Operações Aprovadas | Approved Operations (31.03.2019)

Código da Operação | Operation Code

Programa Operacional | Operational Programme

Eixo Prioritário do PO | OP Priority
Axis

% Cofinanciamento |
% EU funding

Objetivo Temático | Thematic Objective

Prioridade de Investimento | Investment Priority

Nome do Beneficiário | Beneficiary Name

Nome da Operação | Operation Name

Resumo | Summary

O projeto pretende criar uma rede de apoio ao empreendedorismo qualificado na
Leziria do Tejo para potenciar a geração de ideias inovadoras, a capacitação de
projetos e a criação de empresas, envolvendo entidades estruturantes no
ecossistema empreendedor e as infraestruturas de incubação e aceleração
existentes, contribuindo para o nascimento de empresas sobretudo em setores de
alta e média‐alta tecnologia e em serviços intensivos em conhecimento

Despesas Elegíveis Totais
Atribuídas à Operação | Total
Eligible Expenditure Allocated to
the Operation
[€]

FEEI | ESI
Fund

Fundo Total Aprovado | Total
Aproved Fund
[€]

Data Início | Start Date

Data Fim | Finish Date

País | Country

NUTS II | NUTS 2

NUTS III | NUTS 3

Concelho | Municipality

Freguesia | Parrish

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
NERSANT ‐ ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
SANTARÉM
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐000004

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
NERPOR‐NUCLEO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
PORTALEGRE/ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐000008

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
ADRAL ‐ AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
ALENTEJO S.A.
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐000010

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
PACT ‐ PARQUE DO ALENTEJO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, S.A. SPEED TAlent ‐ Acelerador de Talentos
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

O SPEED TAlent pretende estabelecer‐se como uma referência regional no estímulo
do espírito empresarial e empreendedorismo, através da execução de diversas ações
promovidas por uma parceria representativa do ecossistema regional inovação,
respondendo aos desafios regionais de uma forma empreendedora e inovadora com
o objetivo de alterar a tipologia do tecido empresarial aumentando o número de
empresas de base tecnológica e de emprego qualificado.

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐000278

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
WARMHOLE, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Soluções Tecnológicas Criativa e Inovadoras

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
HORIZONADVENTURES, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
ARGO BAUM TECH PRECISION, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
COUNTLESS PROJECTS, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
ALENTEJO EXCLUSIVE, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
CRISTINA JESUS CABAÇO MATOS, UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
MARIA FERNANDES & JOANA FERREIRA ‐ ÓPTICA, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
RIBARENT, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
IRRIG ‐ WATER SCIENCE , LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
FGRIBER ‐ REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
ELVAS TUK TOURS, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
SHAREPAX LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
AGROFC, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
SOLAR MONEY , LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
RIBATECEQUI ‐ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, UNIPESSOAL
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
ROCKAROMA, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
CONSIVSOCIAL ‐ CONSULTORIA EM INOVAÇÃO PARA A
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
ECONOMIA SOCIAL, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
VERSO MOVE, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
RELEVO CRIATIVO UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
ONSUN ENERGY SOLUTIONS, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
ELEGANTE INTUIÇÃO UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
SURPRESA INESQUECÍVEL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
SALPROM, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
APOSTA ESPERADA, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Aposta Esperada ‐ Plano de Negócios

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
INNOVATIO SENSUM CONSULTORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
INNOVATIO ? Estratégia Integrada de Marketing Digital
LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
VITOR PARREIRINHA, UNIPESSOAL, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
LUÍSA MENDES & JOÃO LINCE, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Criação de Site com comércio eletrónico

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
SELVATRANQUILA LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE UM PLANO DE
NEGÓCIOS

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
ROLLING LUXURY ‐ TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
Plano de Negócios na empresa Rolling Luxury
DE PASSAGEIROS, VIAGENS E ANIMAÇÃO TURISTICA LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
RETIRO DOS PERDIDOS, UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
ARION ‐ AGRICULTURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
IMPRESCÍNDIVEL CALCULAR LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
DOLPHIN BAY, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐005683

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
CRIVOSOFT, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Plano de Negócios da Crivosoft

‐‐

14.000,00

FEDER

10.500,00

2015/09/17

2016/09/16

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐005697

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
HYPERBOLIC BLUE LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Hyperbolicblue Business Plan

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/08/18

2016/08/17

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
VEGICREMOX UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

VEGICREMOX ‐ ECONOMIA DIGITAL

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/08/29

2016/11/18

Portugal

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐000392

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐000587

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐000824

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐001735

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐002794

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐003200

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐003295

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐003973

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐004132

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐004205

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐004593

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐004602

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐004641

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐004659

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐004677

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐004707

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐004834

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐004858

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐004931

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐005049

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐005091

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐005144

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐005167

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐005176

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐005351

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐005361

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐005456

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐005470

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐005535

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐005568

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐005583

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐005621

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐005709

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

INCUBAR + LEZÍRIA ‐ Promoção do Espirito Empresarial na
Lezíria do Tejo

501.195,88

FEDER

426.016,50

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

‐

‐

Este projeto pretende dotar o Alentejo, de um conjunto de iniciativas integradas que
se consubstanciam na sua visão: Afirmação da Região como um Território
01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
Rede de Incubadoras de Base Tecnológica do Sistema Regional Empreendedor, Diferenciado e Inovador, assente na dinamização de um Sistema
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
PACT ‐ PARQUE DO ALENTEJO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, S.A.
de Transferência de Tecnologia (SRTT) do Alentejo
regional de apoio ao Empreendedorismo, com vista à criação de um ecossistema
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.
favorável à atracão/fixação de pop ativa na região e à dinamização do tecido
empresarial assente no estímulo ao empreendedorismo qualificado

433.352,14

FEDER

368.349,32

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

EMPREENDER+ ALENTEJO | Promoção de Oportunidades de
Negócio na Região do Alentejo

O Projeto EMPREENDER+ ALENTEJO | Promoção de Oportunidades de Negócio na
Região do Alentejo é uma operação candidata ao SIAC, enquadrada no Aviso de
Abertura de Concurso ALT20‐51‐2015‐04 do PO Alentejo 2020, mais especificamente
na tipologia 'Promoção do Espírito Empresarial', de acordo o Ponto 5 do referido
Aviso de Abertura de Concurso, e o disposto no nº 3 do Art.º 128 da Portaria 57‐
A/2015.

307.239,52

FEDER

261.153,59

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

Inovar e Empreender no Alentejo Litoral

Este projeto pretende criar um programa de apoio ao empreendedorismo criativo e
inovador no Alentejo Litoral, recorrendo a infraestruturas de apoio e a redes de
trabalho com agentes locais. Será desenvolvido por 2 entidades com 1 forte
envolvência no território, propõe 1 conjunto de atividades capazes de alavancar um
efeito demonstrador na economia potenciando 1 contexto + inovador e
empreendedor, facilitando o nascimento de empresas.

182.346,98

FEDER

154.994,94

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

‐

‐

1.058.833,35

FEDER

900.008,35

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

‐‐

111.788,00

FEDER

83.841,00

2015/09/01

2017/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

HorizonAdventures 2020

‐‐

108.270,84

FEDER

81.203,13

2015/04/27

2016/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ARGO BAUM TECH PRECISION 2020

‐‐

1.712.995,30

FEDER

1.284.746,48

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

Casa do Largo

‐‐

707.499,95

FEDER

530.624,96

2016/05/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

ALENTEJO EXCLUSIVE

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/09/24

2016/09/23

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

‐

Plano de negócios e de marketing ‐BIOMERCEARIA

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

Implementação de website e loja online

‐‐

17.350,00

FEDER

13.012,50

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

Business Plan ‐ Ribarent

‐‐

19.750,00

FEDER

14.812,50

2015/08/25

2016/09/15

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

Plano de Negócios e Modelação da Oferta para a Economia
Digital

‐‐

12.500,00

FEDER

9.375,00

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

BUSINESS PLAN ESTRATÉGICO ‐ FGRIBER

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

Desenvolvimento de website, plataforma online CRM, sistema
‐‐
de booking, email marketing e integração em redes sociais

19.650,00

FEDER

14.737,50

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

Estudo de mercado e plano de negócios

‐‐

18.000,00

FEDER

13.500,00

2015/08/18

2016/08/17

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

Agro FC Modernizar o setor frutícola

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/08/22

2016/08/21

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

Plano de Negócios ‐ Solar Money

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/08/25

2016/09/20

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

Empreendedorismos 2015 | Ribatec

‐‐

15.850,00

FEDER

11.887,50

2015/08/18

2016/08/17

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

RockAroma

‐‐

17.900,00

FEDER

13.425,00

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

VALE EMPREENDEDORISMO ‐ Consivsocial

‐‐

14.000,00

FEDER

10.500,00

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

‐

Verso Move ‐ Business Plan

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

Capacitação da empresa na Economia Digital

‐‐

19.980,00

FEDER

14.985,00

2015/08/29

2016/08/28

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

‐

Dot Solutions ‐ Plano de Negócios

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/08/22

2016/08/21

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

YourStyle ‐ Plano de Negócios

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/09/15

2016/09/21

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

Plano estratégico de negócios

‐‐

19.500,00

FEDER

14.625,00

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

Desenvolvimento do Plano de Negócios da empresa e definição
do posicionamento estratégico adequado, que fomente a
‐‐
competitividade e o crescimento sustentável do negócio

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/08/20

2016/09/20

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐

Desenvolvimento de website com loja online para presença na
‐‐
economia digital

10.000,00

FEDER

7.500,00

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

‐‐

19.450,00

FEDER

14.587,50

2015/09/26

2016/09/25

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/08/22

2016/08/21

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

‐‐

14.000,00

FEDER

10.500,00

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

Plano de Negócios Criação de Hotel Rural em Odemira

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

Plano de Negócios Criação de TER

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

Web consumables online (WEBONLINE)

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

‐

Dolphin Bay ‐ Assistência Técnica na área do
empreendedorismo para o arranque da empresa

‐‐

9.420,00

FEDER

7.065,00

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

‐

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

1

Operações Aprovadas | Approved Operations (31.03.2019)

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐010621

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐010724

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐005726

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐005742

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐005943

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐006450

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐006506

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐006636

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐006854

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐007549

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐007577

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐007588

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐007590

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐008622

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐008888

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐008995

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐009016

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐009300

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐009437

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐009506

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐009561

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐009749

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐009801

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐009923

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐010070

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐010071

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐010153

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐010227

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐010312

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐010452

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐010537

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐010616

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐010845

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐010902

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐011097

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐011169

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐011303

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐011513

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐011543

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐012084

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐012300

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐012581

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐014496

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐014510

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐014926

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐018074

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
SÉCULO DE GÉNIOS ‐ LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Tradicional Português

‐‐

18.000,00

FEDER

13.500,00

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
AL EQUINE, UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Plano de Negócios ‐ AlEquine

‐‐

15.000,00

FEDER

11.250,00

2015/09/04

2016/09/03

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
ITERP ‐ TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Desenvolvimento de plano estratégico para a Iterp

‐‐

14.000,00

FEDER

10.500,00

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
SOCIAL IMPACTRIP, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Social Impactrip

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/11/21

2016/11/20

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
CARENAVIG, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Carenavig ‐ Empreendedorismo

‐‐

19.750,00

FEDER

14.812,50

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Alandroal;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
STW ‐ SPREAD THE WORD, UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Implementação de portal web para divulgação e promoção de
novos produtos de terceiros através de ofertas exclusivas e
‐‐
recolha de opiniões, gostos e tendências, através de
inquéritos/questionários diri

19.650,00

FEDER

14.737,50

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
GREEN SAPIENS, UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Plano de negócios ‐ green sapiens

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/11/21

2016/11/20

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
2XMAIS ‐ CONSULTORIA EMPRESARIAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Recurso às TIC na criação de novos negócios

‐‐

8.200,00

FEDER

6.150,00

2015/11/19

2016/11/18

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
CAPOTE'S EMOTION, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Modelo de gestão ‐ Capotes

‐‐

17.500,00

FEDER

13.125,00

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
GREENEDGE ‐ BIOMASSA E ENERGIA, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

GREENEDGE BUSINESS PLAN

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/11/14

2016/11/13

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Cuba;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
TOP EMOTIONS ‐ ACTIVIDADES TURISTICAS E EVENTOS,
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

TopEmotions@WEB ‐ Consultadoria para dinamização de
plataforma digital

‐‐

16.625,00

FEDER

12.468,75

2015/11/11

2017/01/11

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
BWTC ‐ WORLDWIDE TRADING AND CONSULTING,
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Consultoria especializada para elaboração do plano de negócios ‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Almodôvar;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
DIAGONAL INÉDITA ‐ S.A.
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

EMPREENDER NA DIAGONAL

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/11/24

2016/11/23

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
ATLASQUARE, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Sitio Medieval

‐‐

13.333,33

FEDER

10.000,00

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
VILLABOSQUE ‐ PRODUTOS AGRÍCOLAS, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Espargo Verde à Conquista de Mercado

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
GREEN QUESTIONS LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Plano estratégico de negócios

‐‐

19.255,00

FEDER

14.441,25

2015/11/05

2016/11/04

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
SUBSTANTIVO, UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Elaboração de Plano de Negócios para definição da estratégia
da Substantivo

‐‐

17.850,00

FEDER

13.387,50

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
LISBON ROOTS ‐ TURISMO, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Lisbon Roots ‐ Heritage Walking Tours

‐‐

19.500,00

FEDER

14.625,00

2015/12/02

2016/12/01

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Chamusca;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
LUMINOSA CURIOSIDADE LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Luminosa Curiosidade _ Vale Empreendedorismo

‐‐

19.100,00

FEDER

14.325,00

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
SUNDAY EQUATION, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Sunday Equation Business Plan

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/11/17

2016/11/16

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
RUAS DA RIBALTA, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Plano Negócios Ruas da Ribalta

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/11/17

2016/11/16

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
MENSAGEM TERRAS, UNIPESSOAL, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Crescimento e consolidação

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
CABIRIA PRODUCTIONS, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Instalação de uma produtora de audiovisuais em Serpa

‐‐

19.900,00

FEDER

14.925,00

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
PURE STONE, LDA
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Plano de Negócios de Purestone, Lda.

‐‐

16.000,00

FEDER

12.000,00

2015/11/25

2016/11/24

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
ELLIPSE DREAM ‐ UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Ellipse Dream Empreende

‐‐

19.800,00

FEDER

14.850,00

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
PLOWINGFIELDS, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Plano de negócios incluindo plano estratégico, financeiro e
marketing

‐‐

19.450,00

FEDER

14.587,50

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Alandroal;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
CELGREEN ‐ CONSULTORIA DE AMBIENTE E GESTÃO DE
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
RESÍDUOS, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Elaboração de um Plano de Negócios para a CELGREEN

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
COISAS D'ALCARIA, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Mosaicos d?Alcaria ‐ atelier de mosaicos hidráulicos

‐‐

10.850,00

FEDER

8.137,50

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Vidigueira;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
ENTHUSIASTIC & SPLENDID DESIGNS UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Loja On‐line ‐ ByMyDesign

‐‐

10.000,00

FEDER

7.500,00

2015/11/28

2016/11/27

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
TROPICAL BELIEVERS, UNIPESSOAL, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Elaboração de Plano de Negócios para a Atividade da Empresa ‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
PRAGMATICOPINIÃO, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Business Plan ‐ New world

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
JARDIM DO CHÁ ‐ PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Jardim do Chá ‐ Janela Global

‐‐

6.182,00

FEDER

4.636,50

2015/12/03

2016/12/02

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
Privado
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Plataforma de comunicação e consolidação das bases do
negócio

‐‐

19.890,00

FEDER

14.917,50

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Avis;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
INÊS GONÇALVES & PEDRO OLIVEIRA, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Empreendedorismo para o futuro

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/11/20

2016/11/19

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
PINA & CHITAS, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA: PLANO DE
NEGÓCIOS, CRIAÇÃO DE WEBSITE e CRIAÇÃO DE IMAGEM
CORPORATIVA / MARCA

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/11/19

2016/11/18

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Mora;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
TRANS LOUVOR ‐ TRANSPORTES DE MERCADORIAS,
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Plano de Negócios da Trans Louvor ‐ Transportes de
Mercadorias, Unipessoal Lda.

‐‐

16.250,00

FEDER

12.187,50

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
MAINFERAL, UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Plano de Negócios da empresa Mainferal Unipessoal, Lda.

‐‐

16.000,00

FEDER

12.000,00

2015/11/27

2016/11/26

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
EARTHBEHAVIOUR ‐ UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Desenvolvimento de Site com área reservada para a empresa
EARTHBEHAVIOUR

‐‐

16.000,00

FEDER

12.000,00

2015/11/19

2016/11/18

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
DISCOVERDESTAK UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Discover Destak

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2016/02/05

2017/02/04

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
APISGOURMET, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Plano de negócios Apisgourmet

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2016/02/10

2017/02/09

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
LOVERICE, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Loverice ‐ O Empreendedorismo do Arroz

‐‐

19.855,00

FEDER

14.891,25

2016/01/29

2017/01/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
DR. PREGO, UNIPESSOAL, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Plano de Negócios

‐‐

19.400,00

FEDER

14.550,00

2016/02/11

2017/02/10

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
WORDS WIZARD ‐ LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

iLivro ‐ Plataforma de edição online, transformação e
comercialização de livros e conteúdos editoriais

‐‐

663.715,70

FEDER

497.786,78

2016/05/01

2018/04/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
MAGIAS CÚMPLICES, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Criação de uma plataforma Web direcionada para os TCG ?
?TCG4ALL?

‐‐

74.900,00

FEDER

56.175,00

2016/04/01

2018/03/27

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
VERSO MOVE, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Verso Move ‐ Em movimento

‐‐

210.786,17

FEDER

147.550,32

2015/10/01

2016/09/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
SABOR A SOMBRA ‐ LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Implementação de uma nova ideia de negócio ‐ loja gourmet /
‐‐
espaço de degustação / casa de petiscos

70.072,73

FEDER

52.554,55

2016/08/01

2016/11/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%
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Operações Aprovadas | Approved Operations (31.03.2019)

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐026749

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐026750

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐026760

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐026769

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐018296

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐018309

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐018662

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐018744

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐018767

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐019438

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐019528

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐022302

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐023396

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐023554

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐023988

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐024221

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐026515

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐026636

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐026638

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐026690

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐026702

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐026703

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐026709

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐026710

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐026720

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐026721

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐026737

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐026738

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐026755

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐026816

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐028478

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐029008

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐035356

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐036697

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐036712

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐036758

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐036886

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐037084

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐037109

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐037161

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐037336

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐037811

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐038937

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
JONICSUN PT, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Projeto de Empreendedorismo Qualificado e Criativo Jonicsun ‐‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
4U2 GO, UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

GoFree

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
SCIENCE RETREATS, ALOJAMENTOS, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
ALENDOC ‐ UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
ZENSYSTEMS ‐ CHEMISTRY AND TECHNOLOGY SYSTEMS, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
MOUNTAINAUTA ‐ UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
DOLPHIN BAY, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
EUROPADEL, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
SURPRESA INESQUECÍVEL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
BITEKFOOD, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Este projeto de investimento visa dotar a BITEKFOOD das infraestuturas Tecnológicas
e Produtivas fundamentais ao início da sua atividade, enquanto entidades prestadora
BITEK ‐ Innovation in Packaging, Design, Marketing & Branding
de serviços na área de design gráfico & web‐design, design de packaging e
consultoria de imagem, branding e publicidade.

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
ANDERMARCE, UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Projeto de Empreendedorismo Qualificado e Criativo ‐
Andermarce

O presente projeto e Empreendedorismo Qualificado e Criativo pretende a
implementação de um Programa de Fidelidade, associado a um projeto de
Qualificação e Internacionalização para quatro países europeus e dois americanos.

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
KIMISCIENCES ‐ PHARMACEUTICALS MANUFACTURING, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Kimisciences ‐ Pharmaceuticals Manufacturing

O projeto da KimiSciences consiste na criação de uma inovadora unidade fabril
maioritariamente destinada à produção e desenvolvimento de novos medicamentos
destinados à saúde veterinária e humana.

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
PRÓXIMO PASSO ‐ MARKETING, CONSULTORIA E SERVIÇOS,
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Vale Incubação Next Step

Realização de processo de consolidação da entrada no mercado da Próximo Passo
através do Vale Incubação.

