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TAGUS-RI: quem somos?   

 Constituída em 26 de Novembro de 1993; 

 Associação sem fins lucrativos 

 Território Intervenção: Abrantes, Constância Sardoal 

 26 associados públicos e privados 
 (municípios, associações sectoriais, associações,  

instituições de ensino, empresas) 

 

 

 

Missão  

  promoção, apoio e realização de um aproveitamento mais racional das 

potencialidades dos concelhos de Abrantes, Constância, Sardoal e 

concelhos limítrofes, tendo em vista o desenvolvimento rural em todas 

as suas componentes e a melhoria das condições de vida das 

populações residentes.  

 

 



5 objectivos estratégicos  

 no seu plano de desenvolvimento: 

  

1. Contribuir para combater o êxodo rural e o abandono da actividade 

agro- florestal;  

2. Promover a qualidade de vida;  

3.  Valorizar os recursos endógenos;   

4.  Dinamizar e proteger o olival e a mancha florestal;  

5.  Estimular a governança local e a articulação em rede.  

 

objectivos estratégicos 



 10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos 

investimentos nas explorações agrícolas  

 Pequenos investimentos nas explorações agrícolas, 

até 40.000 € de investimento. Apoio 50% não 

reembolsável.  

 

  10.2.1.2 - Pequenos investimentos na 

transformação e comercialização  

 Apoio a pequenos investimentos através da criação 

ou modernização de unidades de transformação de 

comercialização de produtos agrícolas, até 200.000 € 

de investimento . Apoio 45 % não reembolsável. 

 

 10.2.1.3 - Diversificação de actividades na 

exploração  

 Investimentos na diversificação de actividades na 

exploração para actividades não agrícolas até um 

máximo 200.000 € de investimento. Apoio de 40% ou 

50% c/ a criação de um posto trabalho não 

reembolsável.  

 

 10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais  

 Criação de circuitos curtos / cadeias curtas de 

distribuição / comercialização de proximidade de 

produtos agrícolas e transformados, até 200.000 € 

de investimento . Apoio 50% não reembolsável. 

 

 10.2.1.5 - Promoção de produtos de 

qualidade locais  

 Promoção de produtos de qualidade certificada e 

produtos locais, até 200.000 € de investimento (ou 

400.000€ no caso de candidaturas apresentadas 

por parcerias de agrupamentos de operadores). 

Apoio 50% não reembolsável. 

 

 10.2.1.6 - Renovação de aldeias  

 Preservação, conservação e valorização dos 

elementos patrimoniais locais, paisagísticos e 

ambientais, incluindo acções de sensibilização. 

Projectos até 200.000 € de investimento.  

 Apoio 50% não reembolsável. 

 

 

 

 

implementação da estratégia TAGUS 2020 

Medida 10 – LEADER  | Acção 10.2 – implementação da estratégias  



Apoio a projectos de empreendedorismo e criação de emprego, que se 

enquadrem na EDL da TAGUS. 

 
Beneficiários: micro ou pequenas empresas 

Tipologias de operações: criação, expansão ou modernização de PME’s 

Linha de apoio: Sistema de incentivo ao empreendedorismo e ao emprego (FEDER/FSE) 

 

 

 

 

 

Sistema de Incentivo ao Empreendedorismo e ao Emprego 

FSE 

Comparticipação: Indexado ao IAS 

(421,32€)/mês e funcionário: 

Contratos: 

s/ termo ou criação do próprio emprego:  

12 meses de apoio; 

 a termo com uma duração mín. 12 meses:  

6 meses de apoio. 

Majoração de 3 meses em projectos  

de criação, expansão ou modernização  

de PMEs criadas há menos de 5 anos.  

 

FEDER 

Comparticipação: Até 100.000 €; 

40 % do investimento total elegível; 

Majoração até 20% nos projectos de criação, 

expansão ou modernização de PMEs criadas há 

menos de 5 anos e enquadrados na ELD da 

TAGUS 

Subsídio não reembolsável. 
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Próximos passos…  

 

 

 

 

 

 

Almoço convívio 
 

24 de Fevereiro de 2018 

 

 

Objectivos: 

. Análise dos sectores; 

. Criação de grupos temáticos; 

. Definição da estratégia de intervenção; 

. … 

 

 

 

 

 

  
 

 

Artesãos e 

Produtores 

Locais 



 

contactos 

 

Rua D. António Prior do Crato, nº135 

2200 – 086 Abrantes 

 

Tlf.+351 241 106 000 

www.tagus-ri.pt 

tagus@tagus-ri.pt  

 


