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Projectos inovadores de revitalização do mundo rural

TAGUS, 23 de Janeiro de 2019



2019 é um ano de avaliação, visto pela AG do PDR2020, muito embora a TAGUS, assim
como  os  outros  GAL  do  continente,  só  tenha  lançado  os  primeiros  avisos  de
candidatura do DLBC Rural no 2º semestres de 2016, frutos das orientações da AG a
partir de Maio desse ano. 

Esta  avaliação  intercalar  vai  permitir  fazer  uma  análise  de  quais  têm  sido  as
dificuldades  de  implementação  do  DLBC Rural,  que metas  já  foram alcançadas  na
execução da EDL e como se pode atingir as em falta. Esta reflexão servirá, também,
para o início dos trabalhos de construção de uma nova EDL da TAGUS e dar contributos
para a preparação do novo quadro comunitário.

No âmbito do DLBC Rural:
- na componente FEDER e FSE, por via do PO Centro, a TAGUS espera lançar novo aviso
“Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego SI 2E” e acompanhar os
processos do 1º aviso;
- na componente FEADER, por via do PDR2020, ajustar verbas entre medidas, reforçar
a  execução  junto  de  beneficiários,  propor  novos  avisos  de  concurso,   analisar  e
verificar a execução de pedidos de pagamentos e monitorizar a EDL.  

Esta associação primará por cumprir os objectivos definidos na sua Estratégia Local de
Desenvolvimento, ciente dos constrangimentos que, por um lado, os cortes nos fundos
causaram a este GAL e, por outro, pelo facto de ter que dar resposta a duas entidades
gestoras distintas. 

A TAGUS pretende estreitar e reforçar laços de parceria com diferentes entidades e
apoiar os agentes locais para conseguir outras formas de investir no Ribatejo Interior.
Cumprindo com o desígnio para o qual esta associação de desenvolvimento local foi
criada: promover, apoiar e realizar um aproveitamento racional das potencialidades
dos concelhos de Abrantes, Constância, Sardoal, tendo em vista o desenvolvimento
rural em todas as suas componentes e a melhoria das condições de vida das populações
residentes.

Assim, em termos de actividades as mesmas centrar-se-ão,

-No acompanhamento do DLBC, o lançamento de novos avisos de concurso, a analise e
verificação de candidaturas e pedidos de pagamentos e a monitorização da EDL

A divulgação junto da comunidade, com sessões de divulgação em cada concelho do
território de abrangência da TAGUS.

-Execução de outras fontes de financiamento, como serão prioritariamente os casos de
articulação territorial para a Cooperação, a Capacitação, os projectos para a inclusão
social  no  POISE,  da  bolsa  de  iniciativas  da  Rede  Rural  Nacional,  e  do  programa
ERASMUS+, SIAC, entre outros.

Um ano de desafio para toda a massa associativa, nomeadamente a sua Direcção, que
se confrontará com a reflexão sobre o papel da TAGUS no Desenvolvimento da região
no futuro.
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Plano de actividades e orçamento
para o ano de 2019

"projectos inovadores de revitalização do mundo rural, 
em Abrantes, Constância e Sardoal"

Seguindo as orientações já adoptadas nos anos anteriores, a apresentação do Plano de
Actividades para 2019 obedece a uma estrutura simples  e orientada por fontes de
financiamento.

Plano de Actividades
TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior

Recursos Humanos
Estrutura Associativa 
Eleições para o triénio 2018-2021 dos Órgãos Sociais da TAGUS
Recomposição da Direcção

DLBC – Desenvolvimento Local de Base Comunitária
PDR2020

Medida 10 LEADER | 
acção 10.2 - Implementação da Estratégia 

10.2.1.1  -  Regime  simplificado  de  pequenos  investimentos  nas
explorações agrícolas
10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização
10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração
10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais
10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais
10.2.1.6 - Renovação de aldeias

acção 10.3 - Projectos em Cooperação 
Tejo Vivo – Rede para a Valorização dos Territórios Vinculados ao Tejo
Produtos & Territórios 
BIOECONOMIA
Turismo Náutico de Águas de Interior – Barragens & Lagos

acção 10.4 - Funcionamento e Animação

Medida 20.2.3 - Assistência técnica RRN - Área 3
Sistema de Certificação Participativa dos Circuitos Curtos Agroalimentares 

