
3.1.3 Desenvolvimento de Atividades Turísticas e de Lazer
3.2 MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA
3.2.1 Conservação e Valorização do Património Rural
3.2.2 Serviços Básicos para a População Rural

3.1.1 Diversificação de Atividades na Exploração
Agrícola
Objetivos
Estimular o desenvolvimento de atividades não agrícolas
nas explorações agrícolas, criando novas fontes de
rendimento e de emprego.

3.1.1 Diversificação de Actividades na Exploração
Agrícola
Prioridades Estratégicas
• Atividades económicas que contribuam para a diversificação da oferta
turística:
agroturismo e os parques de campismo, e as que, integrando o turismo
natureza, estejam relacionadas com a ornitologia (estudo de aves);

• Atividades de recreação e de lazer:
parques temáticos e da oferta de campos de férias, que incluam ações
pedagógicas relacionadas com atividades na exploração agrícola;
• Modernização das técnicas e processos produtivos, quer sejam
agrícolas/agro-industriais, de forma a permitir a comercialização e
valorização dos produtos.

3.1.1 Diversificação de Actividades na Exploração
Agrícola
•

Beneficiários:

Titulares de uma exploração agrícola ou membros do seu agregado familiar.

•

Despesas Elegíveis:

Elaboração do projeto; remodelação e recuperação de construções; pequenas
construções; aquisição de equipamentos; despesas associadas a investimentos
imateriais.
•

Nível do Apoio :

Os apoios são concedidos sob a forma de incentivo não reembolsável até (%)
Investimentos
Euros

Sem criação de
posto de trabalho

Com criação de
um posto de
trabalho

Com criação de
pelo menos dois
postos de trabalho

>5000 e <=200 000

40%

50%

60%

• Para os projectos com produtos do Anexo 1 Amesterdão, o investimento
total elegível situa-se entre 5.000€ - 25.000€

3.1.1 Diversificação de Atividades na Exploração
Agrícola
Projetos Aprovados no Concurso 2009 e 2010
Tipo de investimento

N.º Pr.

Investimento
Elegível

Subsidio a atribuir

Postos de
Trabalho

Sociedade Agro-Pecuária

1

23.803,09

9.521,24

Manutenção

Sociedade Agrícola

6

574.178,20

256.301,14

2

Soc. Agrícola e Agro-Turismo

1

198.979,00

119.387,40

1

8

796.960,29

385.209,78

3

TOTAL

3.1.2 Criação e desenvolvimento de Microempresas
Objetivos
Incentivar a criação e desenvolvimento de microempresas nas zonas
rurais, de modo a fixar a população e criar emprego.
São prioritárias iniciativas inovadoras:
 densificação do tecido económico e criação de emprego;
 a capitalização das oportunidades para o território.

3.1.2 Criação e desenvolvimento de Microempresas
Prioridades Estratégicas:
• fileira do ambiente: Reciclagem e Valorização dos resíduos;
• fileira das industrias criativas: produção de conteúdos, o design, a
publicidade, áreas de criação escrita, musical, entretenimento…;
• as atividades relacionadas com o armazenamento e logística;
• sector agro-alimentar: investimentos que permitam a reorganização do
tecido económico das micro empresas, contribuindo para uma gestão mais
competitiva dos negócios;
• Área do artesanato: ligadas quer a aspetos organizativos e de gestão do
negócio (comercialização, design, marketing,…) quer a processos de
inovação em termos de produto final;

3.1.2 Criação e desenvolvimento de Microempresas
•

Beneficiários: Microempresas (Recomendação da Comissão 2003/361/EC)

• Despesas Elegíveis: elaboração do projeto; aquisição de equipamentos
novos; construção, obras de remodelação e adaptação de edifícios; viaturas
indispensáveis à boa execução do projeto; despesas imateriais.
• Nível do Apoio : Os apoios são concedidos sob a forma de incentivo não
reembolsável até (%)

• Para os projetos com produtos do Anexo 1 Amesterdão, o investimento
total elegível situa-se entre 5.000€ - 25.000€
Investimentos
Euros

Sem criação de
posto de
trabalho

>5000 e <=200 000

40%

Com criação de
Com criação de
um posto de
pelo menos dois
trabalho
postos de trabalho
50%

60%

3.1.2 Criação e desenvolvimento de Microempresas
Projetos Aprovados no Concurso 2009 e 2010
Tipo de investimento

N.º
Projetos A.