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
NUTRIX, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

vale Incubação da Nutrix

Realização de processo de consolidação da entrada no mercado da Próximo Passo
através do Vale Incubação.

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
TEC2SOLVIT ‐ INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
TÉCNOLÓGICO, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Vale Incubação da Tec2SolvIt

O projeto Vale Incubação tem como objetivo contribuir para consolidar e acelerar o
processo de implementação e arranque da Tec2SolvIt.

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
LOPO JOSÉ LOPO CARVALHO ‐ SOCIEDADE DE INVESTIGAÇÃO E
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
Vale Incubação LJLC
DESENVOLVIMENTO, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

O Vale incubação LJLC servirá para elevar as competências da empresa a outro
patamar sobretudo ao nível comunicacional e de implementação de ferramentas de
gestão

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
SOL TRAQUINA RENOVÁVEIS, UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Vale Incubação Sol Traquina

A Sol Traquina Renováveis, Lda. vê no Vale Incubação uma oportunidade de acelerar
e consolidar a sua implantação no mercado

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
ARGUMENTO CRUZADO ‐ LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Vale Incubação Argumento Cruzado

Com o Vale Incubação a Argumento cruzado pretende acelerar e consolidar o seu
processo de entrada no mercado

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
BEIRANTE & SANTOS ‐ SOLUÇÕES DE CAIXILHARIAS, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Vale Incubação B&S

O Vale Incubação permitirá à Beirante & Santos ascender a um novo nível na forma
como aborda o mercado e implementa o seu modelo de negócios

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
IDEAL SUMÁRIO ‐ LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Vale Incubação Ideal Sumário

A Ideal Sumário pretende acelerar o seu processo de implementação no mercado
contando para isso com os serviços incluidos no Vale Incubação.

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
INEDITBROWN LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Projeto de desenvolvimento da proposta de valor da empresa

A IneditBrown, constitui‐se como uma empresa que desenvolve a sua atividade no
setor da extração, transformação, comercialização e promoção de rochas
ornamentais provenientes da Região Alentejo, aplicados à Arquitetura e Urbanismo.

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
KINOSPHERA, UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Vale Incubação Kinosphera

O objetivo de participar no Vale Incubação é o de acelerar o processo de implantação
no mercado da Kinosphera

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
AtlantiPerspective, Unipessoal, Lda.
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Vale Incubação da Atlantiperspective

O Vale Incubação permitirá à AtlantiPerspective definir o seu modelo de monetização
e a sua estratégia de entrada e crescimento no mercado

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
LINEXTRAS, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Vale Incubação Linextras

O objetivo da participação no Vale Incubação é o consolidar o modelo de negócios e
acelerar a implantação no mercado

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
FARIA, SOUSA & ROCHA ‐ INNOVATING FUTURE SOLUTIONS,
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Faria, Sousa & Rocha ‐ Innovating Future Solutions, Lda

Faria, Sousa&Rocha ‐ INNOVATING FUTURE SOLUTIONS, LDA constituiu‐se como
sociedade comercial por quotas, com o objectivo de superar a oferta no mercado de
prestação de serviços de engenharia. Obtendo a fidelização de clientela através da
oferta de serviços integrados e partilha de conhecimento.

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
IN‐BOTTLE ‐ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Vale Incubação Inbottle

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
HERENOWPORTAL, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
ESPIRAL PROTAGONISTA LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
Privado
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

340.226,67

FEDER

255.170,00

2016/09/01

2018/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

‐‐

1.449.483,07

FEDER

1.087.112,30

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

Residência de Artes, Ciências e Humanidades Morgado do
Esporão

‐‐

667.922,00

FEDER

500.941,50

2016/06/01

2017/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

Projeto de Empreendedorismo Alendoc

‐‐

1.070.625,00

FEDER

802.968,75

2016/09/01

2018/01/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

Projeto de Empreendedorismo ZenSystems

‐‐

121.880,00

FEDER

91.410,00

2016/10/01

2018/01/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

Animação Turística ‐ Aventuras à vela na costa litoral
portuguesa

‐‐

311.298,00

FEDER

233.473,50

2017/01/01

2017/04/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

‐

Desenvolvimento de uma empresa na àrea das atividades
Marítimo‐turísticas aliadas à investigação e conhecimento
científico no estuário do Sado e àrea marinha adjacente.

‐‐

392.213,90

FEDER

294.160,43

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

‐

Construção de um Complexo turístico com diversas ofertas
integradas

Criação de uma unidade turística com uma inovadora oferta agregada, englobando
várias valências turísticas, tendo por base a conjugação da prática de padel com o
potencial turístico da cidade de Elvas, visando a captação de turistas nacionais e
internacionais.

923.894,86

FEDER

692.921,15

2016/09/28

2018/03/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

Banhos Romanos de Évora

Os promotores decidiram maximizar o potencial turístico da região Alentejo,
acrescentado valor para a fileira e recuperando um edifício degrado no centro de
Évora para criação um SPA que recriará os banhos romanos.

244.000,08

FEDER

183.000,06

2017/04/10

2018/08/16

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

177.893,85

FEDER

133.420,39

2017/04/03

2019/04/02

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

238.530,53

FEDER

178.897,90

2017/04/10

2019/04/09

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

1.486.736,37

FEDER

1.115.052,28

2017/04/03

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

‐

6.600,00

FEDER

4.950,00

2017/04/14

2018/04/13

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

6.600,00

FEDER

4.950,00

2017/04/06

2018/04/05

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

6.600,00

FEDER

4.950,00

2017/04/06

2018/04/05

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

6.600,00

FEDER

4.950,00

2017/04/12

2018/04/11

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

6.600,00

FEDER

4.950,00

2017/04/07

2018/04/06

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

6.600,00

FEDER

4.950,00

2017/04/11

2018/04/10

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

6.600,00

FEDER

4.950,00

2017/04/06

2018/04/05

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

6.600,00

FEDER

4.950,00

2017/06/09

2018/06/08

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

5.226,00

FEDER

3.919,50

2017/04/21

2018/04/20

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

6.600,00

FEDER

4.950,00

2017/04/14

2018/04/13

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

6.600,00

FEDER

4.950,00

2017/04/04

2018/04/03

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

6.600,00

FEDER

4.950,00

2017/04/13

2018/04/12

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

5.020,00

FEDER

3.765,00

2017/04/21

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐

A Inbottle tem o objetivo de, através do Vale Incubação, consolidar o seu processo de
implantação no mercado

6.600,00

FEDER

4.950,00

2017/04/11

2018/04/10

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

Vale Incubação Hereandnowportal

O objetivo da Herenowportal ao participar no Vale Incubação é participar num
processo apoiado de consolidação do modelo de negócios e entrada no mercado

6.600,00

FEDER

4.950,00

2017/04/11

2018/04/10

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

AL Natural ‐ Promoção e Valorização dos produtos e serviços

A empresa Espiral Protagonista tem como missão favorecer a Qualidade de Vida dos
seus clientes através da disponibilização on‐line de um conjunto de produtos e
serviços tendo em conta a promoção de valores como a qualidade de vida, saúde,
estética, a ecologia e preservação ambiental.

5.000,00

FEDER

3.750,00

2017/05/13

2018/05/12

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

Mito Studio ‐ Consultoria, concepção e produção de material
publicitário

A empresa pretende afirmar‐se na área do marketing nomeadamente na prestação
de serviços de consultoria de imagem, conceção e produção de materiais
publicitários, desenvolvimento de conteúdos de imagem, fotografia e video.

5.000,00

FEDER

3.750,00

2017/05/17

2018/05/16

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

Surround

A Wishes and Intuition constitui‐se como uma empresa de cariz tecnológico que
concebe e presta serviços em áreas inovadoras e emergentes, especificamente
vocacionadas para o desenvolvimento, aplicação e comercialização de conteúdos
multimédia em 360º, em realidade aumentada e em realidade virtual.

6.626,00

FEDER

4.969,50

2017/04/18

2018/06/19

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

Quinta Vale de Água

Empreendimento inovador na criação de alojamento de qualidade em contexto rural,
valorizando o património, dinamizando e diversificando a oferta turística, oferecendo
um conjunto de experiências em contacto direto com a natureza no seu estado puro,
baseadas mormente na atividade agrícola e equestre.

1.236.611,56

FEDER

927.458,67

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
STALLEY ‐TURÍSTICO, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Criação do Hotel Estalagem D. Sancho II ? 3**

Reabilitação do edifício da antiga Estalagem D Sancho II, no centro histórico de Elvas,
encerrada desde 2001, com vista à criação de um Hotel de 3*, alavancado no
património cultural, arquitetónico e gastronómico, em que o tradicional será
potenciado por um ambiente moderno e pelo uso de tecnologia.

1.046.109,97

FEDER

784.582,48

2018/05/02

2020/04/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
Tapada da Queijeira, Ldª
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

O projeto corresponde à criação do Agroturismo TAPADA DA QUEIJEIRA ALENTEJO
Criação da Tapada da Queijeira Alentejo Wellness Destination ‐ WELLNESS DESTINATION, no concelho de Nisa, Alentejo, assumindo‐se como um
Agroturismo
empreendimento de elevada qualidade, assente no conceito Wellness/bem‐estar,
apostando na autenticidade alentejana, com forte ligação à natureza.

313.629,66

FEDER

235.222,25

2018/05/02

2019/05/01

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Nisa;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
TIAGO SOARES LOPES, UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

TSL Incubação

A TSL procura no Vale Incubação apoio para desenvolver o seu projeto e entrar no
mercado de uma forma mais protegida, estruturada e acelerada.

6.600,00

FEDER

4.950,00

2018/03/21

2019/03/20

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
ARQUEOSCALLABIS LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Arqueoscallabis Incubação

O projeto Vale Incubação da Arqueoscallabis visa o reforço de competências da
empresa na àrea da gestão que lhe permitam uma mais rápida consolidação no
mercado.

6.600,00

FEDER

4.950,00

2018/03/08

2019/03/07

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

6.600,00

FEDER

4.950,00

2018/04/04

2019/04/03

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
WISHES AND INTUITUIN UNIPESSOAL, LDA
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
QUINTA VA, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
CAPACITYPUZZLE, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Incubação Team Store

O projeto Capacitypuzzle visa a criação e disseminação de uma plataforma web para
potenciar a comercialização de merchandising em lojas online contribuindo para o
aumento das receitas das entidades clientes. O Vale Incubação servirá para acelerar o
processo de implementação do modelo de negócios.

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
MARQUES HONRADO, UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Rui Honrado projeto Vale Incubação

Projeto Vale Incubação para a acesso a um ambiente dinâmico de startups e reforço
de competências da atividade empresarial e do empreendedor Rui Honrado

6.600,00

FEDER

4.950,00

2018/03/17

2019/03/16

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
IT REVOLUTION, TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Incubação IT Revolution

O objetivo da IT Revolution com o Vale Incubação é participar numa dinâmica de
startups e assim acelerar a sua implementação no mercado

6.600,00

FEDER

4.950,00

2018/02/27

2019/02/26

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
Privado
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Projeto Vale Incubação Vitor Cerejo

A participação no Vale Incubação permitirá reforçar competências do empreendedor
e da atividade empresarial a desenvolver, potenciando o seu crescimento e
consolidação no mercado.

6.600,00

FEDER

4.950,00

2018/02/27

2019/02/26

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
PLASTIKROHN, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Plastikrohn Vale Incubação

Projeto para beneficio de período de incubação da Plastikrohn, Lda com vista ao
reforço de competências de gestão e lançamento no mercado

6.600,00

FEDER

4.950,00

2018/03/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
THE SOUTH EXPRESS ‐ TURISMO FERROVIÁRIO E INDUSTRIAL,
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Vale Incubação TSE

A The South Express procura no Vale Incubação o acesso a um conjunto de serviços
fundamentais para o seu lançamento e consolidação no mercado.

6.600,00

FEDER

4.950,00

2018/03/07

2019/03/06

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
FARMER EXPERIENCE ‐ ANIMAÇÃO TURÍSTICA, UNIPESSOAL
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Vale Incubação camponio

A Farmer Experience candidata‐se ao vale Incubação para beneficiar dos serviços de
apoio nele envolvidos e assim acelerar o processo de crescimento

6.600,00

FEDER

4.950,00

2018/04/04

2019/04/03

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

GAVIÃO NATURE VILLAGE

Gavião Nature Village ‐ Criação de um empreendimento turístico assente no conceito
de glamping em Gavião, Alto Alentejo. Oferta de alojamento de qualidade com um
conjunto de serviços conexos associados à experimentação e transformação,
nomeadamente retiros holísticos e exploração da natureza.

1.424.918,18

FEDER

1.068.688,64

2019/01/20

2020/06/20

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Gavião;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
ALMEIDA & COUTEIRO, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.
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02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
ALTERNATIVÓDROMO LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

RAE ‐ Solução para Resgate Automático para Elevadores,
O presente projeto prevê o desenvolvimento e fabricação industrial de uma solução
completando a amplitude da gama de falhas de inoperação dos específica de resgate automático (RAE) para aplicação em elevadores residenciais e
elevadores
comerciais, integrável com instalações novas ou existentes.

479.942,25

FEDER

335.959,58

2019/01/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

‐

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
INTATIO ‐ TECHNOLOGY, UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

A Intatio propõe‐se a colocar no mercado uma solução tecnológica para a área de e‐
Combate à Evasão Fiscal através de uma Solução Tecnológica e Government orientada no sentido de apoiar as Autoridades Tributárias na análise de
Inovadora para e‐Government
documentação fiscal e no combate à subfaturação e evasão fiscal, podendo ser
utilizada a nível europeu e global.

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
THUNDERBEEP TECNOLOGIA, UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
PWXUX ‐ PROGRAMAÇÃO INFORMÁTICA, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
ENTOGENEX EUROPE, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
TRANQUILALFAZEMA UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
SPRINGTROPHY ‐ LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

289.930,00

FEDER

202.951,00

2018/11/01

2020/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

THUNDERBEEP ‐ Projeto de Empreendedorismo Qualificado e
Criativo

O presente Projeto assenta numa Plataforma Tecnológica seguindo a tendência do
Cloud Computing, com um Marketplace para Prestadores de Serviços e seus
Solicitantes, agregando valor a estes dois segmentos. Associado ao projeto apresenta‐
se uma estratégia de Internacionalização para 3 países .

105.609,00

FEDER

79.206,75

2019/01/07

2021/01/06

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

‐

Empreendedorismo Qualificado e Criativo ‐ PWXUX

A PWXUX implementará uma solução num Software as a Service (Cloud Computing)
para Simulação da Experiência do Utilizador na Utilização de Sistemas, visando
otimizar a sua performance bem como e aumentar a sua eficácia e eficiência,
associado a um projeto de internacionalização para 4 mercados.

305.805,00

FEDER

214.063,50

2019/03/11

2021/03/10

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

‐

Produção de Inseticidas Biodegradáveis

A criação de unidade industrial de alta tecnologia destinada a produzir numa primeira
fase inseticidas biodegradáveis e, após o desenvolvimento de variedades específicas,
de pesticidas para cada tipologia de inseto (praga), com uma visão de mercado global
constitui o eixo central deste projeto

2.009.320,10

FEDER

1.506.990,08

2019/01/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

Monte das Casolas de Cima

Com o MONTE DAS CASOLAS DE CIMA a TRANQUILALFAZEMA propõe‐se concretizar
um projeto de Turismo no Espaço Rural de nível superior no concelho de Grândola
que contribuirá para a consolidação de uma oferta turística diferenciadora, autêntica
e profundamente enraizada nas atividades e cultura da região.

1.239.075,30

FEDER

929.306,48

2018/07/26

2020/07/25

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

‐

Desenvolvimento de plataforma digital disponível para
browser, IOS e Android direcionada para o nicho de mercado
dos desportos caninos

Projeto de desenvolvimento da plataforma digital disponível para browser, IOS e
Android direcionada para o nicho de mercado dos desportos caninos com o objetivo
de permitir à Springtrophy alcançar um volume de negócios de 1 milhão de euros e
uma taxa de exportação de 99% no ano pós‐projeto (2022).

621.000,00

FEDER

465.750,00

2018/08/01

2020/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ECOPASS: Solução inovadora e digital de compensação de
emissões de gases de efeito de estufa de viagens realizadas,
promovendo a sustentabilidade ambiental.

O ECOPASS, carateriza uma solução inovadora a explorar pela I&C, que assegura aos
viajantes uma metodologia ecologicamente sustentável para cálculo e compensação
das emissões de GEE (Gases de Efeito de Estufa) de viagens aéreas e terrestres
através da compra e plantação de árvores espécies nativas.

117.500,00

FEDER

82.250,00

2019/01/02

2020/07/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

AQUSIÇÃO DE UNIDADE PRODUTIVA ECODESIGN NA TECJOBCom a aquisição dos
novos equipamentos a empresa pretende comercializar produtos amigos do
ambiente utilizando o Ecodesign através da reciclagem de materiais.

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
ILUSTRE E COLOSSAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
TECJOB, UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

AQUSIÇÃO DE UNIDADE PRODUTIVA ECODESIGN NA TECJOB

310.745,00

FEDER

233.058,75

2018/09/26

2020/09/25

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
MANUFACTURE COMPOSITES DU PORTUGAL M.C.P., LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

O presente Projecto consubstancia‐se na implementação, em Ponte de Sor, de uma
Componentes em material compósito de alta performance para nova unidade para produção de novos componentes aeronáuticos em materiais
a indústria aeronáutica
compósitos de alta performance. Para o efeito pretende‐se adoptar tecnologias state‐
of‐the‐art, optimizando a eficiência e lead time produtivo.

2.997.734,00

FEDER

1.798.640,40

2018/09/15

2019/09/14

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
DVMKY ‐TECNOLOGIA, UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Plataforma Digital de Marketing Influência e Fidelização
baseada em Serviços de Cartão Fidelização e Clube de
Descontos para o Mercado Europeu

A DVMKY é uma Empresa focada no desenvolvimento de Soluções Digitais orientadas
para o Marketing de Influência e Fidelização, que através deste Projeto visa a
Comercialização de 2 Serviços Inovadores pertencentes à empresa ‐ Cartão
Fidelização e Clube de Descontos, cujos resultados serão mensuráveis

139.390,00

FEDER

104.542,50

2019/01/07

2021/01/06

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
GUILHERME BARBASSA, UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Comercialização, Implementação e Parametrização de Soluções
Tecnológicas de Gestão ? Estratégica, Desempenho, Pessoas e
Processos, orientadas para a promoção da Cultura
Organizacional

A Guilherme Barbassa Unipessoal Lda é uma empresa nascente inserida no Grupo
Brasileiro Stratec, que foca o desenvolvimento, implementação e suporte técnico e
manutenção de softwares gestão orientados de acordo com 3 Pilares Estratégicos:
Gestão Estratégica, Gestão Pessoas e Gestão Processos.

266.154,49

FEDER

186.308,14

2018/09/04

2020/09/03

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

Aplicação de Tecnologia baseadas em Inteligência de Artificial
potenciadas com Programação de Linguagem Natural em
soluções virtuais humanizadas de voz e/ou texto para
atendimentos massivos

A Limonta&Oliveira irá lançar no mercado Nacional e Europeu um conjunto de
soluções com a capacidade de transformar dados em informação, através de
tecnologia cognitiva, um conceito inovador com base em Inteligência Artificial e
Machine Learning, incorporada em agentes virtuais autónomos.

118.831,19

FEDER

83.181,83

2019/02/15

2021/02/13

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐040092

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
LIMONTA & OLIVEIRA, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐040099

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
MONTEIRO & SPÍNOLA ‐ SANEAMENTO, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Projeto de Empreendedorismo Qualificado ‐ Monteiro &
Spínola

Implementação de uma Unidade Industrial de 1130 m2 em Coruche para produção
de Sistemas e Soluções Técnicas para Saneamento (Máquinas de Tratamento e
Reutilização de Água assim como Tratamento de Efluentes) associado a um projeto
de Internacionalização para Espanha, França, Nigéria e Guiné.

2.030.261,85

FEDER

1.522.696,39

2019/02/01

2021/01/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

‐

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐040172

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
PLEASANTRACING ‐ LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Carbon Performance Parts

A PLEASANTRACING vai criar em Portalegre uma unidade de conceção e fabricação de
peças em carbono para a indústria automóvel (concretamente para a competição
automóvel), prototipagem e pequenas séries de peças para automóveis. Produzirá
ainda peças para indústrias como aeronáutica, naval e eólicas.

