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informação gal 
ORÇAMENTO

€9.566.036,65 

MORADA

Rua António Lima Fragoso, 22 

3060-216 Cantanhede

TELEFONE

+351 231 419 550

E-MAIL

geral@adelo.pt

SITE

www.adelo.pt

PESSOA DE CONTACTO

Mário Fidalgo

informação território
ÁREA

1.236,20 Km2  

POPULAÇÃO

133.829 hab.

DENSIDADE POPULACIONAL

108,25 hab./Km2

ad elo
associação  

de desenvolvimento  
local da bairrada  

e mondego

www.adelo.pt

território 
bairrada e mondegoa
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A Aval Verde, localizada em Penacova, presta 

serviços nos domínios da silvicultura, ambien-

te e paisagismo. Limpeza de áreas florestais, 

reintegração paisagística, reflorestação em 

áreas ardidas e ajardinamentos são as princi-

pais 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 equipa-

mento 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.    

Alma, Caráter, Território e Dinâmica. São os 

quatro pressupostos em torno dos quais será 

desenvolvido o Museu do Território da Gânda-

ra. Através das novas tecnologias, recorrendo 

a materiais e equipamentos sensoriais, o novo 

espaço museológico de Mira pretende invocar o 

património do concelho, nomeadamente a his-

tória das artes e saberes do povo gandarense, 

abordando a construção naval de Mira e a arte 

xávega. O museu será instalado numa antiga 

escola primária de Mira, cuja readaptação é ob-

jeto deste projeto, apresentado pelo município.

Com vasta experiência no apoio social, a Santa 

Casa de Misericórdia de Vagos promove um con-

junto 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 me-

lhoria da qualidade de vida dos utentes (cerca 

de 400) é o objetivo do projeto. Além da aquisi-

ção de equipamento técnico especializado e de 

uma viatura adaptada a pessoas com mobilidade 

reduzida, o investimento comtempla a criação 

de um site para dar a conhecer a instituição.

Território 

Cantanhede, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho, Penacova e Vagos. Fortes laços institucionais, económicos e culturais unem estes seis concelhos que compõem o território 
de intervenção do GAL AD ELO. Uma unidade geográfica coerente, compreendendo o Baixo Mondego e o Baixo Vouga, na região Centro Litoral. Entre as duas principais 
cidades do país – Lisboa e Porto – e próximo de cidades de média dimensão, como Coimbra e Aveiro, o território “Bairrada e Mondego” beneficia de uma localização estra-
tégica, que tem contribuído para manter a população. A agricultura ainda tem um peso significativo, assente no arroz, milho, vinha e pecuária, a indústria é frágil, ao passo 
que o setor terciário vem conquistando crescente espaço. A paisagem é marcada pela vinha (Bairrada), floresta e rio Mondego, a Mata do Buçaco, o Paul de Quinhendros e 
as Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas – principais espaços protegidos do território. A par desta riqueza paisagística e ambiental, o território detém um interessante patri-
mónio edificado, nomeadamente monumentos históricos, como conventos e mosteiros, que reforçam o potencial da região a nível turístico. Para cativar visitantes e turistas 
apresenta-se também a gastronomia assente em paladares e sabores “da Terra e do Mar”, com destaque para o célebre leitão assado da Bairrada, o peixe do rio, o arroz de 
lampreia e a doçaria conventual (Tentúgal, Lorvão e Penacova). 

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€86.049,36

DESPESA PÚBLICA

€43.024,68

POSTOS DE TRABALHO

1

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€161.824,00

DESPESA PÚBLICA

€97.094,40

POSTOS DE TRABALHO

2

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€85.738,88

DESPESA PÚBLICA

€64.304,16

POSTOS DE TRABALHO

4

Aval Verde Museu da Gândara  
Santa Casa  
de Misericórdia de Vagos
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informação gal 
ORÇAMENTO

€6.125.186,33 

MORADA

Edifício Maringá, Torre 2, 2.º

2400-118 Leiria 

TELEFONE

+351 244 822 152

E-MAIL

adae@adae.pt

SITE

www.adae.pt

PESSOA DE CONTACTO

Alcina Costa

informação território
ÁREA

839,83 Km2  

POPULAÇÃO

103.187 hab.

DENSIDADE POPULACIONAL

122,8 hab./Km2

adae
associação  

de desenvolvimento  
da alta estremadura

www.adae.pt

território 
alta estremaduraa

d
a
e
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Sete percursos, totalizando 265 km, constituem 

o Centro de BTT da Batalha – Pia do Urso. O 

primeiro em Portugal homologado pela Fede-

ração Portuguesa de Ciclismo/UVP. A infraes-

trutura turística e desportiva, promovida pelo 

município, é ainda dotada de balneários e de 

uma estação de autosserviço para reparações, 

limpeza e lavagem de bicicletas. Trata-se de um 

novo produto turístico e de lazer que consubs-

tancia a valorização e requalificação do espaço 

rural, a contemplação da natureza, diversidade 

do património e o crescimento do turismo ativo 

como área de negócio.  

A Dar Paladar, Lda., implantada na praia da 

Vieira, em Vieira de Leiria, pretende afirmar-se 

com um conceito de referência na região. Apos-

tando numa imagem de charme e apelando a um 

leque variado de sabores e sensações da tradi-

ção gastronómica local e regional, o objetivo é 

simplificar a vida dos seus clientes. O serviço 

de take away é, assim, disponibilizado ao do-

micílio. O projeto permite dar continuidade ao 

investimento inicial, através da aquisição dos 

equipamentos e instrumentos necessários ao 

desenvolvimento sustentado da Dar Paladar. 

Criar um espaço residencial para seniores, revo-

lucionado o conceito tradicional de lar, é o obje-

tivo deste projeto do Solar dos Prazeres de Serra 

d’Aire, Lda., na aldeia de Alcaria, em Porto de 

Mós. A residência, em plena serra, oferecendo 

instalações de elevada qualidade, aposta num 

conjunto alargado de atividades ocupacionais, 

lúdicas e terapêuticas, direcionadas para o bem-

-estar físico, psíquico e social dos seus utentes. 

Associadas a novas tecnologias, as terapias 

promovem a reabilitação, criando uma melhor 

e maior integração social, através de aprendiza-

gens e vivências tranquilas. 

Território 

O território de intervenção do GAL ADAE, abrangendo os concelhos da Batalha, Leiria, Marinha Grande, Ourém e Porto de Mós, insere-se na Alta Estremadura. Um terri-
tório inserido num mundo rural consistente, assentando a sua atuação na promoção da identidade do mundo rural, no desenvolvimento sustentável, na qualidade do ensino 
para todos, potenciando as diversas áreas e ainda, na manutenção das comunidades vivas em prol da melhoria da qualidade de vida e do ambiente. A Alta Estremadura 
encerra um território que reúne uma diversidade impar de recursos, produtos turísticos, e de gentes e vontades. Desde as atrações naturais, incluindo a sua inigualável 
costa marítima, passando pelos majestosos monumentos com histórias para contar, aos locais de peregrinação religiosa de conforto espiritual, e intervalando à mesa, com um 
arranjo de sabores da sua variada e única gastronomia. Reconhecida região de Maravilhas, com o Mosteiro da Batalha - Maravilha de Portugal, as Grutas de Mira de Aire 
- Maravilha Natural, e o Arroz de Marisco da Praia da Vieira - Maravilha da Gastronomia, muito tem para oferecer ao visitante. Uma terra única, com tanto para conhecer, 
tudo a oferecer, e em tão poucos passos para dar. Venha descobrir valores e emoções onde a serra e o mar se conjugam numa memorável visita, que ficará marcada na sua 
memória, e deixará saudades na sua passagem. Entre Mar e Serra.