CENTRO2020
FEDER | FSE
Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI 2E)

Capacitação Institucional nas parcerias territoriais e setoriais

SIAC  -  Sistema  de  Apoio  a  Acções  Colectivas  –  Promoção  do  Espírito
Empresarial
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POISE  | Capacitação para a inclusão

TAGUS – Prestação de Serviços

Actividades de animação e dinamização territorial
AQUApaper de Abrantes
Rede  local  de  promoção  e  comercialização  de  produtos  locais  e
artesanato [Welcome Center - Camões com Sabor - Cá da Terra]
18ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional – 2019

Institucional
Bairro Convida
CIMT – Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo
Inovação Social – Capacitação para o Investimento Social
MINHA TERRA – Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local
PROREGIÔES – Promoção das Regiões, Lda
Rede Rural Nacional
Outras participações institucionais

Entidade Regional de Turismo do Centro
Conselho Geral da EPDRA

Orçamento
Orçamento para o ano de 2019
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TAGUS – Ribatejo Interior 

Recursos Humanos 
Em termos de pessoal, deve ser assegurada a manutenção dos recursos humanos, no
âmbito, da gestão dos fundos e da promoção e valorização dos produtos locais, turismo
e recursos endógenos do território. 

Estrutura Associativa
Recomposição da Direcção
Dando sequência ao pressuposto do acto eleitoral a equipa de Direcção efectuará a sua
rotatividade na Presidência da Direcção durante o ano de 2019, que transitará para o
Município de Sardoal, representado pelo seu Presidente Miguel Borges.

DLBC – Desenvolvimento Local de Base Comunitária

PDR2020 | Medida 10 LEADER 

Acção 10.2 - Implementação da Estratégia 
 10.2.1.1  -  Regime  simplificado  de  pequenos  investimentos  nas  explorações

agrícolas
 10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização
 10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração
 10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais
 10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade local
 10.2.1.6 - Renovação de aldeias

A execução  da TAGUS,  em Dezembro  de 2018,  encontrava-se  nos  33% de taxa de
compromisso, 24% na taxa de realização e nos 8% de taxa de execução.

Em  2019,  prevê-se  um  reajustamento  das  verbas  entre  acções,  a  verificação  da
disponibilidade financeira em cada acção e o lançamento de avisos de concurso, em
todas as acções, com a verba ainda disponível.

No  primeiro  semestre  de  2019  o  objectivo  da  associação  passa,  pela  análise  das
candidaturas aos avisos de concurso abertos ainda no ano de 2018, e pela análise ao
acréscimo significativo de pedidos de pagamento submetidos por beneficiários já com
termos  de  aceitação  assinados.  Prevê-se  também a  abertura  dos  avisos  à  medida
10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização ( 5.º aviso),
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10.2.1.3- Diversificação de Actividades na Exploração Agrícola ( 4.º aviso) e 10.2.1.5 -
Promoção de produtos de qualidade local ( 2.º aviso), no período de fevereiro a abril.

No segundo semestre de 2019, prevê-se a análise dos pedidos de apoio submetidos no
primeiro  trimestre  do  ano  e  a  abertura  dos  avisos  às  medidas  10.2.1.1-  Regime
simplificado  de  pequenos  investimentos  nas  explorações  agrícolas  (4.º  aviso)  ,
10.2.1.4- Cadeias curtas e mercados locais ( 3.ºaviso) e 10.2.1.6- Renovação de aldeias
(  3.ºaviso)  no  período  de  Junho  a  Setembro,  e  a  abertura  dos  avisos  às  medidas
10.2.1.2-  Pequenos investimentos na transformação e comercialização (  6.ºaviso) e
10.2.1.3 - - Diversificação de Actividades na Exploração Agrícola ( 5.º aviso) no período
de Outubro de 2019 a Janeiro de 2020.

