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informação gal 
ORÇAMENTO

€8.813.878,15 

MORADA

Av. de Badajoz, Parque de Leilões de Gado, 

Apartado 181, 7301-901 Portalegre

TELEFONE

+351 245 366 723

E-MAIL

geral@ader-al.pt

SITE

www.ader-al.pt

PESSOA DE CONTACTO

Isabel Picão de Abreu

informação território
ÁREA

3.710 Km2  

POPULAÇÃO

75.356 hab.

DENSIDADE POPULACIONAL

20,3 hab./Km2

ader-al
associação para  

o desenvolvimento  
em espaço rural  

do norte alentejo

www.ader-al.pt

território 
norte alentejoa
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Diferenciada, sofisticada e de alta qualidade.  

É a nova aposta da exploração agrícola – loca-
lizada em Urra, Portalegre – ao nível do eno-
turismo. O apoio LEADER permitiu criar in-
fraestruturas adequadas à realização de provas 
de vinhos, cursos, degustações, exposições e 
outros eventos. O projeto visa ainda promover 
ações e eventos diversificados e estratégicos, 
através de diferentes programas temáticos, con-
soante a época do ano, procurando atrair enotu-
ristas e combater a sazonalidade turística. 

Uma vez recuperada e renovada, a Casa do Go-
vernador de Ouguela irá funcionar como posto 
turístico. Acolhendo a realização de eventos, 
e em articulação com outras entidades, a sua 
nova função passa agora pela divulgarão do pa-
trimónio e revitalização da localidade histórica 
e rural de Ouguela, em Campo Maior. Além da 
recuperação do edifício, mantendo a sua traça 
e sem ferir a ruralidade e ligação ao meio, este 
projeto permitiu dotá-lo dos meios necessários à 
divulgação e interação como o meio patrimonial, 
histórico, paisagístico e ambiental envolvente. 

A instalação de um alambique tradicional para 
extração de óleos essenciais constitui a mais-
-valia deste projeto apresentado pela Mistura 
Campestre, Lda. Além de uma posição de des-
taque no mercado de óleo essencial de alfazema 
em MPB, o projeto visa assegurar o escoamento 
da produção de alfazema e uma oferta integrada 
dos derivados de alfazema. A cultura e trans-
formação de alfazema é uma das atividades da 
Quinta de Vale D’Ornas, em Castelo de Vide, 
que se destaca pelo cultivo de plantas aromá-
ticas, condimentares e medicinais em MPB e 
como unidade de Turismo em Espaço Rural. 

Território 

Dez concelhos – Nisa, Castelo de Vide, Marvão, Portalegre, Arronches, Campo Maior, Elvas, Monforte, Sousel e Crato – constituem o território de intervenção da ADER-AL. 
No limite da fronteira com Espanha, encontra-se numa área de transição entre a peneplanície cerealífera e seca do Alentejo e as Beiras, com relevos proeminentes e com 
uma densa rede hidrográfica de superfície. Não obstante, o território reúne algumas especificidades, nomeadamente relacionadas com a presença do Parque Natural da Serra 
de São Mamede. A agricultura e a silvicultura ainda têm um papel preponderante na economia da região, com destaque para a vitivinicultura. A pecuária é outro dos setores 
relevantes no Norte Alentejano, que tem vindo a destacar-se ao nível da produção de carne com Denominação de Origem Protegida (DOP), assim como da certificação de 
diversos produtos alimentares, nomeadamente, queijos e enchidos. 

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€259.474,86
DESPESA PÚBLICA

€155.684,91
POSTOS DE TRABALHO

2

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€195.566,34
DESPESA PÚBLICA

€117.399,80
POSTOS DE TRABALHO

2

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€24.849,00
DESPESA PÚBLICA

€12.424,51
POSTOS DE TRABALHO

1

Carvalhal da Urra
Casa do Governador  
de Ouguela Mistura Campestre
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ORÇAMENTO

€8.641.408,13 

MORADA

Rua de Santiago, Lote 5 – ZAM

7540-235 Santiago do Cacém

TELEFONE

+351 269 827 233

E-MAIL

adl.alentejano@mail.telepac.pt

SITE

www.adl.litoralalentejano.pt

PESSOA DE CONTACTO

Maria João Duarte Pereira

informação território
ÁREA

4.092 Km2  

POPULAÇÃO

90.781 hab.

DENSIDADE POPULACIONAL

22,18 hab./Km2

adl
associação de  

desenvolvimento do  
litoral alentejano

www.adl.litoralalentejano.pt

território 
litoral alentejano

a
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l
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A adega, com uma cave para estágio de vinhos 

em barricas de madeira e laboratório, foi cons-

truída em 2009, como forma de responder ao 

aumento de produção da exploração agrícola 

de Maria Jacinta, com 4,3 hectares de vinha.  