2.882.550,00

FEDER

2.161.912,50

2018/11/01

2020/10/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐040748

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
SODITUD, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

SODITUD Incubação

A SODITUD vê no Vale Incubaçãoa oportunidade para alavancar competências,
solidificar estratégias, potenciar o crescimento da empresa, e implementar a empresa
no mercado de forma mais rápida e acutilante.

10.000,00

FEDER

7.500,00

2018/12/08

2019/12/07

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

Pretende‐se empreender um conjunto de atividades de Internacionalização dos
Mármores Alentejanos que potenciem a sua revitalização económica.Para o efeito irá
ser elaborado um Catálogo de Prestigio de suporte às restantes ações e a produção
INTERMARBLE Internacionalização dos Mármores do Alentejo
de stands alusivos aos Mármores do Alentejo para participação em duas Feiras em
Mercados que têm características para a procura dos Mármores: EUA e Médio
Oriente.

217.352,94

FEDER

173.882,35

2015/11/01

2017/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Borba;

‐

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐040084

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐040087

ALT20‐01‐0651‐FEDER‐040089

79%

79%

79%

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐000001

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ACPMR ‐ ASSOCIAÇÃO CLUSTER PORTUGAL MINERAL
RESOURCES

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

AGÊNCIA REGIONAL DE PROMOÇÃO TURÍSTICA DO ALENTEJO ‐ Diferenciar e Fortalecer a Competitividade do Alentejo como
TURISMO DO ALENTEJO
um Destino Turístico

O Plano de Ação é constituído pelas seguintes ações:AÇÃO I ‐ Campanhas de
Marketing Online AÇÃO II ‐ Presença em Certames Internacionais e Outros
EventosAÇÃO III ‐ Campanhas de Promoção dos Produtos Turísticos do AlentejoAÇÃO
IV ‐ Produção e Difusão de Conteúdos AÇÃO V ‐ Apresentação do Destino e dos
Produtos AÇÃO VI ‐ Monitorização e Disseminação dos ResultadosAÇÃO VII ‐ Gestão
e Acompanhamento da Candidatura.

985.541,34

FEDER

837.710,14

2015/10/01

2017/10/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

NERSANT ‐ ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
SANTARÉM

PromoTejo ‐ Cooperação para a promoção internacional da
Região da Lezíria do Tejo

O projeto visa desenvolver ações de apoio à internacionalização, desde eventos de
promoção internacional da Região à criação do Clube dos Negócios em Português
com vista a apoiar a realização de negócios entre empresas da Região e as empresas
dos países CPLP ou de empresários luso‐descendentes. Visa ainda a criação de uma
rede internacional de contatos que sirva de apoio às empresas da Região na entrada
em novos mercados.

599.805,59

FEDER

509.834,75

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

‐

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐000007

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

NERBE/AEBAL ‐ ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO BAIXO
ALENTEJO E LITORAL

Alqueva Exporta ‐ Promoção internacional dos produtos da
região de Alqueva

O projeto visa aumentar o volume de exportação das empresas da região do EFMA
utilizando uma boa estratégia de promoção dos produtos e serviços das empresas da
região. Para tal propõe‐se a criação de uma plataforma onde constarão os bens e
serviços produzidos e que serão divulgados junto do exterior através da participação
em vários certames. Propõe‐se também a visita de prospetores internacionais à
região para conhecimento da oferta.

250.000,00

FEDER

200.000,00

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

‐

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐000008

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

NERBE/AEBAL ‐ ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO BAIXO
ALENTEJO E LITORAL

ALENTEJO EXPORTAR MELHOR | Valorização dos Recursos da
Região do Alentejo

O Projeto ALENTEJO EXPORTAR MELHOR | Valorização dos Recursos da Região do
Alentejo é uma operação candidata ao SIAC, enquadrada no Aviso de Abertura de
Concurso ALT20‐52‐2015‐02 do PO Alentejo 2020, mais especificamente na tipologia
'Internacionalização', de acordo com o Ponto 5 do referido Aviso de Abertura de
Concurso, e o disposto no nº 4 do Art.º 128 da Portaria 57‐A/2015.

499.403,89

FEDER

424.493,31

2015/09/08

2017/09/07

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Alentejo Litoral; Alto
Alentejo; Baixo Alentejo;

‐

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐000016

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

"NERE ‐ NÚCLEO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE ÉVORA ‐
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL"

ALENTEJO EXPORT

O Alentejo Export consubstancia a realização de 5 ações e 21 atividades específicas e
complementares, tendo em vista contribuir para o sucesso da internacionalização
das PME's da região, através do desenvolvimento de mecanismos inovadores na
prospeção, conhecimento e acesso aos mercados internacionais e do estímulo a
iniciativas coletivas inovadoras, que potenciem a internacionalização dos produtos
regionais, assente na RIS3 Alentejo.

859.704,74

FEDER

730.749,03

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Alto Alentejo; Baixo
Alentejo;

‐

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐000018

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

APROSERPA ‐ ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DO CONCELHO
DE SERPA

Queijo Serpa‐ Impulso à Internacionalização

O Queijo Serpa ‐ Impulso à Internacionalização é um projeto de apoio à
internacionalização que tem por objetivos potenciar a internacionalização com
sucesso das PME produtoras de queijo tipo Serpa para os mercados externos através
do aumento do reconhecimento e notoriedade do produto nesses mercados e pela
disponibilização de conhecimento específico e crítico para este processo de
internacionalização e promover a dinamização económica do setor .

307.473,02

FEDER

261.352,06

2016/12/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja; Mértola; Moura;
Serpa;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐000022

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Esta candidatura visa a promoção da Rota Vicentina como promotor de turismo
activo no Sudoeste Alentejano, apostando em 3 novas ofertas: Trail Running,
Internacionalização do Potencial dos Recursos Naturais
ROTA VICENTINA ‐ ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO
Turismo Acessível e Turismo Cultural. Trata‐se da utilização mais diversificada de um
do Alentejo e do Sudoeste Alentejano para o Turismo
TURISMO DE NATUREZA NA COSTA ALENTEJANA E VICENTINA
recurso já existente, apostando em nichos com necessidades específicas e um
Activo
enorme potencial de crescimento internacional, procurando a valorização turística e
económica dos recursos endógenos.

329.096,47

FEDER

279.732,00

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira; Santiago do
Cacém; Sines;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐000023

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

UNIÃO DE EXPORTADORES DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE
LÍNGUA PORTUGUESA, UECPLP

Além‐mar

Com vista à obtenção dos objetivos desta operação, serão realizadas as seguintes
acções: 8 Acções de Sensibilização, dirigidas a empresários da região; 6 Missões
Empresariais a países da CPLP (Moçambique, Guiné Equatorial, Angola, Cabo Verde,
S. Tomé e Timor); Sessões de divulgação na região Alentejo; 2 Fóruns Empresariais
em Beja. Uma Conferência Final de divulgação de resultados e conclusões das
diversas acções desenvolvidas.

232.612,93

FEDER

186.090,34

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐000024

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

A operação consiste na criação de uma identidade cultural de Évora e do Alentejo,
estabilizada do ponto de vista de destino cultural por excelência e do
Promoção e internacionalização dos equipamentos e recursos reconhecimento internacional do posicionamento desse destino assente na oferta
culturais de Évora e do Alentejo
efetiva de equipamentos e recursos culturais, contribuindo para uma visibilidade
internacional acrescida das PME dos setores económicos relevantes e,
consequentemente potenciar os seus esforços de internacionalização.

556.715,62

FEDER

473.208,28

2016/11/21

2019/02/20

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐000025

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

CENTRO DE ESTUDOS E PROMOÇÃO DO AZEITE DO ALENTEJO

Promoção do Azeite do Alentejo nos Mercados Externos

O projeto de Promoção do Azeite do Alentejo nos Mercados Externos visa reforçar a
competitividade regional e a dinâmica empresarial conjunta, sob uma identidade
coletiva; sustenta‐se num mesmo eixo de comunicação: fomentar, na perceção dos
consumidores internacionais, a qualidade, diferenciação e valor acrescentado do
Azeite do Alentejo, numa mensagem que aproxima a origem Portugal à Dieta
Mediterrânica, numa interligação turístico/gastronómica.

320.682,50

FEDER

256.546,00

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐000026

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ADRAL ‐ AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO
ALENTEJO S.A.

Alentejo Global Invest

O projeto tem como objetivo global a promoção da visibilidade e do reconhecimento
internacional dos fatores de atratividade, nomeadamente os equipamentos e
recursos associados à região, assim como os principais setores integrados nos
domínios de especialização inteligente (EREI) no sentido de captar investimento e
potenciar o desenvolvimento do território, numa perspetiva de internacionalização
da economia da região.

890.137,50

FEDER

756.616,88

2016/10/03

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐000027

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

HERANÇAS DO ALENTEJO ‐ ASSOCIAÇÃO DE HOTÉIS DO
ALENTEJO

INTERNACIONALIZAÇÃO DO TURISMO RURAL ALENTEJANO

O Alentejo é, pela sua identidade territorial, um destino de excelência de turismo
rural, com forte potencial para atrair diferentes segmentos de procura dos mercados
internacionais, o que não tem sido totalmente capitalizado pela Região, por falta de
ausência de uma estratégia temática.Através do desenho de um plano de
comunicação, pretende‐se implementar um conjunto de ações de promoção
internacional em seis mercados estratégicos.

277.498,23

FEDER

235.873,50

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Alentejo Litoral; Alto
Alentejo; Baixo Alentejo;

‐

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐000028

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ACIPS ‐ ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PONTE DE
SÔR

O projeto visa a promoção internacional do Aeródromo de Ponte de Sor com vista à
Promoção e Internacionalização do Aeródromo de Ponte de Sor atração de investimento estrangeiro, mediante a presença em feiras internacionais
como Hot Spot das Industrias Aeronáutica e Aeroespacial
de referência na Europa, e a realização do PORTUGAL AIR SUMMIT, afirmando cada
vez mais como âncora do sector da Aeronáutica / Aviação.

1.094.075,39

FEDER

929.964,08

2018/03/05

2020/03/02

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

União das freguesias de
Ponte de Sor, Tramaga e
Vale de Açor;

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐000029

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

NERBE/AEBAL ‐ ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO BAIXO
ALENTEJO E LITORAL

Alqueva, uma nova terra de oportunidades

750.105,88

FEDER

637.590,00

2018/10/01

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

‐

‐

A operação responderá aos objetivos da tipologia 'Internacionalização' das Ações
Coletivas e surge para fazer face às falhas identificadas nas principais estratégias da
região do Alentejo, nomeadamente à EREI do Alentejo e do Programa Operacional
Alentejo 2020, na componente da Internacionalização do tecido empresarial regional
e por isso propõe‐se a pôr em prática uma boa estratégia de promoção e divulgação
do território.
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ALT20‐01‐0752‐FEDER‐000030

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

NERSANT ‐ ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
SANTARÉM

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐000031

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐000032

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐000035

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐000036

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐000037

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐000038

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐000883

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐000900

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐000902

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐000906

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐000920

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐001051

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐001147

Programa Operacional Regional do Alentejo

438.524,02

FEDER

372.745,42

2018/10/01

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

‐

‐

O projeto EXPORTAGRO ‐ Promoção internacional do setor agroindustrial da Região
da Lezíria do Tejo, insere‐se no domínio da internacionalização com o objetivo de
ANIMAFORUM ‐ ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EXPORTAGRO ‐ Promoção internacional do setor agroindustrial
melhorar o posicionamento das empresas/entidades no mercado global, permitindo
AGRO‐INDÚSTRIA
da Região da Lezíria do Tejo
que estas iniciem exportações ou reforcem o seu potencial exportador, consolidando
quotas de mercados ou diversificando os seus mercados.

356.420,00

FEDER

302.957,00

2018/10/01

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

‐

‐

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

O Plano de Ação que suporta a presente candidatura é constituído pelas seguintes
Linhas de Ação (LA):‐LA 1 ‐ COMUNICAÇÃO ONLINE; ‐LA 2 ‐ AÇÕES COM
AGÊNCIA REGIONAL DE PROMOÇÃO TURÍSTICA DO ALENTEJO ‐ Promoção Turística Internacional do Alentejo ‐ Valorização dos COMUNICAÇÃO SOCIAL ‐ CANAL B2C;‐LA 3 ‐ AÇÕES COM OPERADORES/AGENTES DO
TURISMO DO ALENTEJO
Recursos Endógenos Enquanto Ativos Diferenciadores
SETOR;‐LA 4 ‐ FEIRAS E OUTROS EVENTOS;‐LA 5 ‐ CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS;‐LA 6 ‐
MONITORIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS;‐LA 7 ‐ GESTÃO E
ACOMPANHAMENTO DA OPERAÇÃO [EQUIPA TÉCNICA].

1.498.932,85

FEDER

1.274.092,92

2018/09/01

2020/08/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

NERBE/AEBAL ‐ ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO BAIXO
ALENTEJO E LITORAL

ALENTEJO GLOBAL EXPORT

Projeto desenvolvido em copromoção pelo NERBE/AEBAL, NERE e NERPOR, que visa
potenciar o sucesso da internacionalização das PME's da região do Alentejo, dos
setores agroalimentar, no mercado internacional do norte da Europa, promovendo a
venda direta dos respetivos produtos alimentares nesses mercados através do
desenvolvimento e consolidação de mecanismos inovadores, numa logica integrada
enquanto destino turístico.

793.516,41

FEDER

674.488,95

2018/10/01

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Alto Alentejo; Baixo
Alentejo;

‐

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ACPMR ‐ ASSOCIAÇÃO CLUSTER PORTUGAL MINERAL
RESOURCES

MARBLE FASHION DESIGN

O presente projeto pretende desenvolver ações de promoção internacional do
mármore e das empresas da Região dos Mármores que conciliam industria e design,
essenciais à afirmação das empresas junto de grandes marcas e editoras
internacionais de grande prestígio que utilizam pedra natural. Com estas ações de
promoção internacional previstas pretende‐se melhorar o reconhecimento
internacional da imagem do Setor dos Mármores e dos seus produtos.

752.980,24

FEDER

640.033,20

2018/09/01

2020/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

União das freguesias de
Estremoz (Santa Maria e
Santo André);

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

NERBE/AEBAL ‐ ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO BAIXO
ALENTEJO E LITORAL

INTERNACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS SILVESTRES 2020 |
Programa de Qualificação para a Internacionalização dos
Recursos Silvestres do Alentejo

Projeto desenvolvido em copromoção com o NERBE/AEBAL (líder), ERT ALENTEJO,
ADC MOURA, ARPTA e ACIECALM, tendo‐constituído como parceiros o Consórcio
PROVERE, que tem como objetivo promover a competitividade da fileira dos
Recursos Silvestres do território do Alentejo, através do desenvolvimento e
dinamização de um programa de qualificação para a internacionalização desta fileira,
como iniciativa sustentável centrada no Território.

638.892,70

FEDER

543.058,80

2018/09/01

2020/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Alentejo Litoral; Alto
Alentejo; Baixo Alentejo; Lezíria do Tejo;

‐

‐

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

C.V.R.A.‐COMISSÃO VITIVINÍCOLA REGIONAL ALENTEJANA

Promoção do Vinho e Azeite do Alentejo com base na dieta
mediterrânica

O projeto de Promoção do Vinho e Azeite do Alentejo nos Mercados Externos visa
reforçar a competitividade regional e a dinâmica empresarial conjunta, sob uma
identidade coletiva de alto valor acrescentado, sendo sustentado num eixo de
comunicação, que fomenta na perceção dos consumidores internacionais a
qualidade, e diferenciação baseados numa mensagem que aproxima a origem
Portugal à Dieta Mediterrânica, numa interligação turístico/gastronómica

768.372,92

FEDER

653.116,98

2018/06/01

2020/05/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

WARMHOLE, LDA

Internacionalização de Soluções Tecnológicas Criativas e
Inovadoras

‐‐

314.923,75

FEDER

141.715,69

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO MONTE NOVO E FIGUEIRINHA LDA

Vinhos e Azeites do Alentejo para o Mundo

‐‐

249.450,50

FEDER

112.252,73

2015/05/02

2017/05/01

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

GET2C ‐ LDA

Dinamização no mercado internacional

‐‐

286.232,50

FEDER

128.804,63

2015/05/04

2017/10/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SOCIEDADE AGRÍCOLA D.DINIZ S.A.

Vinhos Alentejanos de Origem

‐‐

465.011,18

FEDER

209.255,03

2015/05/05

2018/05/04

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

COMPETIR INTERNACIONAL LDA

Projeto de Internacionalização da Competir Internacional

‐‐

516.420,82

FEDER

232.389,37

2015/09/07

2018/03/06

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

FIÚZA & BRIGHT ‐ SOCIEDADE VITIVINÍCOLA, LDA

Internacionalização da empresa; consolidação e reforço da
posição no mercado europeu e nos mercados emergentes

‐‐

251.351,38

FEDER

113.108,12

2015/05/15

2018/03/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

AMITRÓNICA ‐ INDÚSTRIA ELECTRÓNICA AMIENSE, LIMITADA

Reforço das competências no domínio dos fatores dinâmicos
de competitividade para consolidação da presença ativa da
AMITRÓNICA no mercado global

‐‐

170.401,36

FEDER

76.680,61

2015/05/18

2018/05/17

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

312.065,11

FEDER

140.429,30

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

‐

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐001159

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐001271

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐001313

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐001436

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐001442

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐001444

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐001450

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐001460

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐001467

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐001662

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐001669

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐001713

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐001777

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐001812

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐001871

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐001958

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐001968

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐001989

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐002024

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐002036

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐002060

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐002106

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐002113

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐002126

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐002154

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐002204

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐002236

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐002268

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐002290

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐002347

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐002352

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐002520

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐002534

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐002567

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐002594

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐002658

Programa Operacional Regional do Alentejo

O projeto foi concebido com o objetivo de desenvolver um conjunto de ações que
facilitem a abordagem das empresas da Região a um conjunto de mercados
RIBATEJO BUSINESS INTELLIGENCE ‐ Promoção e
prioritários (Costa do Marfim, Costa Rica, Eslováquia, Filipinas, Indonésia, Macau,
internacionalização da Região do Ribatejo de forma inteligente Malásia, Roménia, Senegal,Uruguai). Estes mercados foram selecionados na
sequência de uma análise prévia a indicadores económicos de mais de 100 países,
visando o objetivo máximo do aumento das exportações da Região.

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

TRIGNOLÁXIA, S.A.

Reforço da capacitação empresarial para a internacionalização
através da aposta em fatores imateriais da competitividade,
‐‐
com vista a potenciar o aumento da sua base e capacidade
exportadora que viabi

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

RTIE TECHNOLOGIES, LDA

Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante
a oferta de Abraçadeiras multiusos reutilizáveis de duplo trinco,
‐‐
apostando em fatores dinâmicos de competitividade e em
modelos empresariai

279.367,50

FEDER

125.715,38

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

EXCLUSIVKEY CONSULTORIA, GESTÃO E EQUIPAMENTOS LDA

Internacionalização de Soluções Próprias de People Access

‐‐

358.858,08

FEDER

161.486,14

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

WINRESOURCES, LDA

Dinamização do Mundo Rural ‐ A experiência de Portugal no
continente Africano

‐‐

353.625,00

FEDER

159.131,25

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

WINTRADING LDA

Wines for You

‐‐

365.587,50

FEDER

164.514,38

2015/05/22

2017/05/21

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ANKIX SYSTEMS, LDA

Internacionalização da Ankix

‐‐

171.650,00

FEDER

77.242,50

2015/10/01

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

TOPWINES, UNIPESSOAL LIMITADA

Vinhos Portugueses de Topo no Topo da Ásia

‐‐

641.000,00

FEDER

288.450,00

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

PAULO LAUREANO, VINUS LDA

Paulo Laureano Vinus

‐‐

474.400,00

FEDER

213.480,00

2015/05/24

2018/05/23

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Vidigueira;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ENCOSTAS DO ALQUEVA COMERCIAL, S.A.