Porque 2019 é um ano de extrema importância para a TAGUS, este Grupo de Acção
Local  tem previsto  além da abertura  de várias  fases  de candidaturas  nas  diversas
medidas do FEADER, a submissão de pedidos de pagamento das medidas contratadas,
prevendo-se assim que a taxa de execução aumente substancialmente resultante da
operação limpeza.

Acção 10.3 - Projectos em Cooperação 

Após a submissão da maioria dos projectos de cooperação, em 2018, prevê-se que
durante o presente ano e 2020 se proceda à execução dos projectos de cooperação
interterritorial e transnacional, das temáticas identificadas na EDL da TAGUS.

Tendo por objectivos “Valorizar, desenvolver os territórios rurais e consolidar o seu
tecido  económico  e  social”  em  parceria  com  outras  ADL,  para  potenciar  as
“complementaridades,  diversidades e heterogeneidade desses territórios”, a TAGUS
irá dar continuidade a algumas das temáticas já iniciadas no período de programação
comunitária anterior, como é o caso do  TEJO, a promoção dos  PRODUTOS LOCAIS,
seja em ambiente urbano, bem como novos mercados, e os  CIRCUITOS CURTOS de
comercialização.

TEJO/TAJO VIVO
Sendo o TEJO um dos principais recursos endógenos da sua área de intervenção que,
na estratégia de desenvolvimento territorial foi identificado pela TAGUS como uma
área que merece continuar a ser trabalhada numa óptica transnacional perspectiva-se
que, no início do primeiro trimestre de 2019, seja apresentada uma candidatura de
cooperação ao PDR2020. 

Este projecto irá ser dinamizado por um conjunto de 10 associações (5 portuguesas e 5
espanholas) que apesar das suas diferenças têm um recurso endógeno comum e de
ligação entre elas, o rio Tejo. O objectivo desta candidatura transnacional é contribuir
para o desenvolvimento sustentável dos territórios ribeirinhos do Tejo, assente em três
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áreas temáticas, designadamente, o turismo, a agricultura e o ambiente. Em virtude
destas áreas de trabalho, serão dinamizadas várias actividades (visitas educacionais,
acções de sensibilização, acções de promoção e encontros temáticos) para permitir
que sejam conhecidas práticas agrícolas inovadoras que contribuam para a preservação
dos  recursos  naturais  e  da  biodiversidade,  sensibilizar  os  actores  locais  para  a
utilização eficiente dos recursos e procurar atrair mais visitantes aos territórios rurais
do  Tejo  através  da  valorização  dos  recursos  endógenos  e  das  comunidades  aí
residentes.

Produtos & Territórios 

Durante  2018,  a  parceria,  que  constituí  este  projecto  materializado  na  Loja  do
Intendente, decidiu apostar numa candidatura à cooperação LEADER, com um carácter
transnacional com entidades de Cabo Verde. Para tal, submeteu pedido de apoio no
final  do ano, que além dos 6 GAL parceiros  portugueses,  juntou também de Cabo
Verde a AGRORIG – Associação dos Produtores Agro-Industrial da Ribeira Grande, da
ilha de Santo Antão, e a Associação de Produtores de Vinho do Fogo, de Mosteiros, ilha
do Fogo.

Este projecto de cooperação transnacional pretende contribuir para o escoamento dos
produtos  locais  dos  6  parceiros  portugueses,  promovendo  o  desenvolvimento  das
actividades económicas, fixando a população nos territórios rurais e aproveitando os
recursos endógenos para os transformar em factores de diferenciação, competitividade
e criação de mais emprego. 

Outros dos objectivos da candidatura apresentada prende-se com a replicação de boas
práticas  num  país  da  CPLP,  mais  especificamente  em  Cabo  Verde,  que  tem  o
desenvolvimento  económico  deficitário  em  infraestruturas  e  modernização  dos
processos produtivos, e que desta forma julga-se oportuno o estabelecimento de uma
rede  de  cooperação,  que  permita  a  adaptação  do  modelo  já  estabelecido  e
implementado dos cooperantes em território português, da “Produtos e Territórios –
loja do Intendente”, adaptado à realidade de Cabo Verde, com produtos e artesanato
provenientes de vários locais e várias ilhas, num só local.