A aquisição de equipamento (cubas para fer-

mentação e armazenagem, sistema de frio, uni-

dade de enchimento, rolhadora e equipamento 

de laboratório), prevista no projeto, permitirá 

obter capacidade tecnológica na produção de 

vinho, quer em quantidade, quer em qualidade. 

O vinho tinto de mesa em Bag & Box e o tinto e 

branco Regional e Reserva em garrafa de 0,75 l 

são referências da adega Maria Jacinta, em Ou-

teiro André, Grândola.  

Situado numa antiga fábrica de descasque de 

arroz, datada de 1952, na Comporta, o museu 

explica a cadeia da produção do arroz e descas-

que, comparando as diferentes técnicas ao longo 

do tempo. Pretende-se não só afirmar a identi-

dade local, como cativar os clientes do reconhe-

cidíssimo restaurante “Museu do arroz”, mesmo 

ao lado. O projeto, apresentado pela Herdade 

da Comporta – Atividades Agrosilvícolas e tu-

rísticas, SA, compreende a refuncionalização do 

antigo edifício para o espaço museológico, com 

370 m2 distribuídos por três pisos, que recorre 

à memória dos antigos trabalhadores. O Museu 

do Arroz está aberto ao público desde junho de 

2011. 

Os taxistas Hilário, de Majapoas, concelho 

de Alcácer do Sal, no seu dia-a-dia de traba-

lho, sentiram a necessidade de disporem de 

um táxi adaptado ao transporte de passageiros 

com mobilidade reduzida. Graças a este proje-

to, de aquisição e adaptação de uma carrinha 

com nove lugares, a situação foi ultrapassada. 

Município, juntas de freguesia, Santa Casa da 

Misericórdia de Alcácer do Sal, hospital, centro 

de saúde, escolas e companhias de seguros são 

alguns dos clientes que poderão beneficiar deste 

novo serviço dos Táxis Hilário.

Território 

Entre o litoral e o interior, o território de intervenção do GAL compreende cinco concelhos: Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines. Com uma extensa 
faixa costeira, encaixada entre o oceano Atlântico e a planície alentejana, estendendo-se desde a Península de Tróia (Grândola) ao limite do concelho de Odemira, o Litoral 
Alentejano encontra-se estrategicamente situado entre a área Metropolitana de Lisboa e o Algarve. Aliando as potencialidades naturais e ambientais, património arquite-
tónico e artes e ofícios tradicionais, o Litoral Alentejano tem vindo a evidenciar uma maior dinâmica do tecido económico através da localização de empresas, capacidade 
de investimento e criação de emprego. No capítulo ambiental, a região conta com inúmeras áreas protegidas – Reserva Natural das Lagoas de Santo e da Sancha, Reserva 
Natural do Estuário do Sado, Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina – e sítios incluídos na Rede Natura 2000 – Estuário do Sado, Comporta-Galé e Costa 
Sudoeste, que se traduzem numa enorme riqueza ao nível da biodiversidade. De grande valor ecológico e paisagístico apresenta-se também a Serra de Grândola, coberta de 
manchas de sobreiros que se transformam em montados mais abertos onde predomina a pecuária extensiva. Nas últimas décadas, o Litoral Alentejano solidificou-se como 
um destino turístico de excelência, primando por uma oferta de qualidade ao nível do alojamento (nomeadamente em espaço rural), atividades de lazer e grandes eventos 
culturais, como os festivais de música de Sines e da Zambujeira do Mar. 

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€24.029,60

DESPESA PÚBLICA

€9.611,84

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€118.721,30

DESPESA PÚBLICA

€71.232,78

POSTOS DE TRABALHO

1

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€21.364,48

DESPESA PÚBLICA

€8.545,79

Adega Maria Jacinta Museu do Arroz Táxis Hilário
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ORÇAMENTO

€5.635.435,19 

MORADA

Rua da Misericórdia, 10

7800-285 Beja

TELEFONE

+351 284 318 395

E-MAIL

axxi.geral@mail.telepac.pt

SITE

www.alentejoxxi.pt

PESSOA DE CONTACTO

Susana Henriques

informação território
ÁREA

2.042 Km2  

POPULAÇÃO

46.426 hab.

