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TAGUS 2020 - DLBC  
30 anos de abordagem 

LEADER 
 

Objetivos 

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



 
 
submissão de candidaturas entre 24 de março e 
07 de maio (16:59)2021, no portal PDR 2020 

Objetivo  

◦ Preservar, conservar e valorizar os 
elementos patrimoniais locais, 
paisagísticos e ambientais, bem como dos 
elementos que constituem o património 
imaterial de natureza cultural e social dos 
territórios 

ANÚNCIO DE ABERTURA  
N.º 004 / TAGUS/ 10216 / 2021  
Renovação de aldeias  



TIPOLOGIA DAS INTERVENÇÕES A APOIAR 
 
 
 - recuperação e beneficiação do património local, paisagístico e ambiental de 
interesse coletivo e seu apetrechamento   
 
 - sinalética de itinerários paisagísticos,  
 
 - elaboração e divulgação de material documental relativo ao património alvo 
de intervenção, incluindo ações de sensibilização, produção e edição de 
publicações ou registos videográficos e fonográficos com conteúdos 
relativos ao património imaterial  
 
 - outros investimentos relativos ao património imaterial, nomeadamente 
aquisição de trajes, estudos de inventariação do património rural, bem como 
do “ saber fazer” antigo dos artesãos, das artes tradicionais, da literatura oral 
e de levantamento de expressões culturais tradicionais, imateriais, 
individuais e coletivas,  
 
 
 
cujo custo total elegível igual ou superior a 5.000 EUR e 

inferior ou igual a 200.000 EUR. 



FORMA, 
NÍVEL E 
LIMITES 

DOS 
APOIOS 

A área geográfica correspondente ao 
território de intervenção do GAL TAGUS 
• Abrantes (As freguesias não-rurais não são 
elegíveis: União das freguesias de Abrantes 
São Vicente e São João e Alferrarede, União 
das freguesias de São Miguel do Rio Torto e 
Rossio ao Sul do Tejo)  
• Constância  
• Sardoal 
 
dotação orçamental 189.238,99€. EUR (valor 
pode vir a ser reforçado). 

Apenas se admite uma candidatura por 
beneficiário 
 
inscrição como beneficiário junto do IFAP, 
I.P.  
 
apoio a conceder é de 80% 



critérios de 
elegibilidade 

do 
beneficiário  

Encontrar-se legalmente constituído:  

Autarquias - Ata de instalação da autarquia e/ou ata de 
tomada de posse do executivo eleito e/ou Cartão de pessoa 
coletiva  

Associação - Ata de instalação e/ou aprovação dos estatutos 
e/ou ata de tomada de posse da Direção  

Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da 
respetiva atividade 

Possuir situação económico-financeira equilibrada 

Suportarem com capitais próprios pelo menos 20% do custo 
total elegível do investimento, caso não tenham desenvolvido 
qualquer atividade 

No caso das associações de direito privado exercício anterior 
à candidatura apresenta um resultado liquido positivo (ultimo 
ano de contas fechadas e apresentadas à Autoridade 
tributária e aduaneira)  

Serem titulares do património objeto da candidatura (registo 
predial, contrato de arrendamento ou comodado – período superior a 
8 anos) 



critérios de 
elegibilidad

e da 
operação  

Objetivos:  concordância dos objetivos do projeto com os objetivos da 
medida, preservação, conservação e valorização dos elementos 
patrimoniais locais, paisagísticos e ambientais … património imaterial 
de natureza cultural e social dos territórios . 

Custo total elegível entre 5.000 euros e 200.000 euros (razoabilidade 
dos custos) obrigado a apresentar 3 orçamentos quando o 
investimento é superior a € 5.000, investimentos inferiores € 5.000, 
deve constar sempre 1 orçamento. 

 Identificação detalhada das componentes do investimento, 
quantidades, valores unitários, modelo e especificações técnicas; 
assinatura, carimbo da entidade sem rasuras e com a indicação clara 
do imposto aplicável, bem como o CAE adequado 

Plano de intervenção  

Assegurar, quando aplicável, as fontes de financiamento de capital 
alheio .  

Apresentarem sustentabilidade financeira adequada à operação para o 
período de 3 anos após a sua conclusão 

terem início após a data de apresentação da candidatura 

Cumprir as disposições legais aplicáveis em matéria de licenciamento, 
CCP, REN RAN,  

Declaração reconhecido interesse para as populações ou para a 
economia local  



Critérios de seleção 
VGO = 0,10 x PUE + 0,30 x HES + 0,60 x EDL 
PUE - Candidatura com investimento relacionado com proteção e utilização eficiente dos 
recursos 
(estudos, obras ou equipamentos em energias renováveis ou valorização/reutilização de subprodutos ou eficiência 
energética) 

 
HES – Capitalização do valor histórico, económico ou social 
Plano de intervenção-sustentabilidade dos elementos patrimoniais locais intervencionados (refuncionalização, atividades de 
manutenção, animação turística e sociocultural, concessão de exploração suportadas por protocolos e/ou contratos)  

 

ELD= 0.70 x NCELD+ 0.30 x IEA 
NCELD- Nível de Contribuição da Candidatura para os objetivos da EDL   

PI – Plano de Intervenção 



Despesas elegíveis 

1 - Estudos e elaboração do projeto até seis meses antes da data de apresentação da 
candidatura, até ao limite de 5 % do investimento total elegivel 

2 - Obras de recuperação e beneficiação e seu apetrechamento, incluindo obras e equipamentos 
associados à preservação de património imaterial;  

3 - Sinalética de itinerários paisagísticos, ambientais e agroturísticos; 

4 - Elaboração e divulgação de material documental relativo ao património alvo de intervenção; 

5 - imateriais: software aplicacional e projetos de arquitetura e de engenharia associados a 
investimentos materiais e outros investimentos imateriais (ex: música, folclore e etnologia).  



 
 
 
 - 
 
 

Apresentação das 
candidaturas 

Balcão PDR2020 

Análise e decisão das 
candidaturas 

Pedido de Esclarecimentos 
Audiência Previa 

OG Gestor 

Termo de aceitação 
30 dias úteis para a 

submissão eletrónica do 
termo de aceitação   

Execução das operações;  
6 e 24 meses contados a 

partir da data da 
submissão do termo de 

aceitação 

Apresentação dos pedidos 
de pagamento no portal do 

 IFAP, I. P 

Controlo administrativo e 
in loco  

Podem dar origem a 
Reduções e exclusões 



Portaria n.º 152/2016, de 25 maio consolidada 

Concurso: 004/TAGUS/10216/2021 
 

OTE N.º 33/2016 - Projetos de investimento 
 
Plano de ação  

tagus@tagus-ri.pt  
Telefone: 241-106 000 
 
Ficha de intenção de investimento 

Fim 