Assim,  para  2019  perspectiva-se  um conjunto  de  actividades:  animação  da  loja  e
integração do stand Produtos e Territórios em eventos nos territórios parceiros, com o
intuito de promover a troca de experiências entre produtos e artesãos e divulgar os
produtos da parceria; comercialização e promoção destes recursos endógenos na Feira
“O Melhor de Portugal em Bruxelas” da CAP, em Junho, com o objectivo de divulgar o
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projecto  e  despertar  o  interesse  pelos  territórios  parceiros;  e  apresentação  do
projecto na FIC -Feira Internacional de Cabo Verde, em Novembro.   

BIOECONOMIA 
A  TAGUS,  em parceria  outros  10  Grupos  de  Acção  Local  portuguese,  submeteu  a
candidatura ao projecto de cooperação transnacional BIOECONOMIA, no final de 2018,
que  será  desenvolvido  com 4 parceiros  de  Espanha (ADATA,  ADISAC –  LA VOZ,  M.
Montanha Central e ESE ENTRECABOS).   O objectivo principal do projecto consiste na
promoção  do  emprego,  através  da  gestão  sustentável  de  produtos  endógenos  e
conservação  do  meio  ambiente.  Princípios  como  a  protecção  ambiental  e  a
biodiversidade, o uso dos recursos naturais locais de forma sustentável, fortalecimento
dos mercados locais e cooperação entre produtores e indústria transformadora, estão
na base deste projecto.

A TAGUS, no âmbito desta candidatura irá trabalhar os frutos vermelhos, cogumelos e
medronhos, no sentido promover acções de formação, assessoria, orientação laboral e
ainda,  estudos  de  mercado  e  marketing,  de  modo  a  estimular  o  surgimento  de
microproduções destes produtos com alto valor agregado nos mercados europeus.

Turismo Náutico de Águas de Interior – Barragens & Lagos

Este  projecto  é  composto  por  uma
parceria  transnacional  entre  territórios
portugueses e espanhóis, junto à albufeira
de  Castelo  de  Bode,  às  barragens  do
Alqueva,  Meimão,  Caldeirão,  Sabugal,
Vale do Gaio, Santa Clara, Campilhas, ao
Lago  Andalucia e  ao  embalse  de  La
Serena.  Foi  submetido  em Dezembro  de
2018.

O Turismo Náutico de Águas de Interior –
Barragens & Lagos consiste na promoção
dos territórios envolventes aos planos de água das maiores barragens da Península
Ibérica  e  desenvolver  o  turismo com base  na  âncora  das  actividades  náuticas  em
equilíbrio  com  a  protecção  do  recurso  hídrico  e  para  tal,  a  candidatura  contém
encontros  temáticos  alusivos  ao Turismo Náutico,  com troca de experiências  entre
empresários do sector; a criação de uma linha de produtos com marca das albufeiras
ibéricas; acções de sensibilização para a comunidade local  sobre a importância da
reflorestação;  a  criação de roteiros  de visitação;  a  calendarização  de eventos  e  a
participação  em feiras  internacionais  temáticas,  iniciativas que vão começar  a ser
desenvolvidos em 2019. 

acção 10.4 - Funcionamento e Animação
Serão  efectuados  três  pedidos  de  pagamento  junto  do  IFAP,  durante  2119,  o  que
permite que ter os dados contabilísticos actualizados, um número de documentos de
despesa por pedido de pagamento adequado e o controlo do orçamento previsional da
medida.

Monitorização e avaliação da estratégia
O Órgão de Gestão procurará reunir mensalmente para aprovar os pedidos de apoio e
estar  a  par  das  actividades  desenvolvidas.  Já  a  Assembleia  Geral  de  Parceria
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Territorial  irá  reunir,  tal  como  se  encontra  definido  no  Regulamento  da  Parceria
Territorial  TAGUS  2020  –  DLBC  RURAL,  duas  vezes  em  2019,  para  acompanhar  a
concretização da estratégia e aprovar o relatório anual de actividades e encerramento
de contas.