DENSIDADE POPULACIONAL

22 hab./Km2

alentejo xxi
associação  

de desenvolvimento  
integrado do meio rural

www.alentejoxxi.pt

território 
alentejo
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Tocador e construtor de viola campaniça, fun-

dador e ensaiador de diversos grupos, Pedro 

Mestre – natural de Castro Verde – tem dedi-

cado a sua vida à música tradicional alentejana. 

No âmbito do trabalho de recolha, preservação 

e divulgação de todo o património associado ao 

cante alentejano e à viola campaniça que tem 

vindo a desenvolver, o projeto vem viabilizar a 

gravação de CD e DVD e a edição de um ma-

nual do ensino do cante alentejano nas escolas. 

Pretende-se valorizar a música de raiz alenteja-

na e divulgar o reportório tradicional, cativando 

as gerações mais novas. 

Desenvolver a atividade de fabrico e comércio 

de queijo é o objetivo do projeto da Uniqueijo. A 

empresa, localizada em Beja, pretende aumen-

tar a produção, diversificar os clientes e alargar 

o mercado, apostando ao nível da distribuição. 

A aquisição de uma viatura, através deste in-

vestimento, permite melhorar as condições de 

transporte do produto e dar resposta às exigên-

cias do mercado. O propósito da Uniqueijo é, 

para já, conquistar o mercado da Margem Es-

querda do Guadiana, revitalizando o circuito de 

distribuição de proximidade. 

A requalificação contemplada no projeto é cru-

cial para o bom funcionamento da instituição. 

O centro social está sedeado na freguesia de 

Beringel, Beja, mas a prestação do apoio do-

miciliário (a idosos e pessoas com deficiência) 

estende-se pelo concelho, pelas aldeias e mon-

tes de difícil acesso, 12 horas por dia, 365 dias 

por ano. Cozinha e lavandaria são os principais 

espaços remodelados graças a este investimen-

to que garante ao beneficiário contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida da população do 

concelho, reforçando o sentido da solidariedade. 

Território 

O território do GAL estende-se em pleno coração da planície alentejana – abrangendo os concelhos de Aljustrel, Castro Verde, Beja, Mértola e Vidigueira – constituindo-se 
como um olhar sobre o azul infinito dos nossos horizontes. Com uma vasta riqueza histórica, cultural, patrimonial e gastronómica, o território oferece um imenso olhar sobre 
a natureza, onde há muito para descobrir… A variedade de solos com diferentes aptidões agrícolas é um dos pontos fortes da região, apelidada no passado de “celeiro de 
Portugal”. Atualmente, devido a grandes empreendimentos na região, como a barragem de Alqueva, o setor encontra-se em transformação, não só no que toca à forma de 
utilização do solo, como à própria tipologia de culturas a produzir. O turismo apresenta-se também como uma área económica com crescente importância, registando-se um 
número cada vez maior de alojamentos turísticos. O território dispõe de uma forte componente histórica alicerçada nas fortes presenças de vários povos nestas paragens, des-
de os romanos, aos árabes todos por aqui passaram e foram deixando marcas da sua presença. A sabedoria do povo alentejano faz dele ímpar na sua mestria em se relacionar 
com a natureza quer na cultura, quer na gastronomia. A forma como os camponeses enfrentavam cantando as árduas tarefas do trabalho duro dos campos, faz desta gente 
verdadeiros heróis nas suas longas jornadas de trabalho ao rigor do tempo. Sendo o cante alentejano aquilo que define e identifica a alma e a autenticidade da cultura deste 
povo, é a maneira mais sublime que o Alentejo tem de se mostrar ao mundo, de tal forma existe essa forte comunhão entre o alentejano e a terra, no trabalho, no sustento que 
ele canta desta maneira e tão profundamente os seus sentimentos de pertença à terra.

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€28.692,25

DESPESA PÚBLICA

€14.346,13

POSTOS DE TRABALHO

1

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€25.000,00

DESPESA PÚBLICA

€12.500,00

POSTOS DE TRABALHO

2

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€136.716,57

DESPESA PÚBLICA

€102.537,43

POSTOS DE TRABALHO

1

Viola Campaniça Uniqueijo Intervir para Quali"car
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ORÇAMENTO

€8.593.446,21 

MORADA

Rua Timor Lorosae, 12 

7780-142 Castro Verde

TELEFONE

+351 286 328 471

E-MAIL

esdime@esdime.pt

SITE

www.esdime.pt

PESSOA DE CONTACTO

Isabel Benedito

informação território
ÁREA

3.403,67 Km2  

POPULAÇÃO

43.144 hab.