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€144.973,00

DESPESA PÚBLICA

€86.983,80

POSTOS DE TRABALHO

1

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€49.363,93

DESPESA PÚBLICA

€29.618,36

POSTOS DE TRABALHO

2

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€199.901,85

DESPESA PÚBLICA

€119.941,11

POSTOS DE TRABALHO

9

Centro de BTT da Batalha Dar Paladar
Solar dos Prazeres  
de Serra d’Aire
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informação gal 
ORÇAMENTO

€7.319.504,22 

MORADA

Rua D. Manuel I, Lote 2, Cave, Apartado 17 

3550-147 Penalva do Castelo

TELEFONE

+351 232 642 632

E-MAIL

add@mail.telepac.pt

SITE

www.add.pt

PESSOA DE CONTACTO

Emanuel Ribeiro

informação território
ÁREA

886.6 Km2  

POPULAÇÃO

64.262 hab.

DENSIDADE POPULACIONAL

72,5 hab./Km2

add
associação de 

desenvolvimento  
do dão

www.add.pt

território 
dãoa

d
d
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Pequenas reparações, ao nível da instalação 

elétrica, canalização, serralharia, etc., no domi-

cílio dos idosos residentes do concelho de Man-

gualde, portadores do Cartão Sénior Municipal, 

é a razão de ser desta Oficina apresentada pela 

autarquia local. O apoio é gratuito. Pretende-se, 

assim, uma melhoria das condições de habita-

bilidade e o consequente aumento da qualidade 

de vida destes indivíduos com mais de 65 anos. 

O concelho de Mangualde conta cerca de cinco 

mil idosos, alguns deles em situação de grande 

isolamento e debilidade física.   

Diana Carvalho, a beneficiária, apostando no 

desenvolvimento da sua terra natal, Penalva do 

Castelo, apresenta um serviço de elevada qua-

lidade na área da medicina dentária. O projeto, 

afirmando-se pela aquisição de equipamentos e 

soluções de última geração, que garantem todas 

as comodidades ao público, diferencia-se da 

concorrência. Além de revitalizar a oferta deste 

setor da saúde e reforçar a dinâmica empresa-

rial na região, o investimento criou dois postos 

de trabalho. 

A Oficina Duplo Stop, Lda. situa-se no Parque 

Industrial de Aguiar da Beira. A boa localização 

mais a oferta de um serviço eficiente e eficaz es-

tão na base desta empresa. O projeto abrange 

não só a criação da oficina, o seu apetrechamen-

to, com um conjunto de máquinas e ferramen-

tas modernas, imprescindíveis para prestar um 

serviço de qualidade. Paralelamente, apostou-se 

também ao nível de uma forte imagem de merca-

do. Seis postos de trabalho foram criados graças 

à Oficina Duplo Stop.

Território 

A designação do território de intervenção do GAL ADD “Dão” refere-se à sub-região estatística em que se insere “Dão-Lafões” (parte da região Centro), ao rio Dão (nasce 
na freguesia de Eirado – Aguiar da Beira, atravessando os restantes concelhos do território (Penalva do Castelo, Mangualde e Nelas – à exceção de Sátão) e ao Vinho do Dão, 
cuja Região Demarcada, instituída em 1908, conta com cerca de 20 mil hectares de vinha. O território apresenta outros produtos de qualidade (e rendibilidade) como a maçã 
Bravo de Esmolfe, a castanha de Soutos da Lapa ou mesmo o queijo Serra da Estrela, mas é a vinha que predomina, com milhões de cepas plantadas, sobretudo da casta 
Touriga Nacional, considerada por muitos a rainha das castas tintas portuguesas. A importância da agricultura não acontece de forma homogénea nos cinco concelhos, dado 
que Nelas e Mangualde apresentam um setor secundário mais desenvolvido, verificando-se a fixação e algumas empresas de grande dimensão. A iniciativa empresarial, so-
bretudo ao nível de microempresas, tem vindo aliás a contrariar a redução demográfica que também carateriza este território. A crescente oferta de alojamento e restauração 
não só tem vindo a contrariar o fenómeno do desemprego como a revelar o potencial turístico do Dão. Além da riqueza natural paisagística, o território beneficia de abundante 
património arquitetónico, sobretudo religioso, vestígios megalíticos (antas e castros), artesanato e gastronomia dignos de referência. Acresce ainda a importância a nível do 
termalismo, com destaque para as termas de Alcafache (Mangualde), Caldas da Felgueira (Nelas) ou Caldas da Cavaca (Aguiar da Beira).

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€11.820,53

DESPESA PÚBLICA

€8.865,40

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€147.799,28

DESPESA PÚBLICA

€88.679,57

POSTOS DE TRABALHO

2

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€299.161,50

DESPESA PÚBLICA

€179.496,90

POSTOS DE TRABALHO

6

O!cina domiciliária Consultório dentário  Duplo Stop
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informação gal 
ORÇAMENTO

€6.546.422,56 

MORADA

Rua dos Loureiros, 16 Loja 1 R/C 

3500-148 Viseu

TELEFONE

+351 232 421 215

E-MAIL

addlap@mail.telepac.pt

SITE

www.addlap.pt

PESSOA DE CONTACTO

Isabel Dias

informação território
ÁREA

1.119,98 Km2  

POPULAÇÃO

99.158 hab.

DENSIDADE POPULACIONAL

88,54 hab./Km2

addlap
associação de 

desenvolvimento  
do dão, lafões  

e alto paiva

www.addlap.pt

território 
dão, lafões  
e alto paiva 
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Criado em 1998, o Centro Social de Cambra 

presta apoio a 50 idosos e 25 crianças, nas res-

postas sociais de creche, centro de dia e serviço 

de apoio domiciliário, abrangendo a área geo-

gráfica de três freguesias do concelho de Vou-

zela: Cambra, Carvalhal de Vermilhas e Paços 

de Vilharigues. O projeto consiste na aquisição 

de duas carrinhas devidamente equipadas para 

o transporte de alimentação, equipamentos de 

higiene e roupas, e de material informático, que 

garantem uma maior qualidade no trabalho téc-

nico e o enriquecimento das atividades desen-

volvidas pelos utentes.  

Localizados em zonas rurais de proximidade 

com áreas florestais e fluviais, ou de passagem 

por aldeias, as rotas/percursos turísticos – 12 no 

total, devidamente sinalizados com sinalética 

adequada – podem ser utilizados durante todo 

o ano. O projeto, do município de Viseu, de re-

cuperação, preservação e valorização do patri-

mónio ambiental e cultural das suas freguesias, 

prevê a criação e dinamização de rotas/percur-

sos através da realização de iniciativas, em par-

ceria com as juntas de freguesia, escolas e ou-

tras entidades locais, e na internet, blogues, etc. 

A elaboração de um inventário, com rigor cien-

tífico, do património religioso das paróquias de 

Viseu, é o objetivo do projeto. A edição será dis-

ponibilizada online pelo promotor – a Diocese 

de Viseu. Com base neste trabalho de inventa-

riação e catalogação serão definidos percursos 

turísticos, integrando os locais de maior inte-

resse patrimonial e que reúnam as condições 

de conservação, acessibilidade e segurança 

adequadas, e um programa de animação com 

concertos, tertúlias culturais, etc., como forma 

de valorização e dinamização deste património.

Território 

O território do GAL ADDLAP, abrangendo cinco concelhos pertencentes ao distrito de Viseu – Oliveira de Frades, São Pedro do Sul, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela – 
região Centro – apresenta um conjunto de fatores diferenciadores que concorrem para a sua afirmação como espaço de múltiplas oportunidades. Caracterizando-se por ser 
um território de montanha, influenciado pela Serra da Gralheira (concelho de São Pedro do Sul), Serra de Leomil (Vila Nova de Paiva) e Serra do Caramulo a sul (Oliveira 
de Frades), é um território densamente irrigado. Os rios Vouga, Paiva e Dão são as linhas de água mais representativas. A região tem ainda dois espaços que integram a 
Rede Natura, como Sítios de Importância Comunitária pertencentes à região biogeográfica mediterrânica: o Sítio do Rio Paiva (Vila Nova de Paiva) e o Sítio do Cambarinho 
(Campia – Vouzela) que alberga uma das maiores populações nacionais de loendros. Neste território encontra-se um dos principais centros da rede urbana nacional e regional 
– a cidade de Viseu, com fortes interdependências aos espaços envolventes caracteristicamente rurais ou, pela força das dinâmicas urbanas que extravasam os limites da 
cidade, se assumem cada vez mais como “rurbanos”. A realidade aqui encontrada é o exemplo evidente das novas lógicas de organização e funcionalidade dos padrões de 
apropriação humana, nas quais se encontram exemplos como o rural industrializado, o rural não agrícola das áreas de segunda ou de primeira residência dos que trabalham 
na cidade, o rural profundo onde tudo parece permanecer desde a origem ou ainda o rural da base económica especializada.