Para controlar os pedidos de apoio aprovados com dotação orçamental, serão ainda
realizadas pela equipa técnica local, auditorias de verificação.

Este ano,  será também elaborado o  relatório  intercalar  articulado  com os  GAL do
Centro.

Animação da EDL 
Nesta tipologia de actuação da TAGUS será dada continuidade
ao trabalho que tem vindo a ser  realizado de divulgação dos
programas de apoio e das iniciativas em que esta Associação se
envolve,  através  das  newsletters mensais  infoTAGUS,  notas  à
imprensa e publicações nos sítios na Internet e nas redes sociais
do  GAL;  dinamização  de  reuniões  de  trabalho  com  grupos
sectoriais estratégicos e individuais com potenciais beneficiários
de  projectos  da  TAGUS;  e  de  organização  de  iniciativas  de
promoção  dos  objectivos  da  Estratégia,  que  envolvam
produtores, artesãos e outros agentes locais.

Formação e capacitação dos recursos
Encontra-se  prevista,  nas  actividades  da  TAGUS,  a  participação  em  acções  de
capacitação da ETL, para que a equipa tenha as competências necessárias para uma
melhor resposta à implementação e gestão do DLBC Rural no Ribatejo Interior.

Medida 20.2.3 - Assistência técnica RRN - Área 3
Sistema de Certificação Participativa dos Circuitos Curtos Agroalimentares 

A TAGUS, em parceria com mais sete ADL e a Direcção Regional de Agricultura
e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, viram aprovadas a sua candidatura “Sistema de
Certificação Participativa dos Circuitos Curtos Agro-alimentares”. Cujo o objectivo é a
criação de um sistema de certificação participativa associada aos CCA, que incorpore
requisitos que validem os processos de produção e comercialização. Assim, durante o
ano de  2019 espera-se  apoiar  a  organização  e  divulgação  de  iniciativas  CCA,  com
enfoque na mobilização dos agentes para a sua certificação. Propor recomendações
estratégicas e políticas para melhorar a implementação dos CCA.

CENTRO2020

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego SI 2E 
FEDER e FSE 

A  TAGUS,  enquanto  Organismo  Intermédio,  teve  o  1º  aviso  para  candidaturas  ao
“Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego SI 2E” do FEDER e do FSE,
em 2017, tendo efectuado a análise da primeira fase, ainda, nesse ano.

No ano de 2018 analisou a segunda e da terceira fases da medida, dos dois fundos
(FEDER e FSE), tendo sido atribuído, no último trimestre do ano, a função de analisar
os pedidos de alteração das candidaturas.
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No segundo  semestre  de  2018  foi  decidida  a  primeira  fase,  7  (sete)  candidaturas
admitidas das quais 6 (seis) contratualizadas, 2 (duas) candidaturas não admitidas e 1
(uma) desistência.

Em 2019, está previsto a decisão da segunda e da terceira fase assim como a abertura
de um novo aviso.

Capacitação Institucional nas parcerias territoriais e setoriais 
A TAGUS viu a sua candidatura ao PO Centro, no âmbito da Capacitação Institucional
nas parcerias territoriais e setoriais, aprovada, ainda em 2018, sem nenhum corte na
verba solicitada.

Inseridas neste financiamento estão previstas várias actividades para 2019, divididas
por  quatro  eixos  APROXIMAR,  COMUNICAR,  APRENDER  e  COMPREENDER,
nomeadamente, sessões de informação para divulgação dos projectos, programas e
incentivos, esclarecimento aos potenciais investidores, três mercados de Natal, sete
mercados mensais itinerantes, três sessões técnicas de capacitação dos produtores e
artesãos locais, sessão de fomento para o trabalho em rede dos agentes turísticos,
acções de capacitação da EDL e ainda a monitorização e avaliação da execução da
EDL.