Investimento
Elegível

Subsidio a atribuir

Postos de
Trabalho

Reciclagem Automóvel

1

154.578,41

92.747,05

2

Pres. Serv. Agrícolas (aluguer)

3

512.030,95

307.218,57

6

Gab. arquitetura e eng.civil

1

181.712,87

109.027,72

2

Queijaria

2

35.360,00

18.944,00

2

Clínica Veterinária

4

881.756,38

520.751,55

7

Snack-Bar/Restaurantes/Pastel

6

730.226,54

417.973,28

9

Casa de Repouso/Lar Idosos

2

493.492,61

296.095,57

3

Clinica Médica

2

266.655,11

139.620,67

3

Aluguer de material elétrico

1

67.985,84

33.992,92

1

Reciclagem

1

198.327,39

118.996,43

2

3.1.2 Criação e desenvolvimento de Microempresas
Projetos Aprovados no Concurso 2009 e 2010
Tipo de investimento

N.º Pr.

Investimento
Elegível

Subsidio a atribuir

Postos de
Trabalho

Fabrico de carimbos

1

197.888,54

118.733,12

2

Artes Gráficas

1

78.500,33

31.400,13

0

Transform. Resíduos Florestais

1

176.570,53

105.942,32

3

Olaria

1

181.545,00

108.927,00

6

Farmácia

1

110.909,87

66.545,92

3

Padaria/Pastelaria

1

118.281,47

70.968,88

3

Carpintaria

1

143.705,00

86.223,00

3

30

4.398.662,66

2.418.420,32

57

TOTAL

3.1.3 Desenvolvimento de atividades turísticas e de
lazer
Objetivos
Desenvolver o turismo e atividades de lazer de forma a potenciar os
recursos endógenos:
 ao nível da valorização dos produtos locais e do património cultural e
natural, contribuindo para o crescimento económico e criação de
emprego.

3.1.3 Desenvolvimento de atividades turísticas e de
lazer
Prioridades Estratégicas:
As operações que contribuam para a valorização de uma oferta turística integrada.
Destacam-se:
• investimentos que contemplem complementaridade de oferta e que concorram
para a criação de redes, devendo as iniciativas individuais incorporar
obrigatoriamente atividades e/ou equipamento de animação.

•

atividades turísticas e de lazer: criação/desenvolvimento de produtos turísticos:

ecoturismo, enoturismo, turismo associado a atividades de caça e pesca, turismo
equestre, religioso, de saúde e cultural…
•

alojamento turístico de pequena escala nas seguintes tipologias:

casas de campo, parques de campismo e turismo de natureza; infra-estruturas de
pequena escala (centros de observação da natureza/paisagem, rotas/percursos, e
animação turística)

3.1.3 Desenvolvimento de atividades turísticas e de
lazer
• Beneficiários:
Qualquer pessoa singular ou coletiva de direito privado
• Despesas Elegíveis:
Elaboração de projetos; obras de adaptação e remodelação de instalações;
pequenas infra-estruturas de animação e recreio; aquisição de equipamentos;
viaturas indispensáveis à boa execução do projeto; despesas imateriais.
• Nível do Apoio:
Os apoios são concedidos sob a forma de incentivo não reembolsável até (%)
Investimentos
Euros
>5000 e <=200 000

Sem criação de
posto de
trabalho
40%

Com criação de Com criação de pelo
um posto de
menos dois postos
trabalho
de trabalho
50%
60%

3.1.3 Desenvolvimento de atividades turísticas e de
lazer
Projetos Aprovados no Concurso 2009 e 2010
Tipo de investimento

N.º Pr.

Investimento
Elegível

Subsidio a atribuir

Postos de
Trabalho

Animação Turística

1

73.367,10

44.020,26

2

Casa de Campo

12

2.306.344,10

1.306.657,09

19

13

2.288.755,94

1.314.295,19

21

TOTAL

3.2.1 Conservação e valorização do património
rural
Objetivos
Valorizar o património rural e ambiental na óptica do interesse coletivo, como
fator de identidade e de atratividade do território, tornando-o acessível à

comunidade.

3.2.1 Conservação e valorização do património
rural
Prioridades Estratégicas:
•

ações que sejam promovidas no contexto de planos de intervenção municipal e que se
destinem a revitalizar economicamente espaços urbanos públicos já recuperados;

•

a preservação do património e de edifícios, deverá orientar-se para novas utilizações:

as que se destinem a acolher atividades e dinâmicas culturais;
•

intervenções que valorizem a criação de núcleos etnográficos de raiz cultural ou
ambiental;

•

iniciativas que contribuam para a preservação e recuperação de práticas e tradições
culturais (espólio documental e material, artes e ofícios, folclore, música, trajes,
receituário gastronómico,…).