DENSIDADE POPULACIONAL

12,65 hab./Km2

esdime
agência para  

o desenvolvimento  
local do alentejo 

sudoeste

www.esdime.pt

território 
alentejo sudoestee
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A AmbiPar Control – Consultoria, análises e 

amostragem ambiental, Lda., com sede em Cas-

tro Verde, está no mercado com um serviço pio-

neiro na área ambiental. A empresa assegura a 

prestação de serviços de monitorização e fisca-

lização da qualidade das águas (água para con-

sumo, águas residuais, subterrâneas, do mar, de 

piscinas, etc.), solos e lamas. O investimento 

destina-se à aquisição de equipamento diverso, 

nomeadamente, equipamento móvel para reco-

lha de amostras e medição in situ de parâmetros 

físico-químicos em águas, solos, sedimentos e 

poluentes atmosféricos.

Investigação científica, aplicada aos materiais 

arqueológicos, e uma reserva arqueológica de 

salvaguarda dos achados das escavações reali-

zadas no concelho de Ourique, são atividades 

na génese do Centro de Arqueologia Caetano 

Mello Beirão. O projeto, da Câmara de Ouri-

que, prevê a adaptação do edifício e aquisição 

de equipamento necessário ao desenvolvimento 

de ações de divulgação e investigação aplicada 

ao património. Através de um trabalho multi-

disciplinar e de parceria pretende-se fixar em 

Ourique a sede das atividades de investigação 

científica e os recursos humanos associados. 

Aumentar a capacidade do lar de idosos é o ob-

jetivo deste projeto da Associação de Solidarie-

dade Social de São João de Negrilhos, freguesia 

do concelho de Aljustrel. Com a construção de 

quatro quartos será possível apoiar 22 utentes. 

Aumentar o número de utentes e melhorar a 

oferta dos serviços prestados – promovendo a 

qualidade de vida da população idosa – são as 

principais linhas de força da instituição, que 

também atua na prevenção de situações de ris-

co, abandono e isolamento.

Território 

O território Alentejo Sudoeste compreende 32 freguesias de seis concelhos – Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde, Ferreira do Alentejo, Odemira e Ourique – do Baixo Alen-
tejo (26) e Alentejo Litoral (6). Mais de três mil quilómetros quadrados dominados por extensas planícies, onde o alcance do olhar se perde de vista e só o verde dos montados 
e a brancura das casas desalinham o curso das searas. A agricultura, o comércio, a restauração e a construção civil são os sectores de atividade económica com maior peso, 
em termos de ativos. As indústrias alimentares apresentam uma forte heterogeneidade (panificação, transformação de carnes, produção de queijo). Este subsector é constitu-
ído essencialmente por pequenas empresas dentro das quais se destacam a produção de queijos e a produção de enchidos, tendo como imagem de marca o porco tradicional 
alentejano. A maioria das atividades existentes rege-se por uma aposta na qualidade ambiental invejável, que já se tornou uma mais-valia, atualmente muito cotada, e que 
não pode ser alienada. A estratégia local de desenvolvimento estrutura-se em torno da melhoria e da preservação das características naturais da região, que são fator de 
identidade e de distinção. Os principais objetivos estratégicos são: divulgar a conceção de novos produtos e investir no emprego; criar novas oportunidades para os jovens, 
promovendo ações que desenvolvam uma postura empreendedora; apoiar a agricultura, que continua a ter um papel socioeconómico decisivo para o território; dinamizar e 
modernizar o tecido empresarial, mantendo sempre uma cuidada atenção no uso sustentado dos recursos ambientais, das águas, das fontes de energias alternativas; apostar 
na valorização da identidade cultural para a sustentação de todo um processo de desenvolvimento; incrementar o estímulo da solidariedade territorial.

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€245.952,61

DESPESA PÚBLICA

€147.571,57

POSTOS DE TRABALHO

2

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€67.065,17

DESPESA PÚBLICA

€40.239,10

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€99.730,00

DESPESA PÚBLICA

€74.797,50

AmbiPar Control
Centro de Arqueologia  
de Ourique Lar de São João de Negrilhos
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ORÇAMENTO

€6.204.779,55 

MORADA

Edifício Nuno Vaz Pinto, Rua E, Lote 79

7400-211 Ponte de Sôr

TELEFONE

+351 242 204 101

E-MAIL

leadersor@mail.telepac.pt

SITE

www.leadersor.pt

PESSOA DE CONTACTO

João Leal

informação território
ÁREA

2.793 Km2  

POPULAÇÃO

41.682 hab.

DENSIDADE POPULACIONAL

15 hab./Km2

leadersor
associação para  

o desenvolvimento  
rural integrado

do sôr

www.leadersor.pt

território 
vale do sôr
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Em Pavia, Mora, a reconstrução e remodelação 

de um imóvel irá permitir a criação de uma uni-

dade de alojamento de turismo em espaço rural. 