“Médio  Tejo  –  Vive  o  Empreendedorismo” -   SIAC -  Sistema de Apoio  a
Acções Colectivas | Promoção do Espírito Empresarial

Deste projecto, iniciado em 2016, da  Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo em
parceria  com os  GAL  da  região (TAGUS,  ADIRN e  PINHAL MAIOR),  encontra-se  por
executar apenas 20 por cento. Para este ano, perspectiva-se  a realização de sessões
de reflexão em torno do sector do turismo intituladas de “Moov’On - Laboratórios de
Empreendedorismo  Turístico”,  duas  em  concreto  no  Ribatejo  Interior  relativas  ao
turismo equestre e turismo industrial, e acções de Benchmarking.

POISE | Capacitação para a inclusão

No  âmbito  da  candidatura  submetida  em  2017  ao Programa
Operacional da Inclusão Social e Emprego, inserido no Objectivo
Temático 9 e no Eixo Prioritário 3 – Promover a inclusão social e
combater a pobreza e a discriminação, Tipologia de Operações
3.05 – Capacitação para a inclusão, ao abrigo do Fundo Social
Europeu (FSE), a TAGUS dinamizou  entre Setembro e Novembro
de  2018  a  acção  de  formação  “Operador(a)  Agrícola  –
Comércio”, nas instalações do Centro Cultural Gil Vicente, em
Sardoal  em  que  participaram  25  pessoas,  em  situação  de
vulnerabilidade económica.
Em 2019, a TAGUS pretende realizar as duas formações em falta
para concluir  o projecto, contribuindo assim para potenciar  a
empregabilidade, reduzir a vulnerabilidade económica, combater a pobreza e exclusão
social de grupos vulneráveis e marginalizados da região, através do aumento da sua
capacitação  e  adaptabilidade  por  via  da  promoção  do  desenvolvimento  de
competências profissionais, sociais e pessoais requeridas pelo mercado de trabalho,
permitindo a sua (re)inserção social e profissional, aumentando os seus conhecimentos
e competências.
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Vale Comércio | Sistema de Incentivos Qualificação das PME

Dada a proximidade da TAGUS aos seus agentes locais e conhecimento das fragilidades
territoriais  no  que  diz  respeito  à  preservação  das  artes  e  ofícios  tradicionais  e  à
necessidade premente em reforçar a capacitação empresarial das empresas, a TAGUS
apresentou a sua candidatura à medida Vale Comércio, na expectativa de poder vir a
ser uma mais valia junto da comunidade local, ao promover a inovação organizacional
e a renovação dos modelos de negócio.

Com aprovação da sua candidatura, em Julho 2018, a TAGUS ficou acreditada para
prestar serviços no âmbito do sistema de incentivos “Qualificação das PME”. Assim,
para 2019, pretende-se dinamizar e apoiar iniciativas junto dos agentes económicos.

Actividades de animação e dinamização territorial

AQUApaper de Abrantes
Dado  o  sucesso  da  edição  do  ano  transacto,  espera-se  dar  continuidade  a  esta
iniciativa, de promoção e valorização das potencialidades turísticas da albufeira de
Castelo do Bode, em articulação com o Município de Abrantes. A prova de canoagem,
que conjuga a orientação com a metodologia dos  rally papers tem como objectivos
atrair  visitantes  para  a  região  e  contribuir  para  a  promoção  e  desenvolvimento
económico dos agentes turísticos locais. 

Rede local de promoção e comercialização de produtos locais e artesanato
[Welcome Center - Camões com Sabor - Cá da Terra]

A TAGUS, ao longo de 2019 irá desenvolver iniciativas  de incentivo  ao consumo e
aquisição dos produtos e artesanato de Abrantes, Constância e Sardoal, não só pelos
visitantes da região, como pela comunidade local, de modo a que possa contribuir para
o  escoamento  destes  recursos  endógenos  do  seu  território,  através  dos  espaços
Welcome Center, Camões com Sabor e Cá da Terra.

18ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional – 2019
Prevê-se, para 2019, dar continuidade ao trabalho de organização da Feira Nacional de
Doçaria Tradicional, no final de Outubro, em articulação com o Município de Abrantes.
Igualmente  importante  é  dar  seguimento  ao  trabalho  de  valorização  da  doçaria
tradicional e às tradições a ela associadas, através da personagem Palhinhas, junto da
comunidade escolar. 