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€62.220,50

DESPESA PÚBLICA

€46.665,38

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€113.773,45

DESPESA PÚBLICA

€68.264,07

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€154.790,80

DESPESA PÚBLICA

€92.847,48

Centro Social de Cambra
Rotas Turísticas  
e Percursos de Viseu

Descobertas de Fé 
Encontros com o Património
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informação gal 
ORÇAMENTO

€4.120.294,42 

MORADA

Largo N. Sra. do Carmo, 1 

6215-136 Cortes do Meio

TELEFONE

+351 275 970 070

E-MAIL

aderes@sapo.pt

SITE

www.aderes.com.pt

PESSOA DE CONTACTO

José Armando Serra dos Reis

informação território
ÁREA

927,25 Km2  

POPULAÇÃO

20.241 hab.

DENSIDADE POPULACIONAL

21,8 hab./Km2

aderes
associação de 

desenvolvimento  
rural estrela-sul

www.aderes.com.pt

território 
estrela-sula

d
e
r
e
s



minha terra 51

Desde 2000 que a Quinta da Caravela, situa-

da na freguesia de Paúl, em Quinta dos Pene-

sinhos, se dedica à produção e comercialização 

de produtos alimentares biológicos à base de 

derivados de soja e oleaginosas. Enchidos de 

soja e manteiga de oleaginosas (amêndoa, sé-

samo e avelã) são algumas das especialidades 

que saem da Quinta da Caravela. Tendo vindo a 

desenvolver uma estratégia de crescimento sus-

tentado, seguindo os princípios da agricultura 

biológica, o objetivo do projeto é aumentar a ca-

pacidade de produção, com a oferta de novos 

produtos.  

O IASO - Instituto de Apoio Social do Ourondo, 

concelho da Covilhã, assegura serviços de apoio 

básico à população idosa, contribuindo para a 

melhoria da sua qualidade de vida. O projeto, 

de ampliação e remodelação das instalações do 

lar de idosos do IASO, visa suprimir não só as 

necessidades de Ourondo como das freguesias 

vizinhas. Além de reforçar a oferta do lar, a ação 

permite a criação de três postos de trabalho nu-

ma freguesia marcadamente rural, que conta 

pouco mais de 300 habitantes. 

Na aldeia bucólica de Barco, freguesia do con-

celho da Covilhã, a ARPAZ - Associação Regio-

nal de Solidariedade e Progresso do Alto Zêzere 

procura dar resposta às necessidades dos ido-

sos, sobretudo dos mais dependentes. Uma das 

prioridades passa por aumentar a capacidade da 

valência de lar, melhorando assim as condições 

de vida da população idosa. Graças a este proje-

to, a capacidade do Lar de S. Simão passará de 

12 para 22 utentes. Paralelamente, cinco novos 

postos de trabalho serão criados nesta freguesia, 

nas margens do Zêzere. 

Território 

Vinte e cinco freguesias dos concelhos de Covilhã (12), Fundão (6) e Castelo Branco (7) integram o território de intervenção do GAL ADERES. Um território do interior do 
país, com um espaço de montanha a norte e de pinhal a sul, onde se situa o couto mineiro das Minas da Panasqueira. Em termos geomorfológicos não existem grandes dife-
renças entre os três concelhos. Trata-se de uma área muito montanhosa, profundamente recortada por ribeiras e ribeiros que correm em vales encaixados e meandriformes, 
onde a água vai brotando mesmo em épocas estivais. As grandes serras são predominantes na parte norte e nordeste do território, sendo algumas de média altitude no centro 
e parte oriental. A parte sul é menos montanhosa mas muito ondulada, pelo que as altitudes são menores. Orograficamente, o território é delimitado pelo importante conjunto 
das serras da Cordilheira Central – Serra da Estrela (a norte), Serra da Gardunha e Campo Albicastrense (a sudeste), Serra do Açor e Serra de Alvéolos e Muradal (a oeste) 
e Campo Albicastrense (a sul). Três áreas protegidas fazem parte da Estrela-Sul: o Parque Natural da Serra da Estrela; Sítio da Gardunha e a Paisagem Protegida do Açor. 
Os cursos de água mais importantes são constituídos pelos afluentes dos rios Zêzere e Ocreza. Além da riqueza do ponto de vista ambiental e paisagístico, o território possui 
bastantes vestígios patrimoniais, nomeadamente dos aglomerados populacionais como, por exemplo, os elementos de revestimento dos edifícios (o xisto e gogos), passando, 
ainda, por árvores centenárias e também por socalcos, trilhos, caminhos e estradas milenares que, no seu conjunto, conferem a estas aldeias uma identidade particular, com 
um património rural muito rico, com potencialidades turísticas únicas.

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€101.220,00

DESPESA PÚBLICA

€50.610,00

POSTOS DE TRABALHO

2

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€146.389,49

DESPESA PÚBLICA

€109.792,11

POSTOS DE TRABALHO

3

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€261.200,00

DESPESA PÚBLICA

€195.900,00

POSTOS DE TRABALHO

5

Quinta da Caravela
Instituto de Ação Social  
do Ourondo

Assoc. Reg. de Solidariedade  
e Progresso do Alto Zêzere
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informação gal 
ORÇAMENTO

€6.289.143,81 

MORADA

São Paulo, S/N 

3330-304 Góis

TELEFONE

+351 235 772 538

E-MAIL

geral@adiber.pt

SITE

www.adiber.pt

PESSOA DE CONTACTO

Miguel Ventura 

informação território
ÁREA

1.030 Km2  

POPULAÇÃO

49.232 hab.

DENSIDADE POPULACIONAL

47,8 hab./Km2

adiber
associação de 

desenvolvimento  
integrado da  

beira serra

www.adiber.pt

território 
beira serraa

d
ib
e
r
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A Quinta, com características dos anos 50 do 

séc. XX, situa-se numa das encostas do Vale do 

Mondego, em Póvoa de Midões, Tábua. O proje-

to desenvolvido pelo beneficiário, IMLO, Lda., 

assenta na reconstrução de várias edificações 

em granito, mantendo a traça tradicional. Os 

hóspedes têm à sua espera 10 quartos, equipa-

dos com todo o conforto, piscina e jardins, entre 

outros espaços de lazer. E existe ainda a pos-

sibilidade de participar nas práticas agrícolas 

da quinta.

Olicanis – Clínica Veterinária é um projeto de 

uma jovem recém-licenciada em medicina ve-

terinária que decidiu criar o seu próprio posto 

de trabalho. Localizada em Catraia de São Paio, 

freguesia do concelho de Oliveira do Hospital, a 

clínica permitirá oferecer um serviço de atendi-

mento permanente, com condições técnicas de 

excelência, através da aquisição de tecnologia 

inovadora. A Olicanis pretende ainda respon-

der às solicitações das explorações pecuárias 

da região.

O projecto, promovido pela  Santa Casa de Mi-

sericórdia de Arganil, pretende dar resposta ao 

crescente número de refeições servidas diaria-

mente no Complexo Social Comendador Cruz 

Pereira. O investimento permitiu reequipar a 

cozinha e a área de refeições com modernos e 

funcionais equipamentos. A instituição melho-

ra assim a qualidade dos serviços prestados, 

assegurando ainda o fornecimento de refeições 

a outras instituições de solidariedade social do 

concelho de Arganil. 