Vinhos d'Alqueva

‐‐

240.600,00

FEDER

108.270,00

2015/07/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

GREEN WORLD, LDA

Exploração de Mercados Externos

‐‐

259.591,26

FEDER

116.816,07

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SOCIEDADE AGRICOLA HERDADE DOS LAGOS LDA

Vinho e azeites biológicos do Alentejo

‐‐

284.722,37

FEDER

128.125,07

2015/05/23

2018/05/22

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

THE GRAIN FREE COMPANY, S.A.

NAturea ‐ Think Nature

‐‐

634.000,00

FEDER

285.300,00

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

POLISTOCK ‐ SOCIEDADE AGRO‐PECUÁRIA UNIPESSOAL LDA

Azeites e Vinhos Típicos Portugueses

‐‐

218.172,50

FEDER

98.177,63

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Gavião;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SALA BRANCA, LDA

Sala Branca ‐ InternacionalizARTE

‐‐

238.717,50

FEDER

107.422,88

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

MS&T LDA

MSAT internacionalização

‐‐

505.837,00

FEDER

227.626,65

2015/06/01

2017/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

CARLOS LOUZEIRO, SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LDA

CL Topografia ‐ Visão Internacional

‐‐

422.955,00

FEDER

190.329,75

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

DELTATEC ‐ TECNOLOGIA DE SISTEMAS LDA

Projecto de Internacionalização da Deltatec

‐‐

338.305,00

FEDER

152.237,25

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Nisa;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

CARLOS V. REBELO, LDA.

Internacionalizar para crescer, adotando inovadoras
ferramentas de marketing e promovendo a qualidade total da
empresa

‐‐

375.878,52

FEDER

169.145,33

2015/05/25

2018/05/24

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

DC ‐ DESTINATION CLUBS LDA

INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCA DESTINATION CLUBS

‐‐

497.032,06

FEDER

223.664,43

2016/03/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

WORDS WIZARD ‐ LDA

iLivro ? Plataforma de edição online, transformação e
comercialização de livros e conteúdos editoriais.

‐‐

1.095.760,00

FEDER

493.092,00

2016/02/01

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

GW ENERGY, LDA

Enerbridge ‐ Internacionalização

‐‐

330.605,00

FEDER

148.772,25

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

PASSAGEIROS DO VENTO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Projecto de Internacionalização da Passageiros do Vento

‐‐

121.688,50

FEDER

54.759,83

2015/10/29

2018/04/28

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

L'AND RESORTS, S.A.

Internacionalização e Consolidação nos Mercados
Internacionais ? Aldeamento Turístico L?And Vineyards 5**

‐‐

248.005,00

FEDER

111.602,25

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

GYPFOR‐GESSOS LAMINADOS, S.A.

Internacionalização de uma oferta abrangente de produtos de
gesso laminado, baseada numa estratégia de promoção e
‐‐
divulgação da marca.

544.960,62

FEDER

245.232,28

2015/08/01

2017/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

G.W.C., LDA

GWC2020

‐‐

424.370,00

FEDER

190.966,50

2015/08/10

2018/08/09

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

BIOSURFIT S.A.

Internacionalização ‐ From the Lab to the World

‐‐

921.036,24

FEDER

353.163,35

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

HORIZONADVENTURES, LDA

Internacionalização HorizonAdventures 2020

‐‐

47.239,00

FEDER

21.257,55

2015/05/25

2017/05/24

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

CONSOLIDADOR ‐ BOOK SOFT, LDA.

Internacionalização da Consolidador Book Soft

‐‐

582.844,77

FEDER

262.280,15

2015/06/01

2016/10/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

FRONTWAVE ‐ ENGENHARIA E CONSULTADORIA, S.A.

Fast Forward

‐‐

104.238,29

FEDER

46.907,23

2015/05/23

2017/05/22

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Borba;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SURFTERRA, LDA

Comunidade virtual surfistas‐fotógrafos

‐‐

217.060,00

FEDER

97.677,00

2016/01/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ourique;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

WEDELIVERAWESOMEAPPS, S.A.

Expansão Internacional da WEDELIVERAWESOMEAPPS

‐‐

584.600,00

FEDER

263.070,00

2015/05/25

2018/05/24

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ZUVI NOVA, S.A.

Internacionalização da Zuvi Nova

‐‐

445.400,00

FEDER

200.430,00

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

MKARIN INTERNATIONAL ‐ COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO E TÊXTEIS LDA

Internacionalização reforçada com o marketing e uma nova
organização interna

‐‐

194.255,00

FEDER

87.414,75

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

FACTOR CHAVE ‐ DESIGN, COMUNICAÇÃO E IMAGEM LDA

FactorChave 2020

‐‐

281.422,97

FEDER

126.640,34

2015/06/01

2017/05/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

VCLN, CONSTRUÇÕES, S.A.

VCLN ‐ A CONSTRUTORA DE CONFIANÇA INTERNACIONAL

‐‐

353.205,02

FEDER

158.942,26

2015/07/01

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ELIPEC, AGRUPAMENTO DE PRODUTORES DE PECUARIA S.A.

Abertura de novos mercados e presença online

‐‐

93.072,50

FEDER

41.882,63

2015/06/01

2017/11/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

5
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ALT20‐01‐0752‐FEDER‐002689

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐002727

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐002753

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐004643

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐005286

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐005594

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐006452

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐006489

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐007128

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐007470

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐007717

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐007793

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐010102

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐010280

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐010343

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐010374

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐010524

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐010584

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐010993

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐011039

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐011342

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐011424

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐011437

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐011515

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐011867

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐011945

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐012785

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐012800

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐012851

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐012895

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐012907

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐012911

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐012944

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐012946

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐012951

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐012969

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐012973

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013025

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013113

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013127

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013171

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013175

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013178

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013191

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013193

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013356

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013362

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013365

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013370

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013382

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013390

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013402

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013415

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013425

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013489

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013497

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013515

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013569

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013587

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013605

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

RIBAFREIXO WINES, LDA

Ribafreixo Wines ‐ Missão exportar

‐‐

94.409,30

FEDER

42.484,19

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Vidigueira;

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

MARCOLINO SEBO WINES AND OILS, LDA

Capacitação para extensão de mercado

‐‐

237.278,55

FEDER

106.775,35

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

TURFLYNX, LDA

GOLMOW

‐‐

224.291,09

FEDER

100.930,99

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

RIBEIRO ESTEVES ‐ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LIMITADA

Vale Internacionalização para a Ribeiro Esteves

‐‐

16.000,00

FEDER

12.000,00

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

MOREIRA & SERRANO, LDA

CROSSING BOUNDARIES ‐ Fora da Norma, a Norma somos nós ‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

LUIS ALEXANDRE SOITINO CARRILHO ‐ ASSISTÊNCIA
VETERINÁRIA, LDA

Estratégia de Internacionalização da Vetsul

‐‐

19.200,00

FEDER

14.400,00

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

‐

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

FEELCORK, LDA

Feelcork ‐ Vale Internacionalização

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/11/27

2016/11/26

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

CARENAVIG, LDA

Carenavig ‐ Internacionalização

‐‐

19.400,00

FEDER

14.550,00

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Alandroal;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

FITA PRETA, VINHOS LDA

Fita Preta para o Mundo

‐‐

232.098,23

FEDER

104.444,20

2015/07/17

2018/07/14

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

CONSULAI, CONSULTORIA AGRO‐INDUSTRIAL LDA

Internacionalização CONSULAI. Apoio ao Investimento em
Portugal e em Países de Língua Portuguesa.

‐‐

291.405,00

FEDER

131.132,25

2015/08/01

2018/01/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Redondo;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

LIGHT2LIFE ‐ LIGHTING DESIGN, UNIPESSOAL LDA

Light to World

‐‐

197.822,63

FEDER

89.020,18

2015/08/01

2017/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

BLOUSENSES ‐ EVENTOS, ANIMAÇÃO E TURISMO, SOCIEDADE
POR QUOTAS, LDA

Análise de Mercados internacionais de elevado potencial

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/12/03

2016/12/02

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Golegã;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

C.A.A. ‐ CENTRO AUDITIVO DO ALENTEJO, COMÉRCIO DE
PRÓTESES AUDITIVAS LDA

Estudo prospectivo de caracterização de mercado ‐
Estremadura espanhola

‐‐

18.950,00

FEDER

14.212,50

2015/12/03

2016/12/02

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

NEDPHYL ‐ COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES,
FARMACÊUTICOS E AFINS, S.A. ‐ EM LIQUIDAÇÃO

InterNedphyl

‐‐

18.950,00

FEDER

14.212,50

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Privado

Vale Internacionalização de Virginia Maria Silva Carreira
Botequim

‐‐

16.000,00

FEDER

12.000,00

2015/11/19

2016/11/18

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

KONZEPTOURS, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização da Konzeptours

‐‐

112.745,77

FEDER

50.735,60

2015/08/29

2018/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

GET HIGH, LDA

FLYING AROUND THE WORLD

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/12/02

2016/12/01

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ACOROLA ‐ TINTAS E PRODUTOS INDUSTRIAIS, LIMITADA

ACOROLA: historia e experiencia aliada a novos mercados de
acção

‐‐

19.800,00

FEDER

14.850,00

2015/10/29

2016/10/28

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

GROWING SEEDS, LDA

Internacionalização da empresa Growing Seeds

‐‐

16.000,00

FEDER

12.000,00

2015/11/25

2016/11/24

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

TEMOS TALENTOS ‐ ENSINO E FORMAÇÃO, UNIPESSOAL LDA

TEMOS TALENTO INTERNACIONAL

‐‐

15.000,00

FEDER

11.250,00

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Alpiarça;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

CORTES DE CIMA, S.A.

A Verdadeira Tradiçao dos vinhos e Azeites do Alentejo

‐‐

256.368,75

FEDER

115.365,94

2015/08/31

2018/08/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Vidigueira;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

HIDRO ‐ IBÉRICA ‐ ESTUDO E MONTAGEM DE REGAS, LIMITADA

Prospeção e presença em mercados internacionais,
nomeadamente Marrocos e Angola

‐‐

17.950,00

FEDER

13.462,50

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ENTRADA ESSENCIAL UNIPESSOAL LDA

Prospeção e captação de novos clientes em mercados externos
‐‐
para a Entrada Essencial

19.250,00

FEDER

14.437,50

2016/07/14

2017/07/13

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Gavião;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SABORES DE BARRANCOS ‐ TRANSFORMAÇÃO ARTESANAL DE
PORCO PRETO, LDA

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA ESTRATÉGIA DE
‐‐
INTERNACIONALIZAÇÃO

10.000,00

FEDER

7.500,00

2015/11/25

2016/11/24

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Barrancos;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

OCEAN MIRACLE, LDA

Internacionalização Golf Tour Portugal

‐‐

324.435,00

FEDER

145.995,75

2015/09/23

2017/09/22

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

MIGUEL LOURO LDA

Miguel Louro Wines ‐ International Market

‐‐

159.795,00

FEDER

71.907,75

2015/11/26

2018/11/25

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

INTERTRÁFEGO TIR ‐ TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, LIMITADA

Intertrafego Global

‐‐

448.290,00

FEDER

201.730,50

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

GOBIERNA TI PORTUGAL, LDA

PPM Coachers 2.0

‐‐

349.780,32

FEDER

157.401,14

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

NUTRIPRADO, LDA

Internacionalizar Para Crescer, Diversificar e Inovar

‐‐

179.248,75

FEDER

80.661,94

2016/03/01

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

MDSS ‐ META DOCUMENTS SYSTEMS, LDA

Internacionalização de soluções inovadoras na área do
eletronic e mobile‐governement

‐‐

581.983,76

FEDER

261.892,69

2016/05/01

2018/05/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

‐

Reforço da capacitação empresarial para a internacionalização
através da aposta em fatores imateriais de competitividade,
‐‐
com vista a potenciar o aumento da sua base e capacidade
exportadora que viabi

511.095,25

FEDER

229.992,86

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

FAIRFRUIT PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

WE FUND ‐ CONSULTORIA EMPRESARIAL, LDA

Globalização da WEFUND

‐‐

303.255,00

FEDER

136.464,75

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

GLOBAL EYE ‐ CONSULTORES DE GESTÃO, UNIPESSOAL LDA

Olhar Global sobre o Mundo Rural

‐‐

441.117,03

FEDER

198.502,66

2015/12/17

2017/12/16

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

RISCA GRANDE, LDA

A Risca Grande pretende, com este projeto, reforçar a sua
presença, a sua marca e a sua competitividade nos mercados
internacionais.

‐‐

169.847,03

FEDER

76.431,16

2015/09/29

2018/09/28

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

DENTAVIS ‐ CLÍNICA DE AVIS, LDA

Projeto de Internacionalização Dentavis

‐‐

281.205,00

FEDER

126.542,25

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Avis;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

QUINTA DA PLANSEL ‐ SOCIEDADE VITIVINÍCOLA, LDA

Vinhos do Terroir Alentejano para o Mundo

‐‐

113.556,88

FEDER

51.100,60

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

VINISOL‐SOCIEDADE VINICOLA DO RIBATEJO LDA

Internacionalizar Vinisol Desenvolvimento e aplicação de novo
‐‐
modelo empresarial para a internacionalização

367.394,37

FEDER

165.327,47

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

IONCP, LDA

Commodities ‐ Investimento do futuro

‐‐

335.496,09

FEDER

150.973,24

2015/12/17

2018/12/16

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

MOBILWAVE ‐ TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA

Consolidação do processo de internacionalização.

‐‐

183.803,13

FEDER

82.711,41

2015/10/02

2018/10/01

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

‐

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Best Season ‐ Agência de Viagens, Lda.

INTERNACIONALIZAÇÃO DA BEST SEASON ? AGÊNCIA DE
VIAGENS DE INCOMING

‐‐

568.650,00

FEDER

255.892,50

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

VELVET MED ‐ HEALTHCARE SOLUTIONS, S.A.

Crescer e Internacionalizar a Velvetmed

‐‐

634.339,40

FEDER

285.452,73

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

HERDADE DO FREIXO II, S.A.

Internacionalização dos produtos da Herdade do Freixo II, SA

‐‐

541.831,25

FEDER

243.824,06

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Redondo;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

EMVIAGEM, S.A.

Internacionalizar Emviagem

‐‐

423.078,76

FEDER

190.385,44

2016/01/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

GFSC, S.A.

GFSC: a inovação do produto num sistema de futuro

‐‐

138.895,00

FEDER

62.502,75

2016/02/01

2018/07/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

FULL VENTURES, LDA

Plano de Internacionalização

‐‐

185.615,00

FEDER

83.526,75

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

AUTENTIPERFECT SOCIEDADE IMOBILIÁRIA S. A.

Mármores e Granitos de Portugal

‐‐

325.650,00

FEDER

146.542,50

2015/12/18

2018/12/17

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

NTW ‐ WEB TECHNOLOGY, LDA

Informação georreferenciada multi‐fonte

‐‐

300.190,00

FEDER

135.085,50

2016/03/31

2019/03/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

RITA ISABEL FERNANDES, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização RITA IF ‐ CtrlIT/Serviços de Consultoria
Tecnológica e de Gestão

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

IBERGLOBAL ‐ PROJECTOS ELÉCTRICOS DE MÉDIA TENSÃO, S.A. Internacionalização da IBERGLOBAL

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

VALAIR ‐ AVIAÇÃO, LDA

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SOCIEDADE DE AGRO TURISMO PADAM, LDA

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

CCENERGIA, AUDITORIA E CONSULTORIA ENERGÉTICA LDA

Primeira fase do processo de internacionalização da CCEnergia ‐‐

354.745,62

FEDER

159.635,53

2015/10/01

2017/12/31

Portugal

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

NAUTIALQUEVA ‐ SERVIÇOS NÁUTICOS LDA

Amieira Internacionalizar

‐‐

424.770,78

FEDER

191.146,85

2015/10/01

2018/03/30

Portugal

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

CASAL BRANCO ‐ SOCIEDADE DE VINHOS, S.A.

Vinhos com Tradição ‐ Reconhecimento além fronteiras

‐‐

202.950,00

FEDER

91.327,50

2015/09/21

2018/09/20

Portugal

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

E.U. LIFE, LDA

Internacionalização 2016/2017

‐‐

272.505,00

FEDER

122.627,25

2016/01/01

2018/06/30

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

T.R.FINO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Projeto de internacionalização da marca Bea & Izzy

‐‐

482.075,00

FEDER

216.933,75

2015/10/01

2018/09/30

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SOVIBOR ‐ SOCIEDADE DE VINHOS DE BORBA, S.A.

Forte reforço da capacidade de internacionalização da SOVIBOR ‐‐

91.830,00

FEDER

41.323,50

2015/12/19

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SÉGUR ESTATES ‐ VINEYARDS AND WINE INVESTMENTS, S.A.

Produção e Internacionalização de Vinhos de escelência

‐‐

453.462,44

FEDER

204.058,10

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

LISBON ROOTS ‐ TURISMO, LDA

Lisbon Roots ‐ Lisboa em perspectiva

‐‐

501.202,52

FEDER

225.541,13

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

HERDADE PERDIGÃO ‐ EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E VINÍCOLA,
LIMITADA

Do interior Alentejano para o Mundo

‐‐

163.200,00

FEDER

73.440,00

‐‐

285.850,00

FEDER

128.632,50

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

‐‐

270.690,22

FEDER

121.810,60

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

‐

Valair Global

‐‐

590.605,00

FEDER

265.772,25

2016/02/01

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

Turismo Rural de Eleição

‐‐

120.290,94

FEDER

54.130,92

2015/12/21

2017/12/20

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

Alentejo;

Alentejo Central;

Portel;

‐

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

‐

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

‐

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

2018/12/18

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Borba;

‐

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

2016/03/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Chamusca;

‐

2015/12/21

2018/12/20

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Monforte;

‐

6

Operações Aprovadas | Approved Operations (31.03.2019)

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013653

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013657

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013746

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013795

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013850

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013855

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013864

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013893

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐013937

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐014005

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐014006

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐014018

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐014056

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐014086

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐014101

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐014233

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐016086

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐016189

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐016263

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐016287

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐016298

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐016300

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐016931

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐017056

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐017121

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐017212

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐017233

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐018443

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐018455

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐018484

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐018578

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐018639

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐018683

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐019010

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐019036

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐019053

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐019171

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐019324

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐019696

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐019697

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐019712

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐019720

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐019735

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐019741

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐019796

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐019837

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐019889

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐019970

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐019976

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020030

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020038

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020083

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020108

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020174

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020205

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020223

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020261

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020268

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020270

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020274

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SOCIEDADE AGRÍCOLA JOÃO TEODÓSIO MATOS BARBOSA &
FILHOS LDA

Internacionalização 2015/2017

‐‐

124.105,14

FEDER

55.847,31

2015/09/21

2018/09/20

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

EMIÁTOMO ‐ PROJECTOS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LDA

Globalização e Integração da EmiÁtomo em diferentes
mercados internacionais

‐‐

102.165,00

FEDER

45.974,25

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

POWER DATA, LDA

Promoção do Produto BI Convergence2Utilities para a
Internacionalização da PowerData

‐‐

456.615,00

FEDER

205.476,75

2016/02/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

KBS ‐ KLEYA BRANDING STUDIO, LDA

Internacionalização KBS

‐‐

432.679,38

FEDER

194.705,72

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

DOMINANT SLICE LDA

Entrada nos mercados externos e criação de um novo modelo
de negócio internacional.

‐‐

161.959,65

FEDER

72.881,84

2016/04/01

2018/04/01

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SERVIROAD, S.A.