PROVE  -  Circuitos  Curtos  de
Comercialização 
Durante  2019,  esta  Associação  de
Desenvolvimento  Local  espera  continuar  a
apoiar  a  dinâmica  de  comercialização  de
proximidade  do núcleo de produtores  PROVE
do Ribatejo  Interior,  através de acções,  que
possam  fomentar  o  consumo  dos  produtos
hortofrutícolas da região, contribuindo para o
escoamento da produção local e incentivando
o  aumento  de  produtores  e  consumidores
PROVE. 
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Cedência de equipamentos
A  TAGUS  pretende  continuar  a  ceder  os  equipamentos  de  sua  propriedade  às
instituições locais, aplicando taxas de utilização para fazer face aos custos inerentes à
sua manutenção e conservação.

Institucional

Bairro ConVIDA
No âmbito  do Bairro  ConVIDA, está  previsto  a  TAGUS continuar  a  participar  neste
projecto,  através  da  entrega  semanal  de  produtos  hortofrutícolas  no  edifício
Millenium,  pelo  núcleo  de  produtores,  e  integrando  as  reuniões  e  iniciativas  de
dinamização. Esta Associação tem também previsto dinamizar mercados das estações e
oficinas  temáticas,  em  parceria  com  os  produtores  PROVE  e  outros  agentes  do
território, de modo a sensibilizar a comunidade local, nomeadamente os moradores
dos bairros circunscritos ao ed. Millenium, para os produtos da época e fomentar as
relações de proximidade entre quem produz e quem consome.

CIMT – Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo
No âmbito do CEDI - Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal, é
intenção da TAGUS continuar a colaborar com a CIMT na concretização de projectos de
valorização do Médio Tejo. 

Minha  Terra  –  Federação Portuguesa  de Associações  de  Desenvolvimento
Local 

 

Em 2017 foi aprovada a candidatura ao aviso de concurso nº1/Operação 20.2.2/2016
da Assistência Técnica do PDR2020, para a área 2 – Divulgação e informação com vista
à  execução  do  PDR2020,  designada  “REDE  LEADER  2020:  Qualificar,  Cooperar,
Comunicar”.  Trata-se  de  um  projecto  que  visa  qualificar  as  equipas  técnicas  e
capitalizar a experiência e o trabalho desenvolvido pelos GAL – Grupos de Acção Local.
Sendo  que  os  GAL  são  as  entidades  responsáveis  e  envolvidas  na  implementação,
acompanhamento e execução das acções da medida 10 LEADER/DLBC do PDR 2020.
Esta candidatura resulta de uma parceria entre a Federação Minha Terra e os 54 GAL,
com a Direcção Geral Agricultura Desenvolvimento Rural e a Rede Rural Nacional

PROREGIÔES – Promoção das Regiões, Lda
No ano de 2016, o espaço sito na Rua Saraiva de Carvalho, em Campo de Ourique,
pertencente ao PROREGIÕES, foi cedido em regime de aluguer. A TAGUS, enquanto
sócia  da  PROREGIÕES,  tem  acompanhado  este  processo  e  pretende  trabalhar  em
parceria  com este locatário  na promoção  dos  produtos  do  Ribatejo  Interior,  junto
daquele público-alvo.
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Rede Rural Nacional
A  TAGUS  integra,  desde  2016,  dois  grupos  de  trabalho  temáticos  onde  pretende
continuar a aprofundar conhecimentos de forma a reforçar competências.

 GTT – Valorização da Floresta – Gestão Florestal 
 GTT – Circuitos Curtos Agroalimentares 

Orçamento previsional para 2019

Do orçamento previsional da TAGUS, para o ano de 2019 resulta um conjunto de gastos
no valor de 417.523€ face a rendimentos no valor de 419.318€, apurando-se um 
resultado líquido que ronda os 1.796€.
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Plano de actividades e orçamento 
para o ano de 2019

"projectos inovadores de revitalização do mundo rural, 
em Abrantes, Constância e Sardoal"

Na sua reunião de Direcção, ocorrida a 23 de Janeiro de 2019

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
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