Território 

A Beira Serra é um território que abrange os concelhos de Arganil, Góis, Oliveira do Hospital e Tábua, do distrito de Coimbra, região Centro do país. É um território de 
montanha, onde a imponência das paisagens da Serra do Açor contrasta com a beleza natural dos Vales do Ceira, do Alva, do Alvôco e do Mondego e com a rusticidade das 
suas Aldeias Históricas e Aldeias do Xisto. Com elevado valor patrimonial, a floresta é beneficiada pelas condições climáticas que favorecem o aparecimento de espécies 
como o carvalho, medronheiro, loureiro ou castanheiro e, mais recentemente, o eucalipto. Trata-se de um setor estratégico para o território ao nível do seu desenvolvimento 
económico e criação de emprego. Mas o potencial atrativo da Beira Serra não se limita à natureza. Com a riqueza do seu património histórico e arquitetónico, das tradições, 
da cultura e da sua gastronomia, a Beira Serra apresenta-se como um espaço diversificado de fruição e lazer, onde o visitante tem a possibilidade de contactar e beneficiar 
da excelência e da qualidade. E uma visita à Beira Serra não fica completa sem degustar a gastronomia local. Sopa de castanha, bucho recheado, chanfana, cabrito ou truta, 
milho são boas possibilidades. Como sobremesa, o Queijo Serra da Estrela ou o queijo de cabra, a tigelada das Beiras, as filhós com mel, as compotas ou os carolos. Tudo 
acompanhado pela excelência dos vinhos do Dão.

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€295.513,78
DESPESA PÚBLICA

€177.308,26
POSTOS DE TRABALHO

2

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€115.538,78
DESPESA PÚBLICA

€57.769,39
POSTOS DE TRABALHO

1

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€72.776,18
DESPESA PÚBLICA

€54.582,13
POSTOS DE TRABALHO

2

Quinta do Vale Porcacho Olicanis
Complexo Social  
Comendador Cruz Pereira
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informação gal 
ORÇAMENTO

€7.590.415,92 

MORADA

Av. General Humberto Delgado, 19 

3440-325 Santa Comba Dão

TELEFONE

+351 232 880 080

E-MAIL

adices@adices.pt

SITE

www.adices.pt

PESSOA DE CONTACTO

Regina Lopes

informação território
ÁREA

851,3 Km2  

POPULAÇÃO

64.415 hab.

DENSIDADE POPULACIONAL

75,66 hab./Km2

adices
associação de 

desenvolvimento  
local

www.adices.pt

território 
aguieira, dão  
e caramulo

a
d
ic
e
s
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A nova unidade de turismo em espaço rural, na 

tipologia Casa de Campo, com capacidade de 

alojamento de oito pessoas, situa-se na fregue-

sia de Vimieiro, em Santa Comba Dão. Além do 

alojamento, o beneficiário – Matriz campestre 

– Atividades Turísticas, Lda., pretende oferecer 

serviços complementares associados à divulga-

ção e promoção dos produtos e património na-

tural e arquitetónico da região. O investimento 

proposto contempla a readaptação do edifício, 

equipamentos e ainda a conceção de uma pla-

taforma eletrónica e desdobrável de divulgação 

da Casa do Vale de Martinho.   

O projeto assenta na requalificação de um anti-

go edifício, situado junto às reservas do Museu 

de Nandufe, em Tondela. O investimento irá 

permitir criar espaços de lazer e ocupação de 

tempos livres para a dinamização de atividades 

destinadas aos mais velhos, contemplando uma 

sala de convívio com computadores com acesso 

à internet, uma sala polivalente para a realiza-

ção de diversas atividades culturais. A iniciati-

va, da Junta de Freguesia de Nandufe, pretende 

colmatar a carência identificada na região, ao 

nível dos serviços e equipamentos de apoio à 

terceira idade. 

As antigas estações de caminho-de-ferro de 

Parada de Gonda, Tonda, Tondela e Sabugosa, 

pertencentes à antiga e desativada linha do Dão, 

estão no centro deste projeto dinamizado pelo 

município de Tondela. A refuncionalização dos 

edifícios (de interesse patrimonial), ao serviço 

dos utilizadores da Ecopista do Dão, será apli-

cada através da cedência das instalações a as-

sociações locais que, mediante um processo de 

parceria, irão contribuir para a dinamização de 

atividades culturais e desportivas e o reforço do 

movimento associativo local.

Território 

Situado na região Centro, o território de intervenção do GAL ADICES abrange os concelhos de Carregal do Sal, Mortágua, Santa Comba Dão e Tondela, pertencentes ao 
distrito de Viseu. A Serra do Caramulo, a Barragem e Albufeira da Aguieira e a vasta rede hidrográfica, a mancha florestal, a vinha, as construções em granito e xisto e a 
riqueza patrimonial constituem os principais elementos identificadores do território aparecendo, indubitavelmente, ligados ao turismo. Outrora o maior centro senatorial 
da Península Ibéria, o Caramulo afirma-se hoje em dia ao nível da hotelaria, através de uma nova oferta, mas também do turismo de natureza. São inúmeros os percursos 
pedestres, de pequena rota, por caminhos rurais e em contacto com as aldeias típicas serranas, em granito e xisto, prados verdes, moinhos, calçadas romanas, solares, igrejas 
e capelas barrocas, que permitem descobrir o património natural e cultural da região. O artesanato sobressai pelo barro vermelho da Gândara (Mortágua), a louça negra 
de Molelos (Tondela), a arte sacra (Carregal do Sal) e a cerâmica artística (Santa Comba Dão). Os quatro concelhos encontram-se abrangidos pela Região Demarcada do 
Dão, sendo, portanto, um território associado a prestigiados vinhos tintos, de cor rubi e sabor aveludado, e brancos, delicados, frescos e uma bela cor citrina... Aromas que 
combinam, na perfeição, com os sabores da gastronomia local, onde sobressai o cabrito, queijo e requeijão de ovelha, os enchidos, a lampreia e tantas outras iguarias. Maçã, 
mel e laranja de Besteiros são outras referências obrigatórias. 

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€239.754,11

DESPESA PÚBLICA

€143.852,47

POSTOS DE TRABALHO

2

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€54.153,14

DESPESA PÚBLICA

€32.491,88

POSTOS DE TRABALHO

1

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€148.571,75

DESPESA PÚBLICA

€89.143,05

Casa do Vale de Martinho Centro de Animação Local
Dinamização das Estações  
de Caminho de Ferro de Tondela
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informação gal 
ORÇAMENTO

€8.911.702,25 

MORADA

Rua de Santana, 277 

6030-230 Vila Velha de Ródão

TELEFONE

+351 272 540 200

E-MAIL

adraces@adraces.pt

SITE

www.adraces.pt

PESSOA DE CONTACTO

António Realinho

informação território
ÁREA

3.738,3 Km2  

POPULAÇÃO

74.861 hab.

DENSIDADE POPULACIONAL

20 hab./Km2

adraces
associação para  

o desenvolvimento  
da raia centro-sul

www.adraces.pt

território 
beira  
interior sul

a
d
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“Vidas e Memórias de uma Comunidade” é uma 

iniciativa do município de Vila Velha de Ródão 

que visa recolher, preservar e divulgar o patri-

mónio cultural, material e imaterial deste con-

celho. Além do site (www.memoriasderodao.net) 

o investimento inclui a edição de várias publi-

cações, a realização de exposições, ateliês para 

crianças, ações de formação e painéis de xisto 

para afixação de sinalética cultural. Pretende-se 

estimular a reflexão em torno da importância do 

património cultural, numa estratégia de comba-

te à iliteracia e exclusão de adultos e idosos.

 

A produção de empadas tradicionais permitirá 

à Beira Salgados, Lda. consolidar a sua posição 

no mercado. Com a implementação do projeto, 

a empresa de Idanha-a-Nova não só dignifica a 

arte de bem-fazer esta iguaria como contribui 

para a valorização e afirmação dos produtos tra-

dicionais de excelência produzidos na região. 

O investimento assegura a criação desta nova 

unidade fabril, a aquisição de equipamentos 

(modernos e funcionais) e todas as condições 

logísticas e de escoamento do novo produto.