Plano de Ação para a descentralização com aposta em novos
mercados

‐‐

459.299,12

FEDER

206.684,60

2015/09/21

2017/09/20

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ALU‐M ‐ ALUMÍNIOS E PVC LDA

Alu‐M Internacional

‐‐

175.350,00

FEDER

78.907,50

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

LITORALCOR, COMÉRCIO DE TINTAS LDA

Internacionalização Litoralcor

‐‐

567.475,00

FEDER

255.363,75

2016/03/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

IMPLACÁVEL AROMA UNIPESSOAL LDA

Reforço da Presença Internacional da Implacável Aroma

‐‐

217.930,00

FEDER

98.068,50

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

HERDADE DE COELHEIROS, LDA

Internacionalização Vinhos de excelência

‐‐

265.650,00

FEDER

119.542,50

2015/09/21

2018/09/20

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

BLOCO B ‐ MÁRMORES, INERTES E CONSTRUÇÃO, LDA

Bloco B 2018 ‐ Rumo à diversificação de mercados e ao
crescimento

‐‐

306.255,02

FEDER

137.814,76

2015/09/21

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

MONTE DAS LOUZEIRAS, PRODUÇÃO AGRÍCOLA, LDA

Gota & Monte das Louzeiras ‐ Internacionalizar produtos de
eleição

‐‐

388.789,69

FEDER

174.955,36

2015/09/21

2018/09/20

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

EMPÓRIO‐ S ‐ TRADING COMPANY, LDA

SABINO: UMA MARCA NACIONAL PARA O MUNDO

‐‐

441.778,13

FEDER

198.800,16

2015/10/02

2017/10/01

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ARGO BAUM TECH PRECISION, LDA

Projeto de Internacionalização da empresa

‐‐

482.228,00

FEDER

217.002,60

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SANTOS & SEIXO ‐ WINE EXPORT, LDA

Internacionalização dos Vinhos da Santos e Seixo

‐‐

193.486,76

FEDER

87.069,04

2015/12/01

2017/11/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

WISE_UP, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

The Destination: Weddings in Portugal+

‐‐

18.335,21

FEDER

13.751,41

2016/02/28

2017/02/27

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

FINEBERRIES. UNIPESSOAL LDª

Preparação de Plano de Internacionalização da Fineberries

‐‐

19.301,63

FEDER

14.476,22

2016/07/08

2017/07/20

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

TUTIVETE, LDA

consultoria para estudos de mercado, participações em feiras,
‐‐
alojamento, aluguer de espaços e equipamentos

20.000,00

FEDER

15.000,00

2016/02/06

2017/02/05

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

METALVIÇOSA, FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, LDA Estudo do Mercado Internacional da Pedra Natural

‐‐

15.000,00

FEDER

11.250,00

2016/01/07

2017/01/06

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Alandroal;

‐

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ITST SOLUTIONS, UNIPESSOAL LDA

ITST Internacionalização

‐‐

19.800,00

FEDER

14.850,00

2016/02/04

2017/02/03

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

REACHVALUE ‐ INVESTIMENTS, UNIPESSOAL LDA

Preparação para a Internacionalização da Reach Value

‐‐

18.192,50

FEDER

13.644,38

2016/07/14

2017/07/13

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Gavião;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

DMC LDA

Prospeção de clientes em mercados externos para inicio de
internacionalização da DMC

‐‐

18.750,00

FEDER

14.062,50

2016/07/05

2017/07/04

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

IDS INVESTIGAÇÃO DESENVOLVIMENTO SAÚDE, LDA

Exploração de mercados internacionais através de viagens e
estudos de mercado

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2016/04/02

2017/04/01

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

BIOSKY, LDA

Promover Turismo Astrónomo

‐‐

19.950,00

FEDER

14.962,50

2016/04/19

2017/05/05

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

MÁRIO MOURA ‐ NEW BUSINESS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA OYO ‐ Organize Your Office

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2016/03/17

2017/03/16

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ETAPAS & CENÁRIOS ‐ PROJECT AND BUSINESS CONSULTING
LDA

Vale Internacionalização ‐ ECN

‐‐

19.000,00

FEDER

14.250,00

2016/04/12

2017/04/11

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

CENTRO DE RADIODIAGNÓSTICO DE PORTALEGRE LDA

Internacionalização CRPortalegre

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2016/04/12

2017/04/11

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SÉCULO DE GÉNIOS ‐ LDA

Seculo de Génios Vale Internacionalização

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2016/06/09

2017/06/08

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

GO BIZ, VIAGENS E TURISMO, S.A.

Go Biz ‐ Prestação de serviços de incoming para Meetings e
Events

‐‐

593.360,32

FEDER

267.012,14

2016/09/07

2019/03/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ITERP ‐ TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA

Internacionalização da ITERP

‐‐

16.000,00

FEDER

12.000,00

2016/06/09

2017/06/08

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

JMSI ‐ JOSÉ MADEIRA, SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, UNIPESSOAL
JMSI ‐ Internacionalização (Angola e Moçambique)
LDA

‐‐

19.880,00

FEDER

14.910,00

2016/06/16

2017/06/15

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

FERCARNES‐FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE CARNES REGIONAIS,
Internacionalização Fercarnes
LDA

‐‐

19.800,00

FEDER

14.850,00

2016/06/19

2017/06/18

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Portel;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SOCIEDADE AGRICOLA INFANTE DA CAMARA LDA

Estratégia de Internacionalização da SAIC

‐‐

19.250,00

FEDER

14.437,50

2016/07/15

2017/07/14

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

J. A. RAMOS, LIMITADA

GO ABROAD

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2016/07/06

2017/07/05

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vila Viçosa;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

GOLF AGENT, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAL DE
GOLFE, UNIPESSOAL, LDA

Internacionalização MyGolf

‐‐

358.910,00

FEDER

161.509,50

2016/04/01

2019/03/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Portel;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

GOMES & FERNANDES, LDA

Plano de Marketing internacional

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2016/06/15

2017/06/14

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Almodôvar;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

IDEIAMAGENTA ‐ LDA

Internacionalização de Ideiamagenta, Lda.

‐‐

16.000,00

FEDER

12.000,00

2016/07/14

2017/07/13

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

BITEKFOOD, LDA

Internacionalização ‐ Creative FooD, Services and Design

‐‐

502.238,17

FEDER

226.007,17

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

H.UVA, S.A.

H.UVA, S.A ? Projeto de Internacionalização 2016/2018

‐‐

111.800,00

FEDER

50.310,00

2016/04/19

2019/04/18

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

MEDITOR DAS, LDA

Internacionalização ‐ MEDITOR DEFENSE & AEROSPACIAL
SOLUTIONS

‐‐

373.143,88

FEDER

167.914,75

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

CASA RELVAS, LDA

Da Herdade de São Miguel para o Mercado Internacional

‐‐

371.067,24

FEDER

166.980,26

2016/04/12

2019/04/11

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Redondo;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

MANZWINE, LDA

Expansão e diversificação da Manzwine nos mercados externos ‐‐

370.887,50

FEDER

166.899,38

2016/05/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

DESIMETAL ‐ COMPANHIA DE METAIS, LDA

DESIMETAL GLOBAL

‐‐

440.162,50

FEDER

198.073,13

2016/11/01

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Sousel;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ECO‐NUTRACEUTICOS, S.A.

Estratégia de diversificação da Econutraceuticos

‐‐

850.660,00

FEDER

382.797,00

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

GOLDENLEVEL LDA

Internacionalização Golden Level

‐‐

157.002,88

FEDER

70.651,29

2016/05/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

HVA ‐ AGRICULTURA, PECUÁRIA, CAÇA E TURISMO RURAL DO
ALENTEJO LDA

Internacionalização da Herdade Vale da Arca

‐‐

472.518,75

FEDER

212.633,44

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

PINEFLAVOUR, LDA

Internacionalização PineFlavour ‐ Pine Nuts from Portugal

‐‐

387.351,25

FEDER

174.308,06

2016/11/01

2019/01/25

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ELLIPSE DREAM ‐ UNIPESSOAL LDA

Ellipse Dream Global

‐‐

215.635,00

FEDER

97.035,75

2016/11/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

PADARIA ARGUELLES ‐ INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E
PASTELARIA REGIONAL LDA

Estratégia de entrada e presença em Mercados Externos da
Arguelles

‐‐

179.165,00

FEDER

80.624,25

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Arronches;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

NOBLE MINERAL, THE ORIGINAL PORTUGUESE MARBLE, LDA

Projecto Internacionalização_ Diversificação de Mercados e
Canais de Comercialização

‐‐

1.024.525,00

FEDER

461.036,25

2016/09/26

2019/09/25

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Borba;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

A.V.B. ‐ ANTÓNIO VELHO BRAVO ‐ ALUMÍNIOS LDA

AVB ‐ uma visão internacional

‐‐

400.662,50

FEDER

180.298,13

2016/08/09

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SOCIAL IMPACTRIP, LDA

impacTrip ‐ turismo solidário

‐‐

79.580,00

FEDER

35.811,00

2016/05/09

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

GARRICI, LDA

Fortalecer a marca Artipel

‐‐

131.700,00

FEDER

59.265,00

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

4U2 GO, UNIPESSOAL LDA

4U2GO INTERNACIONALIZAÇÃO

‐‐

221.212,20

FEDER

99.545,49

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

EM CAMPO ‐ ANIMAÇÃO TURÍSTICA, UNIPESSOAL LDA

My Camp ‐ Prospeção e Promoção Internacioanal

‐‐

38.385,00

FEDER

17.273,25

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

AQUAGRI IIM ‐ INTERNATIONAL IRRIGATION MANAGEMENT,
LDA

Internacionalização dos produtos (sistema de apoio à decisão ‐
SSD ‐ MyIrrigation e ferramentas de e‐learning, e
‐‐
instrumentos/equipamentos de medição) da Aquagri IIM Lda
nos mercados de Espanha, Áustr

182.817,80

FEDER

82.268,01

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

EXPERTAX ‐ SOLUÇÕES DE GESTÃO E FISCALIDADE, LDA

Projeto de internacionalização da Expertax

‐‐

108.187,20

FEDER

48.684,24

2016/05/16

2019/05/10

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ZENSYSTEMS ‐ CHEMISTRY AND TECHNOLOGY SYSTEMS, LDA

Projeto de Internacionalização ZenSystems

‐‐

277.390,00

FEDER

124.825,50

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ALENDOC ‐ UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização ‐ Alendoc

‐‐

293.723,88

FEDER

132.175,75

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

JONICSUN PT, LDA

Projeto de Internacionalização ‐ Jonicsun

‐‐

724.206,26

FEDER

325.892,82

2016/09/08

2019/09/07

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐
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ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020276

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020421

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020425

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020435

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020498

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020540

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020550

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020558

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020560

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020567

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020583

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020621

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020647

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020747

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020778

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020790

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020814

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020857

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020923

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐020925

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐021049

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐021052

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐021076

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐021092

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐021132

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐021193

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐021287

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐021388

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐021404

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐021423

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐021424

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐021546

Programa Operacional Regional do Alentejo

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

EUROPADEL, LDA

Actuação em Mercados Internacionais

‐‐

493.032,23

FEDER

221.864,50

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

PORTEE ‐ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA

Internacionalização da CSV

‐‐

754.105,00

FEDER

339.347,25

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

TOPGRID ENERGY SOLUTIONS, LDA

Internacionalização da TopGrid

‐‐

259.402,50

FEDER

116.731,13

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

VISTA DESTINATION MANAGEMENT COMPANY LDA

Projeto de expansão de internacionalização da VISTAdmc

‐‐

216.287,50

FEDER

97.329,38

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

EASYAIM, LDA

Internacionalização de simuladores de tiro tecnologicamente
criativos e inovadores

‐‐

530.801,67

FEDER

238.860,75

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ELEGANTE INTUIÇÃO UNIPESSOAL LDA

YourStyle ‐ Personal Stylist Digital

‐‐

259.800,00

FEDER

116.910,00

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

HERDADE DA AJUDA NOVA ‐ SOCIEDADE AGRÍCOLA,
UNIPESSOAL, LDA

Reforço da atividade de internacionalização da Herdade da
Ajuda

‐‐

107.475,50

FEDER

48.363,98

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SETENTA E TRÊS MIL E CEM, LDA

Marleting Internacional Biounidade

‐‐

228.730,00

FEDER

102.928,50

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

VESTÍGIOS & LUGARES ‐ CONSTRUÇÕES, LDA

Projeto de Internacionalização‐ VESTÍGIOS&LUGARES

‐‐

340.640,00

FEDER

153.288,00

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

TERRAS DE ALTER II, DISTRIBUIÇÃO, LDA

RETOMAR O CRESCIMENTO DAS VENDAS E DAS EXPORTAÇÕES ‐‐

364.005,00

FEDER

163.802,25

2016/05/15

2018/11/14

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

APARROZ ‐ AGRUPAMENTO DE PRODUTORES DE ARROZ DO
VALE DO SADO LDA

Projeto de Internacionalização ‐ Aparroz

‐‐

295.975,63

FEDER

133.189,03

2016/05/15

2019/05/14

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

USYNORMA LDA

Usynorma

‐‐

486.255,00

FEDER

218.814,75

2016/08/01

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SOCIEDADE AGRÍCOLA DOS CINCO MONTES, S.A.

Do Monte para o Mundo

‐‐

139.103,38

FEDER

62.596,52

2016/08/01

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ILVS INDUSTRIA DE LICORES, LDA

Brandymel ‐ O licor alternativo

‐‐

112.211,50

FEDER

50.495,18

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

AGROSPORT ‐ PRODUTOS EQUIPAMENTOS E TÉCNICA
AGRÁRIA LDA

Dinamização Internacional da componente industrial da
Agrosport

‐‐

109.365,00

FEDER

49.214,25

2016/05/25

2018/05/24

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

EDUAL ‐ SOCIEDADE AGRÍCOLA DO GUADIANA, S.A.

EDUAL: A Internacionalização da Sociedade Agrícola

‐‐

110.910,00

FEDER

49.909,50

2016/08/13

2019/08/12

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ASFERTGLOBAL, LDA

AsfertglobalInternacional

‐‐

558.237,50

FEDER

251.206,88

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

VELEZ PINTO & FILHOS, LDA

Internacionalização de Serviços de Contabilidade

‐‐

81.479,44

FEDER

36.665,75

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

APTOIDE, S.A.

APTOIDE GLOBAL ‐ Aptoide's Strategy Worldwide

‐‐

437.319,44

FEDER

196.793,75

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

VINHOS DA CAVACA DOURADA S.A.

Internacionalização do portefólio dos vinhos e produtos vínicos
da VCD, com diversificação dos países alvo de exportação e
‐‐
atingir os 50% de exportações

175.635,00

FEDER

79.035,75

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Sousel;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

CENTRAJUSTE ‐ CENTRO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
DE RECURSOS, ORGANIZAÇÕES E SISTEMAS LDA

Projeto de Internacionalização ‐ CEDROS

‐‐

295.830,00

FEDER

133.123,50

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ADVANTIS SOLUTIONS ‐ TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA Projecto de Internacionalização da Advantis

‐‐

306.780,00

FEDER

138.051,00

2016/06/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SPIRA ‐ REVITALIZAÇÃO PATRIMONIAL, UNIPESSOAL LDA

‐‐

257.706,00

FEDER

115.967,70

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Alvito;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

OUTDOOR SINGULAR XPERIENCE PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA OX Portugal ‐ internacionalização

‐‐

281.858,88

FEDER

126.836,49

2017/09/11

2019/09/10

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

MANUEL BRIGIDA & FILHOS, LIMITADA

Manuel Brígida Internacionalização

‐‐

358.168,75

FEDER

161.175,94

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

MAIN SERVICE, LDA

IN‐ternacionalizar EX‐colónias

‐‐

80.185,65

FEDER

36.083,54

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SUMMERSURPRISE, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização do Pé no Monte Turismo Rural

‐‐

60.768,75

FEDER

27.345,94

2016/08/01

2018/07/02

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

VALE DA ROSA ‐ SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA

Plano Estratégico de Promoção Internacional da Marca Vale da
Rosa 2016‐2018: Promover a notoriedade da marca nos
‐‐
mercados externos

426.802,50

FEDER

192.061,13

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ROBCORK ‐ VALORIZAÇÃO DE PRODUTOS DE CORTIÇA, S.A. ‐
EM LIQUIDAÇÃO

ROBCORKWORLD

‐‐

371.510,00

FEDER

167.179,50

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

BWTC ‐ WORLDWIDE TRADING AND CONSULTING,
UNIPESSOAL LDA

BWTC Market Experience

‐‐

206.845,00

FEDER

93.080,25

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Almodôvar;

‐

Projeto de Internacionalização SPIRA

329.830,00

FEDER

148.423,50

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

‐

‐‐

607.362,50

FEDER

273.313,13

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

TPRO ‐ TECHNOLOGIES, LDA

Expansão de mercado para Espanha

‐‐

25.350,00

FEDER

11.407,50

2016/08/25

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

IVO GARCIAS ‐ SOCIEDADE DE EMBALAGENS, LDA

Internacionalização da Ivo Garcias ‐ Sociedade de Embalagens,
‐‐
Lda.

129.600,00

FEDER

58.320,00

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SUPERFLAVOUR, LDA

Internacionalização ‐ Superflavours

‐‐

504.405,00

FEDER

226.982,25

2016/09/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Gavião;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

WORLD SKILLS ‐ LDA

World Skills ‐ Plataforma Tecnológica para Turismo de Natureza ‐‐

252.752,50

FEDER

113.738,63

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

PINETREE CONSTRUÇÕES, LDA

Internacionalizar o GreenConceptBuild

‐‐

362.011,10

FEDER

162.905,00

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

PONTE ROMÃO, AZEITES E AZEITONAS, LDA

Internacionalização da Ponte Romão

‐‐

263.143,42

FEDER

118.414,53

2016/10/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

‐

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

VBB, UNIPESSOAL, LDA

Fora ‐ Internacional

A VBB através da sua marca FORA tem como objetivo promover a internacionalização
daquela que é a primeira marca de óculos de sol 100% nacional. Pretende‐se
internacionalizar a marca com a venda para os retalhistas dos mercados de
destino.Com isto, espera‐se alcançar um rácio de exportações de 40%.

133.608,95

FEDER

60.124,03

2017/03/04

2019/03/03

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

MAGIAS CÚMPLICES, LDA

Internacionalização do TCG4All

Internacioncalização do portal Web MTG4All.

179.909,38

FEDER

80.959,22

2017/05/03

2019/05/02

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Granacer Internacionalização

O objetivo da Granacer é o de aumentar as vendas internacionais através do reforço
nas ações de prospeção aos mercados, na participação em feiras/eventos da
especialidade,na aposta no Marketing internacional, em suma na promoção e
divulgação internacional das marcas que comercializa.

104.338,00

FEDER

46.952,10

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

‐

Shap2Sea Internacional

A Shap2Sea fabrica Pranchas para Surf e está a diversificar a produção com
introdução de Asas para Kitesurf.Com este projeto o objetivo é abrir mercados
internacionais para esses produtos e criar uma estrutura comercial própria, orientada
para o trabalho internacional.

696.212,50

FEDER

313.295,63

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

‐

International Smart Agro processes

A empresa está a investir na criação de um modelo de prestação de serviços de
elevado conteúdo tecnológico, suportada em ciência e na tecnologia mais
recente.Pretende‐se criar as condições para internacionalizar essa atividade, através
da abertura de mercado em 3 países na Europa e América do Sul.

224.059,38

FEDER

100.826,72

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

KimiSciences ‐ Internacionalização

O presente projeto visa potenciar a internacionalização da empresa, desenvolvendo
um conjunto de ações assentes nas marcas a promover no panorama internacional,
promovendo os seus produtos, nomeadamente os medicamentos inovadores e
diferenciadores, destinados à saúde veterinária e humana.

236.018,88

FEDER

106.208,50

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

‐

Internacionalização de Produtos Farmacêuticos Veterinários
Inovadores

A Brinova de forma a projetar internacionalmente os seus produtos e as suas
Marcas, apostará na implementação de um projeto de Internacionalização, no valor
de 878.234,94?, direcionado para um conjunto de sete mercados externos de
elavada potencial, na Europa, América do Norte e América Latina.

842.569,89

FEDER

379.156,45

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

Plano de internacionalização ‐ Dinamização de mercados
externos com potencial de crescimento ‐ Viana do Alentejo

Com uma estratégia delineada de internacionalização pretende‐se estruturar uma
capacidade exportadora de serviços de energéticos, representados no
aproveitamento das potencialidades energéticas na fonte solar, em mercados
externos (Colômbia, Marrocos, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe).

264.612,17

FEDER

119.075,48

2017/01/02

2019/01/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

‐

Internacionalização dos Produtos Derivados de Coco da
Labcoco

A Labcoco, com o intuito de potenciar nos mercados externos as suas linhas de
produtos e as suas marcas, irá implementar um projeto de investimento em
internacionalização, no valor de 980.913,08?, para os mercado de: Espanha, Itália,
França, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Dinamarca, EUA e Canadá.

917.531,06

FEDER

412.888,98

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

Afirmação Internacional da Marca Reynolds no segmento
Premium

A Reynolds Wine Growers pretende reforçar o seu posicionamento e quota de
mercado em mercados onde já tem uma presença com alguma relevância e introduzir
os seus vinhos em novos mercados que representam uma oportunidade interessante
para o seu crescimento e diversificação.