3.2.1 Conservação e valorização do património rural
• Beneficiários: Qualquer pessoa singular ou coletiva de direito privado,
Autarquias Locais, GAL.

• Despesas Elegíveis: Elaboração do projeto; obras de recuperação do
património rural (exceto património histórico e monumental classificado);
pesquisa e inventariação de tradições culturais; sinalética de itinerários
culturais; elaboração e divulgação de material documental associado ao
património alvo de intervenção; investimentos imateriais.
• Nível do Apoio : Os apoios são concedidos sob a forma de incentivo não
reembolsável até (%)
Investimentos
Euros
>5000 e <=150 000

Taxa de
Financiamento
60%

3.2.1 Conservação e valorização do património rural
Projetos Aprovados no Concurso 2009 e 2010
Tipo de investimento

N.º Pr.

Investimento
Elegível

Subsidio a atribuir

Postos de
Trabalho

Municípios

4

317.731,98

190.639,19

2

Junta de Freguesia

1

36.263,16

21.757,90

0

Associação de artes e ofícios

2

285.547,45

171.328,47

2

Associação música e dança
Ass. Des. Cultural e Educativo

1
1

23.352,00

14.011,20

0

125.677,99

75.406,79

0

Fundações

1

59.288,88

35.573,33

0

Centro Estudos

1

136.200,72

81.720,43

2

Rádio

1

70.573,37

42.344,02

0

12

1.054.635,55

632.781,33

6

TOTAL

3.2.2 Serviços básicos para a população rural
Objetivos
Aumentar a acessibilidade da população a serviços básicos:
 elemento essencial na equiparação dos níveis de vida;
 integração social das populações.

3.2.2 Serviços básicos para a população rural
Prioridades Estratégicas:
• Serviços que respondendo às necessidades especificas da população, sejam
integrados em centros multi-serviços, que envolvam associações juvenis ou
impulsionem a sua criação, e que disponibilizem ligação à internet;
• Operações que evidenciem
recuperação do património rural:

complementaridade

com

as

ações

de

 Plano de Desenvolvimento Social do respetivo Concelho;
 Obter o parecer favorável da respetiva rede social (segundo a definição
constante do DL 115/2006 de14 de Junho).

3.2.2 Serviços básicos para a população rural
Beneficiários:
Entidades privadas, sem fins lucrativos, ou parcerias entre entidades
públicas e privadas, sem fins lucrativos, não podendo, neste caso a
componente pública ser maioritária; IPSS; ONG.
Despesas Elegíveis:
Construção, obras de adaptação ou remodelação de edifícios; aquisição de
equipamentos; viaturas (indispensável à prestação do serviço a criar);
investimentos imateriais.
• Nível do Apoio
Os apoios são concedidos sob a forma de incentivo não reembolsável até
(%)
Investimentos
Euros
>5000 e <=400 000

Limite máximo
de apoio
200 000 euros

Taxa de
Financiamento
75%

3.2.2 Serviços básicos para a população rural
Projetos Aprovados no Concurso 2009 e 2010
Tipo de investimento

N.º Pr.

Investimento
Elegível

Subsidio a atribuir

Postos de
Trabalho

Santas Casas da Misericórdia

6

531.454,77

407.591,58

4

Centro Infantil

1

187.727,95

140.795,96

0

Associações

3

433.530,16

325.147,62

2

Lar e centro de dia
Escola de Equitação

1
1

29.494,31
142.296,00

22.120,73
106.722,00

0
3

Associação Des. Local

1

186.668,01

140.001,01

0

13

1.511.171,20

1.142.378,90

10

TOTAL

Território de Intervenção do GAL MONTE

Informações
GAL : MONTE
Rua Joaquim Basílio Lopes n. 1-7040-066 Arraiolos
proder@monte-ace.pt

REDE DE GABINETES DE INTERVENÇÃO RURAL
Aliende – mail@aliende.pt
ADIM – adim.monsaraz@gmail.com
A.D.M.C. – admclaros@mail.telepac.pt
TRILHO – trilho@mail.telepac.pt
Porta do Alentejo – vn.portadoalentejo@mail.telepac.pt

Obrigada, pela vossa atenção!

Zélia Marmeleira