A Quinta dos Trevos – Centro Rural de Artes e 

Ofícios está aberta ao público há 16 anos. Com 

este projeto, o promotor pretende a maximiza-

ção da quinta – situada no Ladoeiro (Idanha-a-

-Nova) – através da criação de uma unidade de 

alojamento turístico em espaço rural. Enquadra-

da na categoria Casa de Campo, a nova valência 

irá incrementar a capacidade de acolhimento 

dos visitantes, que poderão participar nas ati-

vidades quotidianas do Centro Rural de Artes e 

Ofícios, tais como: tecelagem e fiação, restauro 

de móveis antigos, produção artesanal de velas 

e papel.

Território 

Localizada numa região de transição entre o Norte montanhoso e o Sul aplanado, a Beira Interior Sul é rica em contrastes geográficos e recursos naturais, particularizando-
-a de todas as outras. Os vales encaixados do Rio Tejo e Ocreza e dos seus afluentes, especialmente do Erges, Aravil e Ponsul, e as áreas planas adjacentes, albergam um 
património natural de excecional valor, cuja diversidade resulta ainda de uma coexistência harmoniosa e milenar com as atividades humanas, particularmente as atividades 
agrícolas. Com uma área de 3.738,3 Km², equivalente a cerca de quatro por cento da superfície do País, o território situa-se na periferia Este de Portugal Continental e a 
Sudeste da Região Centro, entre a Cordilheira Central e a peneplanície Alentejana. As dinâmicas apresentadas em relação à população residente nos concelhos da Beira 
Interior Sul determinam uma forte concentração de população no concelho de Castelo Branco (cerca de 75%). A agricultura da região caracteriza-se pela predominância 
das culturas permanentes e da policultura, destacando-se as produções de fruticultura e citrinos, olivicultura, horticultura, cerealicultura e a criação de ovinos, caprinos e 
bovinos. Uma das maiores oportunidades do território reside no elevado potencial de atração turística. Entre serras, vales, planícies, lagos, rios, termas, castelos, aldeias his-
tóricas e parques naturais, a Beira Interior Sul apresenta um diversificado conjunto de riquezas naturais e edificadas. Entre as zonas protegidas contam-se o Parque Natural 
do Tejo Internacional, Reserva Natural da Serra da Malcata, bem como zonas protegidas em Penha Garcia, Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão. No território encontram-se 
duas das Aldeias Históricas de Portugal: Idanha-a-Velha e Monsanto.

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€28.986,67
DESPESA PÚBLICA

€17.392,00

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€211.833,90
DESPESA PÚBLICA

€127.100,34
POSTOS DE TRABALHO

3

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€46.397,85
DESPESA PÚBLICA

€20.879,03

Biblioteca  
José Batista Martins Beira Salgados  Quinta dos Trevos
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ORÇAMENTO

€5.592.168,36 

MORADA

Largo Dr. Alípio de Melo, S/N

6290-520 Gouveia

TELEFONE

+351 238 490 180

E-MAIL

adruse@adruse.pt

SITE

www.adruse.pt

PESSOA DE CONTACTO

Carmo Ambrósio

informação território
ÁREA

1.230 Km2  

POPULAÇÃO

54.887 hab.

DENSIDADE POPULACIONAL

44,6 hab./Km2

adruse
associação de  

desenvolvimento  
rural da serra 

da estrela

www.adruse.pt

território 
serra  
da estrela

a
d
r
u
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Promover e dinamizar o ensino da música é o 

objetivo deste projeto da Associação Humani-

tária dos Bombeiros Voluntários de Fornos de 

Algodres. O promotor pretende revitalizar uma 

escola de música, aproveitando a tradição exis-

tente no concelho no domínio musical, que já 

teve uma banda filarmónica. O investimento 

destina-se à aquisição dos instrumentos musi-

cais e recolha de temas tradicionais.

 

Da padaria artesanal “O Forno da Aldeia”, na 

Aldeia da Serra, em Seia, saem todos os dias 

muitos pães e pãezinhos. Mas muitos mais se es-

pera venham a sair brevemente. O projeto, além 

da remodelação e ampliação das instalações da 

padaria, por imperativos legais, abrange a aqui-

sição de diversos equipamentos e de uma viatura 

para distribuição da produção. O crescimento 

da microempresa permitirá criar dois postos de 

trabalho. 

São Romão, concelho de Seia, é onde se localiza 

a unidade de fabrico de enchidos tradicionais de 

José M. A. Amaral. Envolvendo a reorganização 

e reestruturação da empresa, ao nível dos pro-

cessos de produção, armazenamento, gestão e 

comunicação, o investimento visa a aquisição de 

equipamento produtivo e informático. O projeto 

pretende rentabilizar a capacidade de produção, 

apostando no planeamento estratégico, direcio-

nado para dinamizar o setor comercial.

Território 

Em plena Serra da Estrela, o território de intervenção do GAL ADRUSE compreende cinco concelhos – Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Manteigas e Seia – 
num total de 93 freguesias. A Serra da Estrela e o rio Mondego dominam este território de montanha por excelência, que envolve o ponto mais alto do continente português 
(1993 m de altitude na Torre). Na vertente norte da Serra, a Cabeça do Velho (um monólito granítico a 1300 m de altitude) é um dos pontos mais altos (e admirados) do 
território. Dominando o vale do Mondego, o Castelo de Linhares (a 850 m) é também um bom ponto para tirar partido dos encantos da paisagem de montanha. Num território 
onde se trabalha a lã há 800 anos, o setor secundário tem vindo a perder importância devido ao declínio da indústria têxtil. A estratégia assenta agora na valorização dos 
recursos locais e saber-fazer, como forma de atrair visitantes e turistas e consolidar a Serra da estrela como destino turístico. Detentor de condições naturais únicas, o territó-
rio é também (re)conhecido pela fauna e flora existentes, pelos habitats que conservam e preservam espécies únicas em Portugal e que integram a área protegida do Parque 
Natural da Serra da Estrela. Três dos cinco concelhos estão totalmente integrados neste espaço protegido, criado em 1976. Os produtos locais e a gastronomia – queijo Serra 
da Estrela, requeijão, borrego, vinho, mel, pão, enchidos – transportam à arte dos sabores e saberes que representam a memória e identidade da região. As aldeias da Serra 
da Estrela são ricas em património construído e natural. Os recursos endógenos, as tradições, a etnografia, a cultura popular potenciam, valorizam e diversificam a oferta 
turística de um território singular, onde a natureza da montanha desperta os sentidos.

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€46.040,00

DESPESA PÚBLICA

€34.530,00

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€155.508,27

DESPESA PÚBLICA

€93.304,96

POSTOS DE TRABALHO

2

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€24.631,92

DESPESA PÚBLICA

€12.315,96

POSTOS DE TRABALHO

1

Música e tradição O Forno da Aldeia Enchidos Tradicionais
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ORÇAMENTO

€5.315.110,40 

MORADA

Rua General Humberto Delgado, 21 

3200-242 Lousã

TELEFONE

+351 239 995 268

E-MAIL

dueceira.eloz@mail.telepac.pt

SITE

www.dueceira.pt

PESSOA DE CONTACTO

Jaime Carlos Marta Soares

informação território
ÁREA

1.114 Km2  

POPULAÇÃO

56.586 hab.

DENSIDADE POPULACIONAL

50,7 hab./Km2

dueceira
associação 

de desenvolvimento  
do ceira e dueça

www.dueceira.pt

território 
entre lousã  
e zêzere
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Atuando para um segmento muito especial da 

comunidade, que carece de atenção redobrada, 

o projeto tem uma intervenção transversal nas 

diferentes valências da instituição, a Cercicaper, 
de Castanheira de Pera, objetivando, essencial-
mente, o bem-estar de pessoas portadoras de 
deficiência física e mental. Entre outras inter-
venções, é realçada a criação de novos serviços 
ocupacionais na área das Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação, bem como de inovadores 
serviços terapêuticos de relaxamento e estimula-
ção, que proporcionam aos utentes um espaço de 
tranquilidade emocional, proporcionando sensa-
ções de felicidade através dos sentidos.