233.905,00

FEDER

105.257,25

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Arronches;

‐

Internacionalização ‐ Yooup Channel

Pretende‐se a criação de uma rede social/e‐marketplace web‐based, que serve para a
comercialização não só de conteúdos online, como também de produtos que as
marcas pretendam. Para além dos investimentos em qualificação de fatores
imateriais de competitividade e internacionalização.

1.041.168,06

FEDER

468.525,63

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

A Internacionalização da EMS Torrado

A empresa apresenta um projecto de internacionalização, referente à
comercialização de Azeite, com entrada em novos mercados, apostando em novas
tecnologias (ferramentas de marketing digital), realizando acções de contacto e
participação em feiras, de modo a consolidar a marca a nível internacional.

161.175,00

FEDER

72.528,75

2016/11/02

2018/11/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

Plano de Internacionalização da Soco. Agrícola Encosta do
Guadiana 2016/2018

A SAEG é responsável pela produção e comercialização de vinhos do Alentejo desde
2002. Em 2015, 61% das suas vendas foram destinadas ao mercado de exportação.
Com este projeto pretende iniciar exportações em seis novos mercados e aumentar
vendas nos mercados para os quais já exporta atualmente.

157.633,82

FEDER

70.935,22

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐021768

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐022283

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐024866

2018/12/14

150.192,00

‐‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐021762

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐024843

2016/12/15

FEDER

Alargamento e Reforço da Capacidade de Internacionalização
da DFJ Vinhos

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐024835

143.278,32

333.760,00

Internacionalização da Tecla Binária

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐024820

FEDER

‐‐

TECLA BINÁRIA ‐ UNIPESSOAL LDA

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐021745

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐024762

318.396,26

SODARCA ‐ Turismo cinegético no Alentejo

D, F, J VINHOS, S. A.

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐021681

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐024757

‐‐

SODARCA ‐ TURISMO E CAÇA LDA

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐024755

Implementação e Crescimento de estratégias internacionais

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐024737

NUTRADVANCE II, LDA

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐021643

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐024602

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐021633

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐024442

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

79%

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐022537

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

79%

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐021566

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐021610

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐022397

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

GRANACER ‐ ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.

SHAP2SEA ‐ SHAPERS FACTORY BOARD AND BLANK
MANUFACTURERS LDA ‐ EM LIQUIDAÇÃO

AGROINSIDER, LDA

KIMISCIENCES ‐ PHARMACEUTICALS MANUFACTURING, LDA

BRINOVA ‐ BIOQUÍMICA, LDA

SUNCREATIONS, LDA

LABCOCO, LDA

REYNOLDS WINE GROWERS, S.A.

YOOUPCHANNEL, UNIPESSOAL LDA

ESTABELECIMENTOS MANUEL DA SILVA TORRADO & CA
(IRMÃOS) S.A.

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA ENCOSTA DO GUADIANA LDA

8
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ALT20‐01‐0752‐FEDER‐024936

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐024945

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐024968

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐024993

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025002

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025003

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025011

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025063

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025077

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Internacionalização da PSMS

O presente projeto tem como finalidade valorizar os fatores imateriais de
competitividade da PSMS com vista a potenciar a sua competitividade e presença no
mercado global de modo a aumentar a sua capacidade exportadora.

317.852,50

FEDER

143.033,63

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

‐

Internacionalização

Este projecto tem como objectivo a promoção e penetração das marcas da Adega de
Portalegre Winery em mercados externos estratégicos, devidamente identificados, e,
promovendo igualmente a tipicidade dos vinhos DOC Portalegre.

82.998,64

FEDER

37.349,39

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

THE AUDIOVISUAL COMPANY (DPTC) ‐ DESENVOLVIMENTO DE
TAC ‐ Internacionalização
PROJECTOS TÉCNICOS E CONSULTORIA, S.A.

A The Audiovisual Company é uma empresa que garante a integração de serviços
associados às infraestruturas audiovisuais, apostando com o presente projeto na
expansão da sua atividade para os mercados do Irão, Gana, Nigéria, Costa do Marfim
e Camarões.

972.056,23

FEDER

437.425,30

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ANDERMARCE, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização ‐ Andermarce

O presente projeto de Internacionalização pretende a implementação de um
Programa de Fidelidade, associado a um projeto de Empreendedorismo Qualificado e
Criativo e Qualificação para quatro países europeus e dois americanos.

613.162,78

FEDER

275.923,25

2017/04/10

2019/04/09

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

Projeto de Internacionalização‐ CORREIA

O presente projeto de Internacionalização pretende a implementação de uma Base
Única, uma Interface de Gestão no ato da efetivação do contrato de financiamento
do automóvel, associado a um projeto de Empreendedorismo Qualificado e Criativo e
Qualificação para países da Europeus e Sul Americano.

590.862,78

FEDER

265.888,25

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

Projeto de Internacionalização ‐ Whey On Ice

O presente projeto pretende a implementação de uma Unidade de Produção,
Comercialização e Desenvolvimento de Gelados Funcionais inovadores em Montemor
o‐Novo, a WOI Whey On Ice, Lda; num total três candidaturas: Empreendedorismo,
Qualificação e Internacionalização.

662.855,00

FEDER

298.284,75

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

Projeto de Internacionalização ‐ Alexandre Chaves

Este projeto de Internacionalização pretende a implementação de uma Start Up com
uma plataforma online de desenho interativo para os mercados Europeu, Americano
e Asiático;complementada pela submissão de dois projetos de Empreendedorismo
Qualificado e Criativo (já submetido) e Qualificação.

544.000,63

FEDER

244.800,28

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

Glorymountain ‐ Internacionalização

Dado que Portugal é um país de forte tradição vitivinícola e turística, a
Glorymountain, irá apostar na internacionalização do Hotel Vínico Casa 1927 e dos
vinhos de marca própria, nos mercados da China, EUA, Canadá, Brasil, Índia e Europa
(Alemanha, França, Suíça, Bélgica, Holanda).

93.636,08

FEDER

42.136,24

2016/11/01

2018/11/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

Actuação Competitiva em Mercados Internacionais da SGO

Preparar a SGO para uma actividade sustentada e crescente em mercados
internacionais com enfoque na comercialização dos produtos de caixilharia em PVC,
alumínio e aço inox que fabricará na sua nova unidade industrial equipada com
tecnologia de ponta.

297.994,00

FEDER

134.097,30

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

‐

Através deste projeto a Cenário Mítico pretende reforçar a sua capacidade
empresarial, com vista à promoção do turismo e património português e potenciar as
exportações através do desenvolvimento de novos modelos empresariais e de
qualificação para a internacionalização dos produtos /serviços.

161.002,50

FEDER

72.451,13

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

SMSPT ‐ SALES & MARKETING SERVICES, UNIPESSOAL LDA

ADEGA DE PORTALEGRE WINERY ‐ APW, LDA

CORREIA SILVA MOREIRA, LDA

WOI ‐ WHEY ON ICE, LDA

ALEXANDRE CHAVES, UNIPESSOAL LDA

CASA DE 1927, UNIPESSOAL LDA

SGO ‐ SOCIEDADE GESTORA DE OBRAS LDA

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025139

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

JULIO BASTOS, LDA

Julio Bastos, Vinhos alentejanos com tradição

256.072,50

FEDER

115.232,63

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025175

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

RG ‐ HERDADES DO MONTE NOVO E CONQUEIRO ‐ PRODUTOS Das Herdades do Monte Novo e Conqueiro, para os mercados
DE QUINTA, VINHOS E AZEITES DO ALENTEJO ACE
internacionais.

A Empresa Rovisco Garcia candidata‐se ao programa de incentivos à
internacionalização, com vista à capacitação e melhoramento do seu processo
internacional. Pretende consolidar as suas vendas externas bem como a entrada em
novos mercados, estratégicos para a empresa.

111.300,00

FEDER

50.085,00

2017/03/02

2019/03/01

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Avis;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025176

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ONSUN ENERGY SOLUTIONS, LDA

A Onsun, Lda., candidata‐se a este programa de incentivos de reforço à
competitividade das PME, com o intuito de prestar os seus serviços de consultoria e
formação nas áreas da energia e engenharia do ambiente, no mercado externo e
assim iniciar o seu processo de internacionalização.

264.543,75

FEDER

119.044,69

2017/03/04

2019/03/03

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025178

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SOCIEDADE AGRICOLA DA HERDADE DE TORRE DE CURVO, LDA Das vinhas da Herdade, para os cálices do mundo.

A Sociedade Agrícola da Herdade de Torre de Curvo, LDA candidata‐se ao programa
de incentivos de reforço à competitividade das PME com o intuito de reforçar o seu
processo de internacionalização baseado na exportação da sua produção de vinhos.

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025191

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025274

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025287

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025298

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025302

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025309

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025106

CENÁRIO MÍTICO ‐ HOTELARIA E EXPLORAÇÃO TURÍSTICA, LDA Cenário Mítico Internacional

Consolidação dos Vinhos Dona Maria nos Mercados
Internacionais

Energia e Eficiência Internacional

94.562,50

FEDER

42.553,13

2017/02/28

2019/02/27

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

SCORPIONBONUS ‐ LDA

A ScorpionBonus é uma empresa dedicada à venda de serviços
A ScorpionBonus é uma empresa dedicada à venda de serviços e produtos de
e produtos de segurança informática, sendo a principal função,
segurança informática. O objetivo será internacionalizar este serviço disponibilizando‐
garantir a maior segurança dos seus clientes relativamente à
o em França, Brasil, Dubai, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos.
informação que es

455.025,00

FEDER

204.761,25

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

PRIME CHEESE ‐ RESERVA ALENTEJANA, LDA

Herdade das Pintas ‐ Produtos Gourmet

Através deste projeto a Prime Cheese pretende relançar‐se no mercado via promoção
de marcas proprias de produtos Gourmet regionais do Alentejo, nomeadamente
Vinho, Azeite, Enchidos e Compotas. Investimento de 615.000? prevê criação de 6
postos de trabalho e taxa de exportação superior a 50%.

570.605,00

FEDER

256.772,25

2017/03/04

2019/03/03

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Fronteira;

‐

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

BIRB, UNIPESSOAL LDA

BIBR: Equestrian Business Innovation

O projeto da BIRB visa apoiar o inicio do seu processo de internacionalização
apostando em atividades que contribuam para a diferenciação em relação à
concorrência e na inovação e criação de valor para os clientes.

392.247,75

FEDER

176.511,49

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

SUPPER CHEFS, LDA

Expansão Internacional da Supper Chefs

O presente projeto visa o crescimento da Supper Chefs por via da internacionalização
do seu negócio de experiências gastronómicas na casa dos clientes, quer pela sua
estratégia diferenciadora para o canal digital como ferramenta comercial, quer
através de ações a realizar em cada mercado de expansão

300.809,87

FEDER

135.364,44

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

FRISOS E ACANTOS ‐ UNIPESSOAL LDA

Frisos e Acantos Global

O atual projeto de investimento pretende destacar internacionalmente a excelência
dos serviços de decoração de interiores, design e personalização de mobiliário da
Frisos e Acantos, procurando atribuir‐lhes alcance global através da abordagem a
diversas geografias: França, Itália e Macau.

274.300,00

FEDER

123.435,00

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

‐

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

WATTGUARD PORTUGAL , S.A.

Wattguard South

A Wattguard propõem‐se, crescer e diversificar a comercialização da sua linha de
produtos, exportando para quatro mercados, localizados na América do Sul (Perú e
Chile) e África (Argélia e Marrocos). Os investimentos incidirão na área da economia
digital, comercial e marketing internacional.

270.056,25

FEDER

121.525,31

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

Internacionalização e Valorização da Pedra Portuguesa

Integrada no cluster da PedraNatural, a WILDSTONE pretende qualificar‐se para a
internacionalização para intervir de forma alargada nos mercados externos, visando a
divulgação e promoção internacional dos produtos em pedra natural e rochas
ornamentais.

222.552,50

FEDER

100.148,63

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

Expansão da atividade internacional da Recoverde

A Recoverde prende expandir a sua atividade interncional, reforçando o
posicionamento nos mercados onde já atua e expandindo‐se a novos mercados.Para
isso apostará no conhecimento dos mercados, na presença na web e na criação de
um plano de marketing para os mercados internacionais.

40.500,00

FEDER

18.225,00

2017/03/29

2019/03/26

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

Bica da Matinha ‐ Internacionalização

Bica da Matinha‐Internacionalização ‐ Crescimento no Mercado Internacional assente
num Planeamento e Implementação de Ações de Marketing e Promocionais para
esses mercados.

267.402,50

FEDER

120.331,13

2016/11/14

2019/11/13

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐

Tradição Equestre Portuguesa na Europa

A Subtle Illusion pretende ser um centro de treino e desenvolvimento equestre com
vocação internacional. A empresa aposta no treino de equideos para eventos
desportivos destinados aos países do mercado europeu com tradição equestre.

240.602,50

FEDER

108.271,13

2017/03/04

2019/03/03

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

147.517,50

FEDER

66.382,87

2017/03/04

2019/03/03

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

BEST HARVEST, CONSULTING, LDA

Verde Querido_Internacionalização

O presente projeto assenta na comercialização de uma variedade de sementes de
relva ‐ Pava que pelas suas caracteristicas únicas assume‐se como a solução para
mercados internacionais com determinadas especificades. Além disso, a empresa
prestará serviços de consultoria técnica a esses mercados.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ENOLEA ‐ SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA

Internacionalização da empresa Enólea

Internacionalização da ENOLEA em 5 paises alvo com as suas mais prestigiadas
marcas de vinho, espumante e de azeite

245.429,88

FEDER

110.443,45

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Vidigueira;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025615

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

DISTRICAIA ‐ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉS, LDA

SIF ? Silveira?s Internacional Flavours

Com a implementação deste inovador plano de internacionalização, a Districaia
pretende adoptar uma posição comercial mais activa, que permita experienciar um
maior controlo sobre as suas margens, ganhar massa crítica e aumentar a sua
notoriedade internacionalmente.

90.797,50

FEDER

40.858,88

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025624

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

KUBOLOGY, LDA

Projeto de internacionalização MyKubo

O projeto que aqui está em avaliação é uma internacionalização, que consistirá na
abertura de uma plataforma de venda internacional. Nesta 1ª fase os países a serem
abrangidos serão o UK, Espanha e Holanda.A plataforma servirá como um propulsor
de vendas de produtos nacionais no estrangeiro.

505.538,00

FEDER

227.492,10

2017/08/04

2019/08/03

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

AML‐SAUVAT_Projecto Internacionalização

A AML‐SAUVAT pretende com este projecto investir na criação de uma marca
internacional forte, com uma presença mais efectiva no mercado, desenvolvendo a
sua notoriedade e visibilidade e diversificando a sua rede de pontos de venda nos
mercados externos.

649.425,25

FEDER

292.241,36

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

323.760,00

FEDER

145.692,00

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025339

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025418

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025450

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025517

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025569

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025607

79%

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

WILDSTONE ‐ ROCHAS ORNAMENTAIS S.A.

RECOVERDE ‐ GESTÃO DE RESÍDUOS, UNIPESSOAL LDA

BICA DA MATINHA ‐ AGROTURISMO, LDA

SUBTLE ILLUSION ‐ UNIPESSOAL LDA

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025628

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ROCKAROMA, LDA

ROCKAROMA ‐ Healthy Saltiness

Este projeto reflete o esforço da ROCKAROMA para potenciar o crescimento do seu
negócio, tanto nacional como internacional, dar a conhecer o produto ao mercado,
com o seu modo de utilização e suas vantagens, estando previstas Ações de
Promoção nos mercados externos e ações de captação de clientes.

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025652

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

MELODYSYMBOL, LDA

Melodysymbol 2017‐2019: Plano Estratégico de Qualificação,
Capacitação e Internacionalização

O projeto decorre de uma aposta em domínios imateriais de competitividade, dando
corpo à sustentabilidade de uma estratégia de desenvolvimento competitivo e de
crescimento no mercado global, apoiada na qualificação, na capacitação comercial e
no conhecimento e internacionalização da Melodysymbol.

244.560,00

FEDER

110.052,00

2017/04/02

2019/04/01

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025686

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SERRANO MIRA ‐ SOCIEDADE VINÍCOLA, S. A.

Projeto de Internacionalização Herdade das Servas

A Herdade das Servas pretende transpor para um leque diversificado de mercados, os
seus melhores vinhas, destacando‐se pela qualidade. A empresa adota uma
estratégia de internacionalização no sentido de captar potenciais clientes e
distribuidores, com ações personalizadas e inovadoras.

264.328,00

FEDER

118.947,60

2016/11/02

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

HYPERBOLIC BLUE LDA

Empreendimento « Monte do Careca»

O presente projeto de criação, pretende criar um emprendimento turistico «Monte
do Careca», com o intuito de ser uma referência a nível nacional e internacional.

1.161.860,00

FEDER

500.000,00

2017/09/30

2019/09/29

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

STB GLOBAL TRADING, LDA.

STB Global Trading ? Comercialização de materiais técnicos
para construção

A STB é uma empresa de comércio de materiais técnicos para construção que se
dedica à comercialização de sistemas para canalizações, saneamento, aquecimento,
climatização e outros, bem como na elaboração de projetos neste âmbito.

360.670,00

FEDER

162.301,50

2017/04/10

2019/04/09

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

AAZ Roast Coffee ‐ Nwe markets New Produts

A AaZ do Café pretende apostar nos fatores de diferenciação e na criação de valor
para os clientes com recurso ao marketing digital, as TIC e ao design para conquistar
o mercado externo, dando assim continuidade ao seu processo de
internacionalização.

266.752,75

FEDER

120.038,74

2017/03/04

2019/03/03

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Projeto de Internacionalização da ASOMA

A ASOMA pretende com o projeto apostar e a reforçar o seu posicionamento nos
mercados e segmentos‐alvo, alargando a sua capacidade de cobertura ao nível
internacional, nos mercados onde atua e na conquista de novos mercados,
reforçando o seu posicionamento competitivo e sua quota de mercado.

203.720,00

FEDER

91.674,00

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

‐

Internacionalização da Fearless Mountain

A Fearless Mountain é uma empresa que realiza a consultoria necessária às empresas
portuguesas que pretendam realizar negócios internacionais, mais especificamente
no Médio Oriente, e simultaneamente angaria negócios nesses mesmos mercados e
traz esse investimento para o nosso país.

686.656,61

FEDER

308.995,47

2017/03/04

2019/03/03

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

Moodmint‐ Internacional

Este projeto pretende auxiliar a empresa no início do seu processo de
internacionalização nomeadamente com o investimento em participação em feiras,
exibições profissionais, viagens para presença no estrangeiro, marketing digital e a
contratação de 2 técnicos dedicados à internacionalização.

759.705,00

FEDER

341.867,25

2017/03/04

2019/09/03

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Gavião;

‐

476.450,00

FEDER

214.402,50

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025627

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025728

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025741

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025776

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025927

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025951

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

AML‐SAUVAT, LDA

A A Z DO CAFÉ, TORREFACÇÃO DE CAFÉ, LDA

ASOMA, UNIPESSOAL LDA

FEARLESS MOUNTAIN UNIPESSOAL LDA

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

PRODSMART, INFORMÁTICA, S.A.

Internacionalização da Prodsmart

A Prodstmart comercializa software de gestão e otimização para empresas
industriais, que funciona em tempo real (MES). Pretende com este projeto realizar
uma série de iniciativas no sentido de se expandir para mercados externos e neles
competir com sucesso.

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐026007

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

DOMINANT FORCE LDA

Internacionalização Enigma ‐ Nature & Water Hotel

Projeto de Internacionalização do Enigma ‐ Nature & Water Hotel

249.750,00

FEDER

112.387,50

2017/06/01

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐026033

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SAQRL ‐ SOCIEDADE AGRICOLA QUINTAS DO RIBATEJO E
LISBOA LDA

Quinta da Caridosa ‐ Vintage Wine

O projeto Quinta da Caridosa ‐ Vintage Wines pretende promover
internacionalmente as marcas de vinhos da SAQRL nos mercados externos, dando
resposta ao aumento da procura do mercado por vinhos portugueses, de qualidade e
tradição secular.