Paralelamente, o projeto, apresentado pela em-

presa Catena Turismo, prevê infraestruturas de 

apoio e equipamentos destinados à realização 

de atividades de lazer. O investimento não só 

contribui para o aumento da oferta turística do 

concelho, como vem dotar a freguesia de condi-

ções para a realização de eventos de caráter so-

cial e cultural, tirando partido das suas enormes 

potencialidades patrimoniais. 

João Milheiras, o promotor do projeto, pretende 

abrir um restaurante no Clube Náutico de Avis, 

situado na margem da albufeira do Maranhão. 

Além da remodelação do espaço, o investimento 

destina-se à aquisição de equipamentos neces-

sários à atividade. O objetivo do empresário é 

criar um espaço requintado e com ambiente 

agradável e, ao mesmo tempo, promover e di-

vulgar os produtos da região, contribuindo desta 

forma para a dinamização económica do conce-

lho de Avis.  

A Coudelaria de Alter – a mais antiga e notá-

vel coudelaria em Portugal, fundada em 1748, 

é o beneficiário deste projeto. O objetivo passa 

pela criação de um centro hípico para promover 

o turismo equestre na coudelaria. Entre as ati-

vidades a desenvolver, nos dias de maior aflu-

ência de visitantes e turistas (quarta a domin-

go), incluem-se passeios a cavalo e de charrete 

na tapada e aulas de equitação em picadeiro.  

Os cavalos da raça Lusitana justificam, por si só, 

a deslocação, mas estes programas só vêm tor-

nar mais atrativa a visita à Coudelaria de Alter.

Território 

Seis concelhos pertencentes ao Alto Alentejo – Alter do Chão, Avis, Fronteira, Mora, Ponte de Sor e Gavião – compõem o território de intervenção do GAL. O território 
toma como referência duas albufeiras: Montargil, situada na margem direita da ribeira de Sor, com uma extensão de quase 20 km, desde as proximidades de Ponte de Sor 
até às imediações da vila com o mesmo nome; e Maranhão, desenvolvendo-se desde Seda (perto de Alter do Chão) até ao lado sudoeste da sede do concelho de Avis, numa 
extensão de cerca de 40 km, e alimentada pelas ribeiras da Seda, de Avis e da Raia. As duas barragens foram construídas nos anos 1950 para irrigar os campos do Vale do 
Sorraia e ambas são, atualmente, muito procuradas como zonas de lazer, sobretudo pelos amantes dos desportos náuticos. Apesar de se tratar de uma região de transição 
entre o Ribatejo e o Alto Alentejo e a Beira Baixa, o território apresenta globalmente maiores afinidades com o Alentejo. Todavia, contrariamente a outras zonas alentejanas, 
o território apresenta uma paisagem dominada por povoamentos florestais, nomeadamente, montados de sobreiro e azinheira, de grande importância económica. A indústria 
da cortiça será a mais relevante e emblemática da região. A agricultura e a pecuária também desempenham um papel relevante económico. Nos terrenos mais férteis dos 
vales dos principais cursos de água que atravessam o território desenvolvem-se as culturas do milho, tomate e arroz. A pecuária extensiva em regime de manadio é domi-
nante sobretudo no que diz respeito a bovinos e ovinos. Rico nas suas características ambientais, o produto “Natureza”, complementado pelo património histórico e cultural, 
constitui uma das principais potencialidades do território.

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€298.121,40

DESPESA PÚBLICA

€178.872,84

POSTOS DE TRABALHO

2

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€115.986,78

DESPESA PÚBLICA

€69.592,07

POSTOS DE TRABALHO

2

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€75.573,00

DESPESA PÚBLICA

€45.343,80

POSTOS DE TRABALHO

2

Catena Turismo
Restaurante  
do Clube Náutico de Avis 

Turismo Equestre  
na Coudelaria de Alter 
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ORÇAMENTO

€12.484.492,49 

MORADA

Rua Joaquim Basílio Lopes, 1 

7040-066 Arraiolos

TELEFONE

+351 266 490 090

E-MAIL

monte@monte-ace.pt

SITE

www.monte-ace.pt

PESSOA DE CONTACTO

Marta Alter

informação território
ÁREA

5.279,4 Km2  

POPULAÇÃO

104.693 hab.