Em Figueiró dos Vinhos, nas margens do cur-
so de água com o mesmo nome localizam-se os 
Moinhos da Ribeira da Bouçã. Um núcleo de 
vários imóveis em xisto, que uma vez recupera-
dos foram transformados em unidade turística 
com a classificação de Casas de Campo. Atra-
vés deste projeto, da Rustiventur - Organização 
de Eventos & Turismo, Lda., os moinhos, finda 
a sua funcionalidade original de transformar o 
milho em farinha, abrigam agora os turistas que 
procuram estas paragens em busca da compre-
ensão da natureza e da tranquilidade da vida 
no campo.

A deslocalização da Gesaúde - Organização e 
Gestão de Saúde nos locais de trabalho, Lda. do 
centro da cidade de Coimbra para meio rural – 
Vila Facaia (Pedrógão Grande) constitui a grande 
mais-valia do projeto. Através da criação de uma 
Unidade Humana Especializada Tecnológica, 
com estrutura fixa e móvel para prestação de ser-
viços de proximidade às empresas e sobretudo à 
comunidade local (envelhecida e com dificulda-
de de mobilidade aos grandes centros), foi pos-
sível a diversificação dos serviços ampliando a 
oferta para áreas funcionais de diagnóstico avan-
çado, reabilitação e fisioterapia.

Território 

O território de intervenção do GAL ELOZ - Entre serra da LOusã e Zêzere identifica-se como zona rural e de montanha, coincidente com o espaço geográfico dominado pelo 
Maciço Central da Serra da Lousã, tendo a Norte a fronteira do rio Mondego e delimitado a sul pelo entrecortado do rio Zêzere. É composto pelos concelhos de Castanheira 
de Pera, Figueiró dos Vinhos, Lousã, Miranda do Corvo, Pampilhosa da Serra, Pedrogão Grande e Vila Nova de Poiares. A existência de recursos naturais e paisagísticos 
diversificados e de qualidade propiciam uma paisagem natural de distinção que é complementada pelo património construído de valor histórico, cultural e arquitetónico, 
com realce para a típica arquitetura serrana. O xisto surge como recurso estimulador de afirmação cultural e elemento de referência na construção simbólica da imagem de 
marca “Serras de Xisto”. Por um lado, o artesanato é uma presença marcante enquanto complemento de atividade e, por outro, os espaços silvestres encerram uma riqueza 
ambiental e de biodiversidade que contribuem para a multifuncionalidade do território traduzindo-se em atividades de lazer, recreio e produções alternativas (caça, pesca, 
mel, ervas aromáticas, cogumelos). Dentro deste contexto, existem já produtos agroalimentares de qualidade reconhecida, dos quais se destaca o Mel da Serra da Lousã, 
produto local com Denominação de Origem Protegida (DOP), cuja composição é predominantemente de néctares da urze autóctone.

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€141.661,41
DESPESA PÚBLICA

€106.246,06

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€140.991,00
DESPESA PÚBLICA

€84.594,93
POSTOS DE TRABALHO

2

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€272.421,00
DESPESA PÚBLICA

€163.452,97
POSTOS DE TRABALHO

2

AMOR – Apetrechar,  
Melhorar, Olhar e Reabilitar Moinhos na Ribeira da Bouçã  Gesaúde
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informação gal 
ORÇAMENTO

€5.594.821,15 

MORADA

Loteamento 7 – Pinhal de Cima 

6100-680 Sertã

TELEFONE

+351 274 600 130

E-MAIL

geral@pinhalmaior.pt

SITE

www.pinhalmaior.pt

PESSOA DE CONTACTO

Augusto Nogueira

informação território
ÁREA

1.902 Km2  

POPULAÇÃO

44.803 hab.

DENSIDADE POPULACIONAL

23,55 hab./Km2

pinhal maior
associação 

de desenvolvimento  
do pinhal interior sul

www.pinhalmaior.pt

território 
pinhal 
interior sulp
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O novo Lar de Idosos, no centro da vila de Ma-

ção, com capacidade para 20 utentes, dispõe 
de dois pisos, com 25 divisões no rés-do-chão e 
mais 22 no primeiro andar, adaptadas para quar-
tos simples e duplos, com casas de banho privati-
vas. Num projeto de reconversão do antigo centro 
de saúde de Mação, da Santa Casa da Misericór-
dia de Mação, o investimento contemplou não só 
a remodelação dos espaços como a aquisição de 
diverso equipamento. Além de criar postos de 
trabalho, possibilita o aumento da oferta de ser-
viços da instituição, que dispõe de centro de dia 
e creche, e presta apoio domiciliário. 

A criação de um centro de degustação e comer-
cialização de produtos tradicionais, em Isna de 
São Carlos, Sertã, é o objetivo do projeto, da 
Rustiventur - Organização de Eventos e Turis-
mo, Lda. A atividade da empresa será comple-
mentada e valorizada por uma quintinha bioló-
gica e com produção em hidroponia, um centro 
de observação de aves e exposição de ferramen-
tas e artefactos agrícolas. O centro foi instalado 
num edifício pré-existente, cuja recuperação foi 
garantida através deste investimento.

O queijo de cabra é um produto endógeno do 
Pinhal Interior Sul. Este projeto, em Bezerrins, 
Sertã, de construção de uma nova sala para a 
produção de queijo, permitirá ao produtor – Jor-
ge Manuel da Silva António – melhorar as con-
dições de trabalho e qualidade final do produto, 
aumentar a produção e, consequentemente, a 
faturação.

Território 

O Pinhal Interior Sul – concelhos de Mação, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei – é um território de horizonte verde e azul, maravilhosamente reclinado sobre a 
albufeira do Zêzere, Tejo e Ocreza. Trata-se de um território homogéneo, tanto ao nível da morfologia como do clima. Uma paisagem constante, marcada pelo pinhal, serra 
e água, os seus principais elementos caracterizadores. Em termos económicos, o território encontra-se muito ligado à floresta. A madeira e agroalimentares são os setores 
mais representativos. Presunto, enchidos, queijo e mel são alguns dos produtos derivados da floresta com maior expressão no território. Beneficiando de uma posição estra-
tégica – Vila de Rei é o centro geodésico de Portugal (Picoto da Milriça) – o território tem vindo a atrair visitantes e turistas, pelo que o turismo surge cada vez mais como 
uma atividade económica complementar. Além disso, o Pinhal Interior Sul é detentor de um vasto património histórico, arqueológico e cultural, nomeadamente vestígios 
romanos, antas e castros. No território encontram-se três Aldeias de Xisto: Pedrógão Pequeno, Água Formosa e Álvaro. A nível de património natural, o território conta com 
inúmeras praias fluviais, entre as quais, Açude Pinto, Álvaro, Gambas, Aldeia Ruiva, Fróia e Malhadal. No artesanato sobressaem trabalhos em linho, cortiça, cobre e vime. 
A gastronomia é rica e variada, com destaque para os peixes de rio. 

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€262.715,00
DESPESA PÚBLICA

€197.036,25
POSTOS DE TRABALHO

3

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€156.393,77
DESPESA PÚBLICA

€93.836,26
POSTOS DE TRABALHO

2

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€24.670,93
DESPESA PÚBLICA

€9.868,37

Lar de Idosos
Centro de Produtos  
Tradicionais Sala de Fabrico de Queijos
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informação gal 
ORÇAMENTO

€5.600.662,00 

MORADA

R. General Póvoas, 28 

6300-714 Guarda

TELEFONE

+351 271 210 210

E-MAIL

pro-raia@pro-raia.pt

SITE

www.pro-raia.pt

PESSOA DE CONTACTO

Paulo Marques 

informação território
ÁREA

1.535,3 Km2  

POPULAÇÃO

58.693 hab.