106.631,25

FEDER

47.984,06

2016/10/31

2018/10/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐026043

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

TABAL ‐ SEPOR AREIAS E ARGAMASSAS LDA

Tabal‐Sepor ‐ Internacionalização

O presente projeto visa a internacionalização da empresa para os mercados de Israel
e França, através de ações de promoção que permitam aumentar a sua taxa de
exportações e, consequentemente, a sua competitividade.

132.635,00

FEDER

59.685,75

2017/04/01

2019/03/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025975

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐025996

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

MOODMINT LDA

9
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ALT20‐01‐0752‐FEDER‐026051

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐026059

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐026063

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐027514

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐027622

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐027631

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

79%

79%

79%

79%

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐027702

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐027707

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐027721

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐027731

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐027735

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐027656

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐027671

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Oxygen Internacionalização

Com este projeto pretende‐se amplificar as exportações através de ações concretas
de prospeção e promoção diretamente nos mercados alvo. Por conseguinte, tal facto
contribuirá para uma maior visibilidade e aumento de competitividade da empresa
no setor agro‐alimentar.

178.282,50

FEDER

80.227,13

2017/04/03

2019/04/02

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

ECOVEG CHEMICAL EUROPE, CIÊNCIAS NUTRICIONAIS E
BIOLÓGICAS S.A.

Intensificação da presença internacional da Ecoveg

A implementação do presente projecto de investimento, visa a intensificação e
incremento do volume de negócios a nível internacional, por forma a consolidar a
presença da Ecoveg, no mercado angolano e espanhol.

161.751,25

FEDER

72.788,06

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

‐

ARREPIADO ‐ WINE & TOURISM, LDA

Este projeto de internacionalziação, vai permitir à empresa Arrepiado Wine &
Tourism, alargar a sua vertente exportadora, incrementando as suas exportações,
Reforço do posicionamento da empresa nos mercados externos
por via de diversas ações de prospeção, promoção, aquisição de Sales tools e a
contratação de 10 RH, num investimento de 383 mil euros.

OXYGEN APPROACH, UNIPESSOAL LDA

392.491,25

FEDER

176.621,06

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Sousel;

‐

Internacionalização do EzF

O projeto apresentado pela Charas Rodrigues ? Informática, Lda. visa a
internacionalização da solução EzF para os mercados dos PALOP (Angola,
Moçambique e Cabo Verde), com o objetivo de alcançar um volume de negócios
internacional de 73% no ano pós‐projeto.

178.856,25

FEDER

80.485,31

2018/04/22

2020/04/20

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Chamusca;

‐

Metalo‐Nicho EXPORT: Mais valor, Novos mercados

A Metalo‐Nicho pretende abrir novos canais de exportação e reforçar a sua
internacionalização, por via da diversificação de mercados‐alvo, da promoção
internacional e online da marca e da exportação de novos produtos
tecnologicamente mais sofisticados e diferenciados para 5 novos mercados.

168.735,00

FEDER

75.930,75

2018/05/23

2020/05/21

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

‐

FOKUS IN TIME, LDA

Fokus ‐ Uma Visão Global

O atual projeto de investimento da FOKUS IN TIME pretende destacar
internacionalmente a excelência dos seus serviços, procurando atribuir‐lhes alcance
global através da abordagem a diversas geografias: Brasil, Colômbia e México.

195.855,00

FEDER

88.134,75

2018/09/15

2020/09/13

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

‐

SANTOS & GONÇALVES,TURISMO LDA

Implementação de um projeto de internacionalização do Parque de Campismo de S.
Miguel (Odemira, Alentejo) assente num Plano de Ação constituído por ações de
Internacionalização do Parque de Campismo de S. Miguel ? 4*
promoção e marketing, inbound e outbound, tendo como objetivos a redução da
dependência do mercado interno e a redução da sazonalidade.

202.681,88

FEDER

91.206,85

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

303.415,00

FEDER

136.536,75

2017/05/30

2019/05/29

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

CHARAS RODRIGUES ‐ INFORMÁTICA, LDA

METALO‐NICHO,S.A.

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

MELGÃO CACAU E CHOCOLATES, LDA

Melgão Internacionalização

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ANJOS & FAÍSCA, LDA

Anjos & Faísca Global

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Este projeto é constituído por um conjunto de atividades estruturadas e interligadas
que tem por objetivo final alavancar o potencial exportador da MELGÃO e aumentar
a sua competitividade, contribuindo assim para o incremento da sua capacidade
exportadora.
O presente projeto de investimento da Anjos&Faísca pretende destacar
internacionalmente a excelência do design, qualidade e perfeição dos produtos
assinados pelo criador de moda Filipe Faísca.

391.500,00

FEDER

176.175,00

2017/12/01

2019/11/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

FITON GYM GLOBAL

O atual projeto de investimento pretende destacar internacionalmente a excelência
dos produtos da FIT ON LAB, através da comercialização da gama de produtos:
PROTEIN, BIO ENERGY e GREEN BOOST, procurando atribuir‐lhes alcance global
através da abordagem a diversas geografias: Espanha, Macau e Dubai.

242.000,00

FEDER

108.900,00

2018/03/23

2020/03/21

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

‐

Portuguese Flavours Worldwide by PR

A PRR pretende dar inicio ao seu processo de internacionalização apostando em
fatores de diferenciação e na criação de valor para os clientes com recurso ao
marketing digital, as TIC e ao design para conquistar quota de mercado

158.965,00

FEDER

71.534,25

2018/01/23

2020/01/22

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

MÁRIO MOURA ‐ NEW BUSINESS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA Internacionalização Projeto OYO ‐ Organize Your Office

A OyO é uma solução tecnologica de software por forma a satisfazer as necessidades
dos micro e pequenos empresários, no que concerne à organização documental,
financeira, contabilística, administrativa e de recursos humanos. Todas estas
múltiplas vertentes reunidas numa única plataforma na cloud.

204.852,50

FEDER

92.183,63

2017/12/23

2019/12/22

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

GÉNESE NATURAL ‐ LDA

Essencia energética

A Genese Natural candidata‐se ao programa de incentivos de reforço à
competitividade das PME, na prestação de serviços de consultoria de eficiência
energética e ambiente nas áreas da Energia e clima, no mercado externo e assim
iniciar o seu processo de internacionalização.

251.202,50

FEDER

113.041,13

2017/07/05

2019/07/04

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE MARIA DA GUARDA LDA

Das Oliveiras da Herdade para as garrafas do mundo

A empresa apresenta um projecto de internacionalização, referente à
comercialização de Azeite, com entrada em novos mercados, apostando em novas
tecnologias (ferramentas de marketing digital), realizando acções de contacto e
participação em feiras, de modo a consolidar a marca a nível internacional.

646.670,04

FEDER

291.001,52

2017/10/19

2019/10/18

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

GIGAPRIME, LDA

GigaPrime à conquista do Mundo

A GigaPrime Lda. candidata‐se a este programa de incentivos de reforço à
competitividade das PME, com o intuito de prestar os seus serviços de consultoria
informática na implementação e suporte nas áreas de tecnologia de informação, no
mercado externo e iniciar o seu processo de internacionalização.

384.505,00

FEDER

173.027,25

2017/12/01

2019/11/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

CONNECT ENERGY ‐ NEGÓCIOS DE ENERGIA E
TELECOMUNICAÇÕES, LDA

Eficiência Energética Internacional

A Connect Energy, Lda, candidata‐se a este programa de incentivos de reforço à
competitividade das PME, com o intuito de prestar os seus serviços de consultoria
em eficiência energética e ambiente nas áreas da Energia e Clima, no mercado
externo e assim iniciar o seu processo de internacionalização.

381.455,00

FEDER

171.654,75

2017/12/01

2019/11/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

TRADIFOODS ‐ COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS
ALIMENTARES LDA

Tradifoods_Internacionalização

O projeto apresentado visa apoiar o processo de internacionalização da Tradifoods,
integrando processos comerciais e de marketing essenciais à promoção dos produtos
alimentares tradicionais portugueses que a empresa comercializa com foco
maioritário em mercados externos.

145.261,25

FEDER

65.367,56

2018/01/17

2020/01/16

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐027744

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

QUINTA DO ARROBE, LDA

Internacionalização Quinta do Arrobe

A Quinta do Arrobe pretende levar a cabo um conjunto de ações complementares no
sentido de incrementar as suas vendas nos mercados internacionais, nesse sentido
delineou um plano estratégico de internacionalização que passa pela presença em 4
continentes.

113.876,00

FEDER

51.244,20

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐027749

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

DESIGNMARK PORTUGAL ‐ DESENHO E ARQUITECTURA
INTERIOR, UNIPESSOAL LDA

DesignMaker Internacionalização

O presente projeto de investimento consiste na realização de um conjunto de
medidas de promoção de marketing internacional num conjunto de mercados
preferenciais para o promotor, de forma a dar continuidade ao processo de
internacionalização da empresa Designmarkgroup.

678.802,50

FEDER

305.461,13

2017/10/18

2019/10/17

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

296.105,00

FEDER

133.247,25

2018/03/23

2020/03/21

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

‐

278.853,75

FEDER

125.484,19

2018/01/23

2020/01/22

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐027674

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐027686

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐027694

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐027698

79%

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

FITON GYM, LDA

PEDRO REIS RIBEIRO, UNIPESSOAL LDA

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐027786

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

WEEKENDOCEAN, LDA

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐027906

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

TORRE DE PALMA, LDA

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐027760

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐027777

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐027781

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐034165

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐034181

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

DEBRANCO, LDA

Debranco ? Aposta na internacionalização

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

GROOVE, LDA

Internacionalização da Groove Lda.

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

MAROTEIRA VINHOS, LDA

Internacionalização Maroteira Vinhos, Lda.

79%

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

GREEN APPLE ‐ INTERNATIONAL TRADING, LDA

TECNIFURO, LDA

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

HERDADE CANAL CAVEIRA, LDA

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ERVIDEIRA SOCIEDADE AGRÍCOLA LDA

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐034374

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

GRAVYMEDAL ‐ PERSONALIZAÇÃO E COMÉRCIO DE PRÉMIOS,
LDA

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐034646

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

MORNING PASSION UNIPESSOAL LDA

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐034228

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐034269

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐034343

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐034361

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐034653

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐034654

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐034783

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

179.750,38

FEDER

80.887,67

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Redondo;

‐

WEEKENDOCEAN 2020

Com este Projecto, pretende‐se apostar em serviços e produtos diferenciadores na
área do turismo naútico de recreio e marítimo‐turístico, proporcionando um vasto
conjunto de programas e experiências à medida de cada cliente, contando com uma
equipa altamente qualificada e know‐how especializado.

275.320,00

FEDER

123.894,00

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

Internacionalização do Torre de Palma Wine Hotel

O objetivo claro deste projeto resume‐se a uma intensificação e alargamento da base
comercial e de marketing da empresa, apostando em novos mercados e reforçando
alguns mercados onde já opera mas onde existe ainda uma quantidade enorme de
oportunidades para aproveitar. Queremos inovar e exportar!

121.927,64

FEDER

54.867,44

2017/05/15

2019/05/14

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Monforte;

‐

Reforço de quota de mercado em mercados externos

O presente projecto visa reforçar a presença da empresa em novos mercados
internacionais, procurando desse modo diversificar os mercados‐chave para a
empresa.

306.302,50

FEDER

137.836,13

2018/03/01

2020/02/28

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

TECNIFURO ‐ Internacionalização do ecossistema industrial da
rotomoldagem sustentável e digital

Alinhado com o SI Inovação, o projeto proposto visa fomentar o assertivo processo
de internacionalização do ecossistema indústrial sustentável e autossuficiente
advindo da implementação da nova unidade de rotomoldagem da Entidade na Baixa
Densidade, assegurando exportações superiores a 35% até 2021.

395.450,00

FEDER

177.952,50

2018/05/14

2020/05/12

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Chamusca;

‐

100.712,50

FEDER

45.320,63

2018/05/01

2020/04/29

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

MOUNTAINAUTA ‐ UNIPESSOAL LDA

Internacionalização a bordo

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ASTERISCOS E RETICÊNCIAS, S. A.

Captain Kombucha ‐ Internacionalização

79%

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SULREGAS, LDA

OPUNTIATEC CONSULTORIA AGRONÓMICA, LDA

1.123.095,98

FEDER

500.000,00

2018/04/01

2020/03/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

Projeto de Internacionalização Herdade Del Carmen

210.868,42

FEDER

94.890,79

2017/08/01

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

‐

A internacionalização e expensão da Ervideira para novos
mercados

A Erividera pretende com presete projeto a sua expansão para o mercado
internacional, promovendo a sua marca e os seus vinhos de elevada qualidade.

339.181,39

FEDER

152.631,63

2017/07/14

2019/07/13

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

GRAVYMEDAL GLOBAL

O atual projeto pretende destacar internacionalmente a excelência dos
produtos/serviços da Gravymedal, procurando atribuir‐lhes alcance global através da
abordagem a destinos internacionais estratégicos: Espanha, França e Allemanha.

233.468,75

FEDER

105.060,94

2018/04/22

2020/04/20

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

Internacionalização da morning Passion

Este projecto visa criar condições para que a Morning Passion tenha uma actividade
sustentada e crescente em mercados internacionais, comercializando os produtos
por si produzidos.

266.538,75

FEDER

119.942,44

2018/03/01

2020/02/28

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

‐

Internacionalização de Sistemas de Irrigação através de Pivot

A Sulregas Lda, por via de um investimento de 261.598,90? direcionado para a
prospeção e promoção, pretende apostar na expansão internacional do seu negócio
inerente aos Sistemas Irrigação através de Pivot, para seis novos mercados
internacionais ‐ Argélia, Marrocos, Sudão, Chile, Colômbia e Ucrânia

236.045,00

FEDER

106.220,25

2018/08/01

2020/07/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

Inter Opuntiatec

A Opuntiatec, empresa de consultoria em projetos de investimento agrícola pretende
com o projeto Opuntiatec‐International,pretende internacionalizar a empresa e os
seus serviços para os mercados da Espanha, Itália, Alemanha, México, Hong Kong,
China e Japão.

105.500,00

FEDER

47.475,00

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐

O projeto tem como objetivo promover e internacionalizar o produto ?Go surf in
Alentejo?, um produto baseado em tours de surf na Costa Alentejana que agrega
outras experiências (ex: gastronómicas, culturais, etc.), diminuindo a sazonalidade
desta região e promovendo o turismo de surf na mesma.

342.190,00

FEDER

153.985,50

2018/02/20

2020/02/19

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

INCREDIBLE PLANET ‐ UNIPESSOAL LDA

Go Surf in Alentejo

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

CASA CADAVAL ‐ INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS, S.A.

Internacionalização da Casa Cadaval ‐ Prospecção e promoção
Internacionalização da Casa Cadaval ‐ Prospecção e promoção em mercados externos
em mercados externos

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Privado

Cactus Pear Export

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐034897

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐034912

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

CASA AGRÍCOLA PACIÊNCIA, LDA

Paciência nos mercados externos

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐034927

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

TECHNOLOGY SOLUTIONS IT INT, LDA

Internacionalização da IKI Mobile

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐034997

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐035017

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Divulgação da empresa, ao nível do mercado global com o objetivo do incremento do
volume de negócios internacional, através da realização de um conjunto de
investimentos, nomeadamente, ações de prospeção a mercados, identificados como
prioritários.
A Asteriscos e Reticências é uma empresa jovem, detentora da marca Captain
Kombucha, que se encontra em franca expansão. Já se encontrando a atuar em
alguns mercados externos, pretende fomentar a sua presença e exportar 70% da
produção.
A Herdade Casa Del Carmen, Lda, pretende no âmbito do presente projeto
internacionalizar‐se e realizar um conjunto de ações complementares que
contribuirão para o aumento substâncial do seu volume de negócios, promovendo e
dinamizando um produto de excelência da região Peninsula de Setúbal, o Vinho.

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐034886

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐034983

Este projeto tem como objetivo investir na internacionalização da empresa
Debranco. Através da entrada nos mercados da Republica Checa, Polónia e Rússia
na participação em feiras do setor e ações de prospeção em Inglaterra, Alemanha,
Luxemburgo, Canadá, EUA e China.
A Groove, Lda pretende com este projecto investir na criação de uma marca
internacional forte, com uma presença mais efectiva no mercado, desenvolvendo a
sua notoriedade e visibilidade e diversificando a sua rede de pontos de venda nos
mercados externos.
A Maroteira Vinhos, LDA. pretende executar um conjunto de ações integradas, de
modo a incrementar a sua presença nos mercados internacionais, tendo para tal
definido um conjunto de ações de marketing e organizacionais inovadoras nesses
mercados.

79%

79%

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

FLOWER POWER, LDA

O MUNDO DA EQUITAÇÃO ‐ COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
ARTIGOS DE EQUITAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA

FRONTWAVE ‐ ENGENHARIA E CONSULTADORIA, S.A.

113.650,00

FEDER

51.142,50

2018/05/01

2020/04/29

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

97.850,00

FEDER

32.608,89

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

‐

94.320,05

FEDER

42.444,02

2018/02/01

2020/01/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Alpiarça;

‐

Projeto de internacionalização da marca IKI Mobile, com o objetivo de aprofundar a
sua presença nos mercados externos, tanto ao nível dos mercados a trabalhar como
ao nível dos canais de vendas a desenvolver.

858.034,06

FEDER

386.115,33

2017/07/16

2019/07/15

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

‐

Projeto de Internacionalização da Flower Power

A Flower Power, Lda pretende realizar um conjunto de investimentos com o intuito
de incrementar a notoriedade, aumentar o networking e estabelecer contactos em
mercados externos para angariar novos distribuidores visando o aprofundamento do
processo de internacionalização.

166.605,00

FEDER

74.972,25

2018/02/28

2020/02/27

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

Projeto de Internacionalização

O presente projeto de investimento consiste assim essencialmente em dar início ao
processo de internacionalização da empresa Mundo da Equitação através da
realização de um conjunto de ações de promoção e marketing internacional num
conjunto de mercados preferenciais para a empresa.

85.837,19

FEDER

38.626,74

2018/04/12

2020/04/10

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

FW Next

O projeto FW Next visa consolidar a estratégia de internacionalização da Frontwave,
alargando a sua base exportadora de produtos e serviços em novos mercados e
reforçando o seu posicionamento nos mercados onde já atua.

118.900,00

FEDER

53.505,00

2018/05/07

2020/05/05

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

O empresário Paulo Ramos pretende com o presente projeto, a promoção e
comercialização dos seus produtos nos mercados de Espanha, Itália, Alemanha, Hong
Kong, China e Japão.
Este projeto pretende iniciar uma estratégia de internacionalização na Casa Agrícola
Paciência de forma a inovar os mercados e canais de distribuição, resultante de
investimentos anteriores no âmbito da produção que da vinha, quer da produção de
vinhos.
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ALT20‐01‐0752‐FEDER‐035091

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐035127

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐035650

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐035885

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐035901

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐035944

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐035975

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐036017

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐036044

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

TRADESIZE LDA

Internacionalização Tradesize 2017‐2019

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

HORIZON BEHAVIOUR, LDA

HiJiffy ‐ Internacionalização de Inovadora Plataforma de
Hospitalidade

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

A.J. E M. ‐ PASTELARIAS LDA

FROM PORTUGAL WHITH CHOCOLAT

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

79%

79%

79%

79%

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ADEGA DO FEITOR, VINHOS, LDA

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUEBRAMILHO, LDA

MERKNOW, UNIPESSOAL LDA

SOLINET ‐ SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDA

MAIORLUX ‐ RENOVÁVEIS, UNIPESSOAL LDA

MANERGY ‐ MANUTENÇÃO E ENERGIA INDUSTRIAL, LDA

A Tradesize pretende apostar na sua internacionalização, nomeadamente com a
contratação de dois recursos exclusivamente afetos ao processo de
internacionalização, de uma aposta no marketing e comunicação da empresa, e
paralelamente através da presença em feiras e realização de prospeções de mercado.
Fazendo uso de fatores imateriais de competitividade no reforço dos processos
comerciais e marketing, o projeto visa permitir a divulgação da inovadora solução
Saas para o mundo, dos serviços da HiJiffy em clara expansão a nível da indústria
hoteleira europeia e mundial.
Aquisição de serviços de consultoria para o desenvolvimento de diagnósticos de
oportunidades de internacionalização e assistência técnica para a implementação das
recomendações de curto prazo.