DENSIDADE POPULACIONAL

20 hab./Km2

monte
desenvolvimento  
alentejo central 

a.c.e.

www.monte-ace.pt

território 
alentejo centralm

o
n
t
e
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O Telheiro da Encosta do Castelo, de Monte-

mor-o-Novo, é uma unidade de produção de 
cerâmica artesanal. Tijolo, tijoleira e azulejos 
são as principais peças produzidas no espa-
ço, dinamizado desde 1997 pelas associações 
Oficinas do Convento e Marca. Este projeto, do 
município de Montemor-o-Novo, contempla a 
requalificação do Telheiro, através da adapta-
ção e preservação do espaço, e criação de novas 
zonas de trabalho, de forma a aumentar a ca-
pacidade produtiva da unidade que nos últimos 
anos tem apostado na produção de cerâmica de 
grande formato, da criação escultórica e da in-
vestigação.

A recolha de Resíduos da Construção e De-
molição (RCD) e seleção em recicláveis e não 
recicláveis constitui a atividade da MCI Reci-
clagens, Lda. Tijolos, argamassas e afins são 
transformados em brita; plásticos, madeira, 
papel e ferro seguem para unidades de valo-
rização. O projeto, centrado na aquisição de 
equipamentos mais eficientes, de forma a au-
mentar a rentabilidade, permite a expansão 
sustentável da atividade da empresa e o reforço 
do posicionamento no mercado. O objetivo da 
MCI, localizada na freguesia de Nossa Senhora 
de Machede, Évora, passa também por produzir 
novos produtos.  

A Aldeia da Terra é um jardim de esculturas em 
barro em permanente construção. O projeto, da 
Árvore de Pedra – Associação de artes e ofícios 
e defesa do património cultural, em Arraiolos, 
já conta com 160 edifícios e 200 personagens, 
que retratam aspetos de uma aldeia tradicional 
alentejana, com as suas tradições locais, artes 
e ofícios, histórias tradicionais e religiosidade.  
A aldeia, que atrai centenas de visitantes, inte-
gra uma componente pedagógica que permite às 
crianças construir as próprias peças em barro. 
Além da defesa dos valores patrimoniais da re-
gião, procura-se dinamizar o turismo.

Território 

Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas e Vila Viçosa. Os 10 concelhos, do distrito de Évora, 
integram o território de intervenção do GAL MONTE. Território de grandes amplitudes e extensões, caracterizado por imensos campos de montado onde domina a azinheira, 
o sobreiro e o olival. Na paisagem sobressaem isolados os aglomerados rurais, em geral de pequena dimensão e dominados pela cor branca das casas. A gente desta região 
vive (ainda) muito voltada para dentro de suas casas e aldeias, protegendo-se das altas temperaturas. Habituada a um certo isolamento e a décadas de pobreza, tornou-se 
profundamente criativa na gastronomia, cultura, poesia, e cante. Nos anos mais recentes, passou a ser uma região de eleição pelo seu vinho, enchidos de porco preto, azeite 
e pastas de azeitona, e pão, mas também pela paz (calma) das suas aldeias e recursos naturais que oferece, hoje fortemente influenciados pelo grande lago do Alqueva.
Com 653 m de altitude, a Serra de Ossa é o sistema montanhoso de maior importância do território. Reguengos de Monsaraz é um concelho especialmente rico em vestígios 
megalíticos e Montemor-o-Novo sobressai ao nível do património arqueológico, com o sítio do Escoural. Parte do território de intervenção do GAL pertence à Rede Natura 
2000, entre Zonas de Proteção Especial, Zonas Especiais de Conservação e Áreas Importantes para Aves. No artesanato sobressaem os famosos tapetes de Arraiolos, as 
mantas de Reguengos, a cerâmica do Redondo e de São Pedro do Corval, o figurado de Estremoz e o colorido do típico mobiliário alentejano. 

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€68.620,48
DESPESA PÚBLICA

€41.172,29
POSTOS DE TRABALHO

2

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€198.327,39
DESPESA PÚBLICA

€118.996,43
POSTOS DE TRABALHO

2

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€199.293,68
DESPESA PÚBLICA

€119.576,21
POSTOS DE TRABALHO

2

Telheiro da Encosta  
do Castelo MCI Reciclagens Aldeia da Terra 
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ORÇAMENTO

€7.937.679,87 

MORADA

Rua da Capelinha, 7 

7830-405 Serpa

TELEFONE

+351 284 540 220

E-MAIL

rota@rotaguadiana.org

SITE

www.rotaguadiana.org

PESSOA DE CONTACTO

David Machado 

informação território
ÁREA

2.749 Km2  

POPULAÇÃO

40.410 hab.