DENSIDADE POPULACIONAL

38,2 hab./Km2

pró-raia
associação de  

desenvolvimento  
integrado da  

raia centro norte

www.pro-raia.pt

território 
raia centro  
nortep

r
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-
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A ampliação do lar de idosos da aldeia de Vale 
de Estrela, concelho da Guarda, é o objetivo 

do projeto, apresentado pela associação ADM 

Estrela (uma IPSS). Além de mais dois quar-

tos duplos e dois individuais, o investimento 

irá permitir criar um espaço Snoezelen. Isto é, 

uma sala muti-sensorial que, através do uso (de 

forma individual ou combinada) de estímulos 

controlados (sons, luz, estimulação táctil, aro-

mas) e jogos de terapia sensorial, transmite um 

sentimento agradável de conforto, diminuindo 

os níveis de ansiedade e tensão.  

A empresa Gelados Nevão, fundada em 1967, 

inicialmente apenas produzia gelados. Tendo 

vindo a diversificar a sua produção, encontra-se 

hoje no mercado com uma gama variada de pro-

dutos no segmento da pastelaria. Este projeto, 

que viabiliza a modernização dos equipamen-

tos diretamente ligados à produção, permite à 

empresa – localizada no concelho de Sabugal 

– consolidar a sua posição no mercado, ao nível 

da quantidade e da qualidade dos produtos.  

Denominado Casas Carya Tallaya, dado o signi-

ficado histórico que o nome representa para Vale 

das Éguas (Sabugal), o projeto visa a recupera-
ção de duas casas para turismo em espaço rural, 
na modalidade Casas de Campo. O investimento 
contempla também a aquisição de equipamen-

tos que proporcionem uma maior comodidade e 

conforto aos visitantes. O empreendimento, da 

Proença & Filhos, Lda., relacionando natureza, 

lazer e turismo, pretende aproveitar as poten-

cialidades da freguesia, próximo das Termas do 

Cró.

Território 

Guarda e Sabugal. Os dois concelhos, do distrito da Guarda, integram o território de intervenção do GAL. Dadas as características de montanha do território – delimitado 
pelas serras da Estrela e da Malcata – a agricultura, a pecuária e a silvicultura assumem particular importância na economia local. Não obstante esta estrutura económica de 
forte ruralidade, o território regista um elevado número de pequenas e médias empresas e estabelecimentos comerciais, localizados sobretudo nas sedes de concelho. Com 
grande diversidade de recursos naturais – Parque Natural da Serra da Estrela, Reserva natural da Serra da Malcata, rios Côa e Mondego – o território vira-se, cada vez mais, 
para o turismo. A oferta, de alojamento e espaços de lazer, tem vindo a aumentar, reforçando a competitividade do território. No capítulo do património edificado merecem 
destaque o Castro do Jarmelo, a Anta de Pêra do Moço e a Sé da Guarda, no concelho da Guarda. No Sabugal, sobressaem os cinco castelos e pelourinhos do concelho, a 
Aldeia Histórica de Sortelha e numerosas estações arqueológicas, como a de Sabugal Velho, na freguesia de Aldeia Velha, e Caria Talaya. Este território é ainda cenário de 
grandes tradições… Uma das mais marcantes é a capeia. Festa única no país realizada nas aldeias fronteiriças do concelho de Sabugal com o tradicional “forcão”. Quanto 
ao artesanato é obrigatório referir os tradicionais cobertores de papa de Maçainhas. É nesta aldeia, da Guarda, que se encontra a última fábrica do país que ainda produz 
estes cobertores de lã de ovelha, com o seu característico pêlo comprido e riscas coloridas.

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€171.372,80
DESPESA PÚBLICA

€128.529,60
POSTOS DE TRABALHO

2

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€17.970,00
DESPESA PÚBLICA

€7.188,00

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€262.149,00
DESPESA PÚBLICA

€157.289,40
POSTOS DE TRABALHO

2

Lar S. Silvestre Gelados Nevão Casas de Carya Tallaya
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informação gal 
ORÇAMENTO

€5.763.254,76 

MORADA

Av. 1.º de Dezembro, 10 

6420-011 Trancoso

TELEFONE

+351 271 829 040

E-MAIL

geral@raiahistorica.org

SITE

www.raiahistorica.org

PESSOA DE CONTACTO

 José António de Sales Gomes 

informação território
ÁREA

2.166 Km2  

POPULAÇÃO

43.531 hab.

DENSIDADE POPULACIONAL

20 hab./Km2

raia histórica
associação de desenvolvimento  

do nordeste da beira

www.raiahistorica.org

território 
raia histórica
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A Cubigrani é uma empresa de exploração e 
extração de granitos do concelho de Pinhel. 
Vocacionada para o mercado transfronteiriço 
(onde os indicadores qualitativos são bastante 
exigentes) pretende, com este projeto, a mo-
dernização e reorganização da sua atividade.  
O investimento traz vantagens técnicas e tecno-
lógicas, ambientais, energéticas e qualitativas, 
num aproveitamento mais racional dos recur-
sos naturais endógenos, otimização do binómio 
qualidade-preço e ganhos de produtividade.  

O projeto de ampliação e modernização das 
instalações do Centro Veterinário Holístico 
Bandarravet, em Trancoso, irá permitir o inter-
namento de um maior número de animais. A par 
da construção de um hotel canino, respondendo 
à crescente procura, a modernização da clínica 
com equipamentos de alta tecnologia irá propi-
ciar uma maior acuidade e rapidez de diagnós-
tico médico. Paralelamente, um posto de venda 
de produtos veterinários possibilitará dar uma 
resposta rápida e eficaz às prescrições dos mé-
dicos veterinários. 

Cinco quartos duplos e uma sala comum de estar 
e de refeições compõem a oferta de alojamento 
desta unidade de turismo em espaço rural, em 
Pinhel. Com o objetivo de prolongar a estada 
e fidelizar o turista, o projeto prevê, além da 
recuperação do edifício, alguns equipamentos 
de animação, nomeadamente, piscina, campo 
de jogos e bicicletas. O promotor, Risoturismo, 
Lda. pretende ainda organizar passeios a locais 
de maior interesse da região, como os sítios ru-
pestres do Côa e as Aldeias Históricas. 

Território 

A Raia Histórica caracteriza-se por ser um território rural com a particularidade de estar situado numa zona de fronteira. Abrange a área administrativa de cinco concelhos 
do Nordeste da Beira no distrito da Guarda – Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda, Pinhel e Trancoso. O território assenta numa zona planáltica, variando entre os 
400 e os 1000 metros de altitude, sendo atravessada pelos rios Távora, Massueime, Águeda e Côa. É um território com História onde por milénios tem vivido uma população 
que, em circunstância alguma, deixou de com ela identificar-se. O equilíbrio da paisagem humanizada e a coloração da paisagem que evidencia no período de Primavera e 
Outono dão-lhe uma expressão forte e bela. Trata-se de uma zona com uma baixa densidade populacional, assistindo-se a um desvio progressivo da população, iniciado com 
os fluxos migratórios a que se assistiu na década de 1960. Em termos económicos, o território caracteriza-se por um peso significativo da componente agropecuária e por um 
baixo grau de industrialização. No entanto, é uma região com bastantes recursos suscetíveis de serem aproveitados, quer no domínio agrícola e silvícola, quer ao nível da 
exploração de minérios e rochas, sobretudo granito. Ou ainda no âmbito do turismo, graças às suas excelentes potencialidades naturais e patrimoniais. 
O território de intervenção do GAL detém parte do Parque Natural do Douro Internacional, fazendo ainda fronteira com o Parque Natural da Serra da Estrela, conta com 
cinco Aldeias Históricas – Almeida, Castelo Mendo, Castelo Rodrigo, Marialva e Trancoso – e também parte das gravuras e pinturas rupestres do Parque Arqueológico do 
Vale do Côa. Principal fronteira terrestre com a Europa, o território é porta de entrada para visitar as 11 fortalezas da Raia Histórica.