DENSIDADE POPULACIONAL

14,6 hab./Km2

rota do guadiana
associação de  

desenvolvimento  
integrado

www.rotaguadiana.org

território 
margem  
esquerda do guadiana
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A Loja do Avô foi criada a pensar nos avôs, avós 
e toda a população idosa do concelho de Ser-
pa. O projeto, da Santa Casa da Misericórdia de 
Serpa, pretende minimizar os constrangimentos 
com que se deparam os idosos no dia-a-dia, ofe-
recendo uma variedade de suportes técnicos e 
geriátricos facilitadores do conforto e qualidade 
de vida. O investimento viabilizou a instalação 
da loja, assim como a aquisição de equipamen-
to necessário ao funcionamento. Em estreita 
ligação com o serviço de apoio domiciliário e 
o banco de voluntariado (valências da institui-
ção), pretende assumir-se como um espaço de 
apoio social.

Passeios interpretativos, todo-o-terreno, ativida-
des aquáticas, de team building, paintball e ou-
tros jogos, animação de festas e feiras. São alguns 
dos produtos da empresa Momentos Fantásticos. 
A aquisição de equipamentos que potenciem a 
diversificação da oferta está no centro deste pro-
jeto. É objetivo da empresa, localizada em Mou-
ra, o desenvolvimento de atividades de animação 
turística que permitam a reafirmação da cultura 
da região e a proteção do meio ambiente. A cria-
ção de programas atrativos, proporcionando mo-
mentos fantásticos, vai de encontro aos anseios 
dos turistas e unidades hoteleiras.

Confrontada com uma situação de desemprego, 
Luzia Palma, decidiu instalar-se por conta pró-
pria. Não obstante os conhecimentos rudimen-
tares sobre a atividade, o seu espírito empreen-
dedor levou-a a aperfeiçoar a técnica de fabrico 
de queijo até obter um produto de elevada qua-
lidade. Este projeto viabiliza a instalação de 
uma queijaria artesanal – unidade de Produção 
Local (única na freguesia de Pias, Serpa), dotan-
do-a de todos os equipamentos necessários. O 
investimento permitirá transformar 11.500 litros 
de leite de cabra por ano e produzir 9000 unida-
des de queijo fresco e 2500 curados.

Território 

A Margem Esquerda do Guadiana, estruturada a oeste pelo rio Guadiana e a este pela linha de fronteira que divide os dois países ibéricos, ocupa os concelhos de Barrancos, 
Moura, Mourão e Serpa, e duas freguesias do de Mértola (Corte do Pinto e Santana de Cambas. A designação do território de intervenção do GAL advém não só da sua loca-
lização geográfica mas também dos diversos acontecimentos históricos que marcaram de forma indelével a sua cultura e identidade. E é este conjunto de afinidades, quer do 
ponto de vista geográfico, quer histórico, que lhe confere grande potencial de desenvolvimento. Pouco a pouco, numa perspetiva integrada de valorização dos recursos en-
dógenos e captação de recursos exógenos, o território tem vindo a apresentar experiências e iniciativas que contrariam algumas das suas maiores fragilidades. A construção 
de boas acessibilidades e de grandes empreendimentos (como a Barragem de Alqueva), a par da diversificação de atividades em meio rural, têm contribuído para uma maior 
atratividade do território. A nível ambiental, parte significativa do território integra-se na Rede Natura 2000. Da Margem Esquerda do Guadiana saem vinhos afamados, 
azeite de grande qualidade com DOP (Denominação de Origem Protegida), um inigualável queijo (Serpa) – igualmente DOP, que é dos queijos portugueses mais apreciados, 
e um presunto – de Barrancos – obtido exclusivamente a partir de porco de raça Alentejana e detentor da única DOP para presuntos no país. 

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€23.650,80
DESPESA PÚBLICA

€17.738,10
POSTOS DE TRABALHO

1

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€89.882,38
DESPESA PÚBLICA

€53.929,43
POSTOS DE TRABALHO

1

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€24.413,50
DESPESA PÚBLICA

€12.206,75
POSTOS DE TRABALHO

1

Loja do Avô Momentos Fantásticos Queijaria das Pias
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ORÇAMENTO

€5.469.749,40 

MORADA

Rua do Rossio de Pinheiro 

7090-049 Alcáçovas

TELEFONE

+351 266 948 070

E-MAIL

atd@terrasdentro.pt

SITE

www.terrasdentro.pt

PESSOA DE CONTACTO

Joaquim Amado 

informação território
ÁREA

2.373,32 Km2  

POPULAÇÃO

27.632 hab.