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€267.787,68
DESPESA PÚBLICA

€160.672,61
POSTOS DE TRABALHO

2

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€236.500,00
DESPESA PÚBLICA

€141.900,00
POSTOS DE TRABALHO

2

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€185.107,80
DESPESA PÚBLICA

€92.553,10
POSTOS DE TRABALHO

1

Cubigrani  Bandarravet   Quinta das Pias
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informação gal 
ORÇAMENTO

€5.801.898,90 

MORADA

Rua Conde da Ericeira – Antiga Casa dos Magistrados 

6200-086 Covilhã

TELEFONE

+351 275 313 016

E-MAIL

rudeleader@mail.telepac.pt

SITE

www.rude-adr.pt

PESSOA DE CONTACTO

Celeste Valente

informação território
ÁREA

935,9 Km2  

POPULAÇÃO

80.386 hab.

DENSIDADE POPULACIONAL

86 hab./Km2

rude
associação de 

desenvolvimento  
rural

www.rude-adr.pt

território 
cova da beirar

u
d
e
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A requalificação de um edifício tradicional no 

centro da freguesia de Peraboa (concelho da 

Covilhã) permitiu criar as condições neces-

sárias para a instalação do Museu do Queijo.  

O investimento contemplou também a instala-

ção de equipamento tecnológico que convida o 

visitante a experimentar atividades inerentes ao 

fabrico do queijo. O projeto motivou a valoriza-

ção de um produto típico local, único e diferen-

ciador na oferta turística, e fator da identidade 

local. O município da Covilhã é o promotor des-

te projeto. 

Em Caria – freguesia do concelho de Belmonte 

– um conjunto de imóveis de traça tradicional, 

devolutos, ganharam “vida” nova. O projeto, 

apresentado pelo município, assegurou a re-

modelação e adaptação dos edifícios que irão 

acolher várias atividades culturais associadas 

à preservação e valorização da cultura local. 

Além de exposições sobre os saberes-fazer e as 

tradições rurais, com espólio da freguesia, os 

novos espaços destinam-se também à promoção 

e venda de produtos locais de qualidade. 

Com o apoio do LEADER, a Casa da Figueira 

Grande, em Teixoso, é agora uma nova casa. 

O projeto de modernização da unidade de tu-

rismo em espaço rural possibilitou a instalação 

de painéis térmicos (e respetiva certificação 

energética), substituição de toda a caixilharia e 

melhoria da área envolvente. O apoio foi ainda 

decisivo para criar um site com sistema de re-

servas online. Uma importante mais-valia para 

esta unidade de turismo, criada em 1996, que 

irá certamente aumentar a competitividade da 

Quinta de São José – Turismo Rural, Lda.

Território 

O território de intervenção do GAL – abrangendo 49 freguesias dos concelhos de Belmonte, Covilhã e Fundão – insere-se na sub-região da Cova da Beira. Entre os maciços 
das serras da Estrela, Gardunha e Malcata, atravessada pelo rio Zêzere e ribeiras afluentes, com altitudes entre os 400 e os 500 metros, a região caracteriza-se por uma forte 
aptidão agrícola. E ainda que a agricultura tenha vindo a perder peso nas últimas décadas, o território continua a destacar-se a nível agrícola, sendo um importante produtor 
de vinho, azeite e queijo. A nível económico, o secundário é o setor que absorve a maior parte da população ativa da região, nomeadamente, a indústria têxtil, a construção 
civil, a serração de madeiras e a serralharia, embora se assista a um progressivo crescimento dos serviços. Dada a riqueza natural e patrimonial do território, aliada à reco-
nhecida excelência dos produtos locais, gastronomia e artesanato, o turismo é uma atividade em franco crescimento. A excelente oferta de alojamento – designadamente em 
espaço rural –, assim como de atividades de lazer e culturais, têm vindo a atrair cada vez mais turistas e visitantes.

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€195.200,00

DESPESA PÚBLICA

€117.120,00

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€139.043,80

DESPESA PÚBLICA

€83.426,28

POSTOS DE TRABALHO

1

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€107.731,98

DESPESA PÚBLICA

€43.092,79

POSTOS DE TRABALHO

1

Museu do Queijo Casa Etnográ"ca de Caria   Casa da Figueira Grande
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informação gal 
ORÇAMENTO

€7.938.467,72 

MORADA

Largo dos Celeiros, 3 

3105-326 Redinha

TELEFONE

+351 236 912 113/114 

E-MAIL

geral@terrasdesico.pt

SITE

www.terrasdesico.pt
PESSOA DE CONTACTO

David Leandro Cruz

informação território
ÁREA

1.403,69 Km2  
POPULAÇÃO

105.322 hab.
DENSIDADE POPULACIONAL

75,03 hab./Km2

terras de sicó
associação de 

desenvolvimento  

www.terrasdesico.pt

território 
terras de sicó 
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O Centro Hípico da Guia, em Pombal, pretende 

com este projeto criar uma escola para ensinar a 

montar a cavalo. E, ao mesmo tempo, desenvol-

ver muitas outras atividades, como a equitação 
desportiva, a hipoterapia e passeios equestres, 
transformando o centro num polo turístico da 

região. Por isso, a aposta passa também pela 

organização de eventos, tais como jantares te-

máticos, workshops, espetáculos equestres, 

concursos de obstáculos. O centro disponibiliza 

ainda serviço de transporte de cavalos, aluguer 

de boxes e paddocks, cavalos a penso e desbaste 

de cavalos.  

O projeto da Aldeia de Cima – Investimentos 

Imobiliários, Lda., centra-se na recuperação de 

uma casa, de forma a integrá-la na Villa Pedra. 

O investimento permitirá, assim, aumentar a 

oferta deste turismo de aldeia, situado na Serra 

de Sicó (Cotas – Soure), para 26 alojamentos, 

bem como o dinamismo turístico da aldeia, in-

tegrada na zona de “Turismo em Aldeias Histó-

ricas Romanas”. O conceito das casas da Villa 

Pedra, reconstruídas obedecendo às regras de 

tradição local com total respeito pelas cores e 

materiais, assenta no bem-estar, tranquilidade 

e autenticidade. 

A aquisição de equipamento e de uma viatura 

estão na base deste projeto do Centro Social e 

Paroquial de Pelariga, Pombal. O principal ob-

jetivo passa pela melhoria da qualidade dos ser-

viços prestados, nas valência de creche, centro 

de dia e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD). 

Os novos equipamentos de cozinha e lavandaria 

permitem aumentar e diversificar a oferta de re-

feições e melhorar o processo de tratamento de 

roupas. A viatura visa melhorar as condições de 

transporte das refeições, da prestação do SAD 

como a mobilidade dos utentes da instituição.

Território 

O território “Terras de Sicó” situa-se na Região Centro de Portugal, englobando a totalidade da área dos concelhos de Alvaiázere, Ansião, Condeixa-a-Nova, Penela, Pombal 
e Soure, espaço de contiguidade física e solidariedade ativa em torno do Maciço da Serra de Sicó. O projeto assume a sua história de anos e tem futuros no olhar. O eixo da 
Romanização (Conimbriga, Rabaçal, Santiago da Guarda) hoje musealizado com novas propostas nos outros concelhos a descobrir; a rede urbana dos castelos e muralhas 
medievais do Mondego; a valorização dos seus produtos locais assente no Queijo Rabaçal DOP; vinhos Terras de Sicó, mel e frutos secos, entre outros; um património natural 
evidenciado no Sítio Sicó-Alvaiázere da Rede Natura, também expresso na sua flora e funa, entre outras ofertas e projetos a ele associados. E, primeiro que tudo, um projeto 
feito com as suas populações e organizações locais. Uma população ativa empreendedora, novas gentes no saber ser e saber fazer e outros mais com histórico acumulado cuja 
autoestima permite hoje salvaguardar memória para continuar a construir um futuro que é de todos.

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€185.480,64

DESPESA PÚBLICA

€111.288,38

POSTOS DE TRABALHO

2

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€292.259,15

DESPESA PÚBLICA

€175.355,49

POSTOS DE TRABALHO

2

INVESTIMENTO ELEGÍVEL

€106.502,55

DESPESA PÚBLICA

€79.876,91

POSTOS DE TRABALHO

2

Centro Hípico da Guia Raízes de Pedra
Centro Social  
e Paroquial de Pelariga