DENSIDADE POPULACIONAL

11,6 hab./Km2

terras dentro
associação para  

o desenvolvimento  
integrado

www.terrasdentro.pt

território 
alentejo
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A edição do “Guia Turístico Náutico do Grande 

Lago do Alqueva”, em suporte papel e multi-

média, é uma das ações deste projeto da Nau-

tialqueva, Serviços Náuticos, Lda., na Marina 

da Amieira, concelho de Portel. O investimento 

compreende ainda a aquisição de uma viatura 

para transfers, a construção de duas pérgolas, 

uma plataforma de reservas online e a realiza-

ção de um estudo com vista a uma candidatura 

à Bandeira Azul. O objetivo é melhorar a oferta 

de atividades de animação turística no Alque-

va, apostando numa verdadeira interação entre 

o lago e o património envolvente.

A Sociedade Agrícola e Turística, Poldril da 

Burquilheira, na Herdade da Burquilheira, em 

Alcáçovas, Viana do Alentejo, traduz-se numa 

aposta na atividade equestre. O projeto, inserido 

na estratégia de desenvolvimento da empresa – 

centrada na valorização dos recursos da Herdade 

–, assenta na construção de um centro hípico 

com todas as infraestruturas de apoio ao maneio 

do cavalo (boxes, picadeiros, paddocks, campo 

de obstáculos, etc.). Pretende-se receber com 

qualidade os cavaleiros de competições interna-

cionais, de romarias e passeios a cavalo, realizar 

concursos de saltos, criar serviços de ensino. 

O elevado envelhecimento da população da 

freguesia de Torrão, Alcácer do Sal, a par do 

isolamento e índice de dependência dos idosos, 

levaram a Santa Casa da Misericórdia do Torrão 

a apresentar este projeto. Procurando não só au-

mentar a qualidade do centro de dia e apoio do-

miciliário (já existentes), como criar uma nova 

valência (lar de idosos), a instituição apostou na 

funcionalidade de um único edifício para imple-

mentar as várias respostas sociais, favorecendo 

a sua complementaridade. Além de equipamen-

tos diversos, mobiliário o investimento garantiu 

a aquisição de duas viaturas para apoiar as vá-

rias valências.

Território 

Os sete concelhos de intervenção do GAL abrangem o Alentejo Litoral (Alcácer do Sal – freguesias de São Martinho, Santa Susana e Torrão), Alentejo Central (Viana do 
Alentejo, Portel e Montemor-o-Novo - freguesias de Santiago do Escoural e São Cristóvão ), Baixo Alentejo (Alvito, e Cuba e Vidigueira - freguesia de Vila de Frades). 
Do litoral (Alcácer do Sal) à margem direita do rio Guadiana (Portel), o território desenvolve-se numa extensa peneplanície, ligeiramente ondulada, com elevações raramente 
superiores aos 400 m de altitude, à exceção das serras de Portel (420 m) e Monfurado (424 m), revestidas de bosques e matagais de grande riqueza florística e faunística.
Outra particularidade deste território são os montados de sobro e azinho, de elevado potencial económico, complementados por culturas em regime extensivo, a que se 
sucedem pousios aproveitados para pecuária. A agricultura continua a assumir-se como uma marca profunda na identidade da região, especialmente a viticultura, onde se 
destaca a excelência dos vinhos da região vitivinícola de Vidigueira que abrange a totalidade dos concelhos de Vidigueira, Cuba e Alvito. Com dois importantes cursos de 
água – Guadiana e Sado – inúmeras reservas hídricas (Alvito, Odivelas, Vale de Gaio, e Pego do Altar), bem como o maior lago artificial da Europa (Alqueva), o território 
não só possui ótimas condições para a prática agrícola como um enorme potencial turístico. O setor tem vindo a registar um crescente desenvolvimento, com uma oferta cada 
vez mais diversificada ao nível do alojamento, designadamente, turismo em espaço rural e agroturismo, e da restauração, apostando nos pratos típicos da cozinha alentejana, 
à base de pão (alentejano). O território é também especialmente rico em vestígios deixados pelos árabes e romanos, como as ruínas de São Cucufate na Vidigueira, e uma 
variedade imensa de igrejas, capelas e ermidas, revestidas com pinturas murais designadas de “fresco” que estão na base da Rota do Fresco, no Alentejo. 

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€172.636,65

DESPESA PÚBLICA

€103.581,99

POSTOS DE TRABALHO

2

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€295.413,12

DESPESA PÚBLICA

€177.247,87

POSTOS DE TRABALHO

2

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€227.769,49

DESPESA PÚBLICA

€170.827,12

POSTOS DE TRABALHO

23

Nautialqueva
Centro Hípico  
do Poldril da Burquilheira Dar vida aos anos