273.105,00

FEDER

122.897,25

2017/12/23

2019/12/22

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

‐

166.779,00

FEDER

75.050,55

2017/08/31

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Vidigueira;

‐

13.333,33

FEDER

10.000,00

2018/06/19

2019/06/18

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

Exportar Adega do Feitor

A Adega do Feitor, Vinhos, Lda. pretende iniciar o seu processo de
internacionalização, identificando como possíveis mercados o Luxemburgo, França,
Suíça e Noruega. O apoio a que se candidata visa o diagnóstico de oportunidades
nestes mercados bem como a prospeção e visita aos mesmos.

13.200,00

FEDER

9.900,00

2018/06/15

2019/06/14

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Alpiarça;

‐

Soc. Agrícola Quebramilho além fronteiras

A Sociedade Agrícola Quebramilho, Lda. pretende iniciar o seu processo de
internacionalização, identificando como possíveis mercados a Holanda, França, Reino
Unido, Bélgica e Alemanha. Com o projeto pretende‐se realizar o diagnóstico de
oportunidades nesses mercados e visitas de prospecção.

13.250,00

FEDER

9.937,50

2018/06/15

2019/06/14

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

Internacionalização da MERKNOW

A internacionalização dos serviços da MERKNOW, Unipessoal, LDA é uma prioridade
para a nossa empresa, nesse sentido elaboramos esta candidatura visando a
obtenção de apoio no diagnóstico de oportunidades nos mercados da Síria, Líbia,
Colômbia e Angola, bem como a prospeção e visita aos mesmos.

13.300,00

FEDER

9.975,00

2018/05/15

2019/05/14

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

Internacionalização e exportação na Solinet, Lda

A SOLINET, Lda pretende iniciar o seu processo de internacionalização, identificando
como mercados Espanha, França e Reino Unido. O apoio a que se candidata visa o
diagnóstico de oportunidades nestes mercados bem como a prospeção de novos
clientes e parceiros.

13.200,00

FEDER

9.900,00

2018/06/14

2019/06/13

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

Maiolux além fronteiras

A Maiorlux, Lda. pretende iniciar o seu processo de internacionalização, identificando
como mercado principal China. O apoio a que se candidata visa o diagnóstico de
oportunidades neste mercado bem como a prospeção de novos clientes e parceiros.

13.150,00

FEDER

9.862,50

2018/06/15

2019/06/14

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

Internacionalização na Manergy

A Manergy pretende iniciar o seu processo de internacionalização, identificando
como possíveis mercados Espanha, França, Alemanha, Itália e Holanda. O apoio a que
nos candidatamos visa o diagnóstico de oportunidades nestes mercados bem como a
prospeção e visita a mercados.

13.100,00

FEDER

9.825,00

2018/05/12

2019/05/11

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

Equitejo vai internacionalizar

A Equitejo, Lda. pretende iniciar o seu processo de internacionalização, identificando
os seguintes mercados: Moçambique, Guiné‐Bissau, Marrocos e Argélia. Candidata‐se
ao presente projeto que visa o diagnóstico de oportunidades nestes mercados bem
como a prospeção de novos clientes e parceiros.

13.200,00

FEDER

9.900,00

2018/06/12

2019/06/11

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

Plano de internacionalização na CARLOS REBELO

A empresa Carlos Rebelo pretende iniciar o seu processo de internacionalização,
identificando como possíveis mercados Marrocos, Colômbia e São Tomé e Príncipe. O
apoio a que se candidata visa o diagnóstico de oportunidades nestes mercados bem
como a prospecção e visita aos mesmos.

13.150,00

FEDER

9.862,50

2018/10/26

2019/10/25

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

JMCS no processo de internacionalização

A JMCS pretende iniciar o seu processo de internacionalização, identificando como
possíveis mercados Marrocos, Angola e Moçambique. O apoio a que se candidata
visa o diagnóstico de oportunidades nestes mercados bem como a prospecção e
visita aos mesmos.

13.250,00

FEDER

9.937,50

2018/06/14

2019/06/13

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

13.300,00

FEDER

9.975,00

2018/06/12

2019/06/11

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐036113

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ALFRIGO ‐ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE HOTELARIA LDA

INTERNACIONALIZAÇÃO NA ALFRIGO

A Alfrigo pretende iniciar o seu processo de internacionalização, identificando como
possíveis mercados os PALOP?s, dos quais destaca Angola, Moçambique e Cabo
Verde. O apoio a que se candidata visa o diagnóstico de oportunidades nestes
mercados bem como a prospeção e visita aos mesmos.

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐036122

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

UTILTEJO‐EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LIMITADA

Utiltejo no processo de Internacionalização

A Utiltejo ‐ Equipamentos Hoteleiros, Lda. pretende iniciar o seu processo de
internacionalização, identificando como mercados potenciais a Espanha e a França. O
apoio a que se candidata visa o diagnóstico de oportunidades nestes mercados bem
como a prospeção de novos clientes e parceiros.

13.100,00

FEDER

9.825,00

2018/05/19

2019/05/18

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐036133

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

RTR ‐ TORNEARIA E FREZAGEM LIMITADA

RTR em processo de internacionalização

A RTR pretende iniciar o seu processo de internacionalização, identificando como
mercados o Canadá, Angola e Espanha. O apoio a que se candidata visa o diagnóstico
de oportunidades nestes mercados, bem como, a prospeção de novos clientes e
parceiros e visitas de prospeção a feiras da especialidade.

13.250,00

FEDER

9.937,50

2018/06/15

2019/06/14

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐036140

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

NEXTGREEN ‐ UNIPESSOAL LDA

Nextgreen e a Internacionalização

A Nextgreen Unipessoal, Lda. pretende iniciar o seu processo de internacionalização,
identificando como possíveis mercados Angola, Cabo Verde e Marrocos. O apoio a
que se candidata visa o diagnóstico de oportunidades nestes mercados bem como a
prospeção e visita aos mesmos.

13.250,00

FEDER

9.937,50

2018/06/09

2019/06/08

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐036144

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ARCOFRIGO ‐ AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO LDA

INTERNACIONALIZAÇÃO DA ARCOFRIGO

A Arcofrigo pretende iniciar o seu processo de internacionalização, identificando
como possíveis mercados europeus principalmente Reino Unido e França. O apoio a
que se candidata visa o diagnóstico de oportunidades nestes mercados bem como a
prospeção e visita aos mesmos.

13.100,00

FEDER

9.825,00

2018/06/09

2019/06/08

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐036148

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

HIDROCAMPO ‐ COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE TUBAGENS LDA Hidrocampo e a Internacionalização

A Hidrocampo ? Comércio e Instalação de Tubagens, Lda pretende iniciar o seu
processo de internacionalização, identificando como possíveis mercados
Moçambique e Marrocos. O apoio a que se candidata visa o diagnóstico de
oportunidades nestes mercados bem como a prospeção e visita aos mesmos.

13.100,00

FEDER

9.825,00

2018/05/22

2019/05/21

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐036157

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

CAMPINO & PEREIRA LDA

Internacionalização e Exportação na Campino e Pereira

A Campino & Pereira, Lda. pretende iniciar o seu processo de internacionalização,
identificando como mercados a abordar a Alemanha, Itália e Cabo Verde. O apoio a
que se candidata visa o diagnóstico de oportunidades nestes mercados bem como a
prospeção de novos clientes e parceiros.

13.200,00

FEDER

9.900,00

2018/06/15

2019/06/14

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐036163

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

TECNEL ‐ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES, LDA ‐ EM
LIQUIDAÇÃO

Plano de Internacionalização da TECNEL

A Tecnel, Lda pretende iniciar o seu processo de internacionalização, identificando
como possíveis mercados Camarões, Moçambique e Marrocos. O apoio a que se
candidata visa o diagnóstico de oportunidades nestes mercados bem como a
prospeção e visita aos mesmos.

13.150,00

FEDER

9.862,50

2018/05/05

2019/05/04

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Alpiarça;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐036180

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

MEPRAL ‐ MERCANTIL DE PRODUTOS ALIMENTARES, LIMITADA MEPRAL e a Internacionalização

A Mepral, Lda. pretende iniciar o seu processo de internacionalização, identificando
como possíveis os seguintes mercados internacionais: Angola, Alemanha e Colômbia.
O apoio a que se candidata visa o diagnóstico de oportunidades nestes mercados
bem como a prospecção e visita aos mesmos.

13.250,00

FEDER

9.937,50

2018/05/17

2019/05/16

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Alpiarça;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐036186

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

CECILIO GREEN LDA

CECILIO GREEN E A INTERNACIONALIZAÇÃO

A Cecílio Green pretende iniciar o seu processo de internacionalização, identificando
como potenciais mercados Itália, Alemanha, Luxemburgo, Estados Unidos da América
e Marrocos. O apoio a que se candidata visa o diagnóstico de oportunidades nestes
mercados bem como a prospecção e visita aos mesmos.

13.300,00

FEDER

9.975,00

2018/06/08

2019/06/07

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐036187

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

JOÃO CARLOS MIRANDA ‐ CONSTRUÇÕES, LDA

Internacionalização da João Carlos Miranda

A João Carlos Miranda ‐ Construções, Lda pretende iniciar o seu processo de
internacionalização, identificando como possíveis mercados Dinamarca, Inglaterra,
França e Itália. O apoio a que se candidata visa o diagnóstico de oportunidades
nestes mercados bem como a prospeção e visita aos mesmos.

13.250,00

FEDER

9.937,50

2018/06/19

2019/06/18

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐036188

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

CASA AGRÍCOLA CECÍLIO LDA

CA CECILIO NO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO

A Casa Agrícola Cecílio pretende iniciar o seu processo de internacionalização,
identificando como possíveis mercados França, Espanha, Bélgica, Emirados Árabes
Unidos e Argélia. O apoio a que se candidata visa o diagnóstico de oportunidades
nestes mercados bem como a prospecção e visita aos mesmos.

13.250,00

FEDER

6.029,34

2018/09/14

2019/09/13

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐036191

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ANTÓNIO FERNANDO NEVES ‐ ELECTRICIDADE, ESTUDOS E
PROJECTOS ELÉCTRICOS, LDA

AFNEVES E A INTERNACIONALIZAÇÃO

A AF Neves, Lda. pretende iniciar o seu processo de internacionalização, identificando
como mercados Suécia, Polónia e Colômbia. O apoio a que se candidata visa o
diagnóstico de oportunidades nestes mercados bem como a prospeção de novos
clientes e parceiros.

13.200,00

FEDER

9.900,00

2018/06/12

2019/06/11

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐036269

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

PALPITELATERAL ‐ UNIPESSOAL LDA

A INTERNACIONALIZAÇÃO DA PALPITE LATERAL

A Palpitelateral Lda., desenvolve a sua atividade no ramo construção e pretende
iniciar o seu processo de internacionalização, identificando como mercados Espanha,
França e Bélgica. O apoio visa o diagnóstico de oportunidades nestes mercados bem
como a prospeção de novos clientes e parceiros.

13.100,00

FEDER

9.825,00

2018/06/12

2019/06/11

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Golegã;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐036278

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

TIPOGRAFIA SANTOS & MARQUES, LDA

Internacionalização da Tipografia Santos e Marques

A empresa Tipografia Santos & Marques pretende iniciar o processo de
internacionalização, sinalizando como possíveis o mercado dos PALOPS, dos quais
destacamos Angola, Moçambique e Cabo Verde. O apoio visa o diagnóstico de
oportunidades nestes mercados bem como a prospeção e visita aos mesmos.

13.250,00

FEDER

9.937,50

2018/06/19

2019/06/18

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐036348

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

BENATLREGAS ‐ COMÉRCIO DE PIVOT E MATERIAL DE REGA,
LIMITADA

INTERNACIONALIZAR A BENALTREGAS

A Benatlregas pretende dar início ao seu processo de internacionalização e
identificou como mercados para iniciar esse processo Marrocos e Moçambique. O
apoio a que se candidata visa não só o diagnostico de oportunidades nesses
mercados, mas também a prospecção e visita aos mesmos.

13.150,00

FEDER

9.862,50

2018/06/09

2019/06/08

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades ASSOCIAÇAO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE MARMORES
BARÓMETRO DO MÁRMORE
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
GRANITOS E RAMOS AFINS (ASSIMAGRA)

O BARÓMETRO DO MÁRMORE integra um conjunto de ações de qualificação das
empresas que permitem contribuir para a valorização do conhecimento do setor da
região dos mármores, através da disseminação de informação sobre inovação, e de
informação económica relevante e estratégica, apoiando a entrada em novos
mercados, ou induzindo vantagens competitivas nos já existentes, para os produtos
em mármore Português.

231.083,07

FEDER

184.866,46

2015/11/01

2016/12/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Alandroal; Borba;
Estremoz; Vila Viçosa;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO DISTRITO DE ÉVORA ‐
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS

QualiCompet ‐ Qualificação e Inovação nos Setores do
Comércio e Serviços do Distrito de Évora

Este projeto visa o reforço da competitividade do setor do comércios e serviços de
rua (comércio tradicional) através de uma forte aposta na inovação e nos fatores
críticos de competitivos, necessários para devolver a estas atividades a vitalidade
económica e o centralismo que outrora ocuparam

249.499,24

FEDER

199.599,39

2016/01/04

2017/12/29

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

‐

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000007

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades NERSANT ‐ ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
SANTARÉM

InovPME ‐ Inovação e valorização da oferta da Região do
Alentejo

Partindo de uma análise aprofundada da realidade empresarial o presente projeto
visa, por um lado, sensibilizar e transferir conhecimento sobre a utilização das
ferramentas DNP e DNS para estimular a criação de ambientes favoráveis à
mobilização de fatores materiais e imateriais de competitividade, e por outro,
promover processos de cocriação de produtos e serviços entre PME e entidades do
sistema científico e tecnológico.

244.711,20

FEDER

195.768,96

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

‐

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000008

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Certificação do Setor Turístico do Alentejo e do Ribatejo ‐
Qualificação do Destino ‐ Subsetor do Alojamento

Aos objetivos corresponde uma matriz de operacionalização que agrega um conjunto
de quatro actividades complementares: Diagnóstico e Elaboração de Plano de Ação,
Implementação do Plano de Acção, Disseminação e Apropriação Colectiva e Gestão
de Projecto, Acompanhamento e Monitorização, cujos objectivos operacionais e
respetiva dotação financeira se encontram patentes quer no plano de investimento
anexos candidatura.

399.134,76

FEDER

339.264,55

2016/01/01

2018/05/21

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐036090

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐036092

ALT20‐01‐0752‐FEDER‐036098

79%

79%

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

EQUITEJO ‐ SOCIEDADE COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE
ESCRITÓRIO, LDA

Privado

J.M.C.S. ‐ COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS, UNIPESSOAL
LDA

11
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ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000009

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades TERRAS DENTRO, ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
INTEGRADO

Qualificação do Pão Alentejano

A Terras Dentro e a Turismo do Alentejo pretendem qualificar o pão alentejano e os
bolos fintos, bolo típico, confecionado a partir da massa do pão que corre,
atualmente, o risco de se perder. Este processo visa estimular a competitividade das
empresas do setor, a inovação tecnológica, organizacional e de marketing, além de
reforçar as competências empresarias. Através deste processo espera‐se alavancar a
montante e jusante, a fileira.

333.351,89

FEDER

283.349,11

2016/01/01

2018/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Alentejo Litoral; Alto
Alentejo; Baixo Alentejo;

Alandroal; Alcácer do Sal;
Aljustrel; Almodôvar; Alter
do Chão; Alvito; Arraiolos;
Arronches; Avis; Barrancos;
Beja; Borba; Campo Maior;
Castelo de Vide; Castro
Verde; Crato; Cuba; Elvas;
Estremoz; Évora; Ferreira
do Alentejo; Fronteira;
Gavião; Grândola; Marvão;
Mértola; Monforte;
Montemor‐o‐Novo; Mora;
Moura; Mourão; Nisa;
Odemira; Ourique; Ponte
de Sor; Portalegre; Portel;
Redondo; Reguengos de
Monsaraz; Santiago do
Cacém; Serpa; Sines;
Sousel; Vendas Novas;
Viana do Alentejo;
Vidigueira; Vila Viçosa;

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000010

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E DEFESA DO PATRIMONIO
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
NATURAL E CULTURAL DO CONCELHO DE MERTOLA

Estimular ‐ Inovação e Competitividade nas Áreas Rurais

Numa economia globalizada, inovação e conhecimento são determinantes para a
obtenção e manutenção de vantagens competitivas, sendo necessário a
implementação de estratégias que visem o reforço das competências do tecido
empresarial.Tratando‐se de fileiras emergentes, com competitividade limitada mas
potencial de crescimento muito elevado, qualificar, modernizar e promover as
empresas que compõem este tecido assume particular importância.

242.486,32

FEDER

206.113,38

2016/03/01

2018/02/28

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000011

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades ANIMAFORUM ‐ ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AgroCAPACITA ‐ Capacitação do sector Agroalimentar no
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
AGRO‐INDÚSTRIA
horizonte 2020

O projeto, designado por AGROCAPACITA ‐ Capacitação do setor agroalimentar no
horizonte 2020, tem por objetivo a preparação das empresas do setor para enfrentar
os desafios que decorrem de dinâmicas de mercados altamente exigentes e
competitivos, exigindo um esforço de inovação crescente, para o qual o acesso à
informação é fator crítico de sucesso.

143.548,24

FEDER

114.838,59

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

‐

‐

160.276,20

FEDER

136.234,77

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Alentejo Litoral; Alto
Alentejo; Baixo Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000012

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades "NERE ‐ NÚCLEO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE ÉVORA ‐
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL"

ALENTEJO INOVAR+ | Promoção da Inovação na Região do
Alentejo

O Projeto ALENTEJO INOVAR+ | Promoção da Inovação na Região do Alentejo é uma
operação candidata ao Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC), enquadrada no
Aviso de Abertura de Concurso ALT20‐53‐2015‐03 do PO Alentejo 2020, mais
especificamente na tipologia 'Qualificação', de acordo com o Ponto 5 do referido
Aviso de Abertura de Concurso, e o disposto no nº 5 do Art.º 128 da Portaria 57‐
A/2015.

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000013

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
C.V.R.A.‐COMISSÃO VITIVINÍCOLA REGIONAL ALENTEJANA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Desenvolvimento de um Plano de Sustentabilidade para os
Vinhos do Alentejo

O Plano de Sustentabilidade para os Vinhos do Alentejo será realizado em
copromoção pela CVRA e Universidade de Évora, decorrerá em 2 anos,e será dirigido
aos produtores do Alentejo. Compreenderá 4 ações: referencial para uma produção
vitivinícola sustentável; autoavaliação do desempenho sustentável dos produtores;
preparação do processo de certificação; Comunicação de resultados. Orçamento
global elegível 400mil euros.

153.057,91

FEDER

130.099,22

2015/10/01

2017/11/30

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000016

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Implementação das Redes de Oferta

Tal como descrito em MD consideram‐se as seguintes componentes: Gestão de
Projecto, Ações Transversais Capacitação das Redes e Eventos de Disseminação e
Boas Práticas, Programa de Qualificação para o Marketing e Comercialização,
Programa de Qualificação para a Inovação no Turismo, Programa de Economia
Digital, cujos objectivos operacionais e respetiva dotação financeira se encontram
patentes no plano de investimento e anexos à candidatura.

399.789,74

FEDER

339.821,28

2016/01/01

2018/03/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000018

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades NERSANT ‐ ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
SANTARÉM

Get Innovation ‐ A caminho da Indústria 4.0

O projeto assume particular relevância quer pela pertinência, quer pela oportunidade
do novo tema (Indústria.4.0), na medida em que abre o caminho para a sensibilização
e qualificação necessárias ao desenvolvimento e implementação de soluções
inovadoras na indústria, através da capacitação das empresas e do estímulo à
cooperação com as entidades ligadas ao conhecimento (Univ./Politécnico).

329.922,90

FEDER

280.434,47

2016/07/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

‐

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000020

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades NERSANT ‐ ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
SANTARÉM

LEZIRIA + SUSTENTÁVEL

Este projeto consiste na criação e implementação de actividades e ferramentas de
promoção de práticas de cooperação na área da sustentabilidade, visando a
sensibilização e mobilização para esta temática e o desenvolvimento de estratégias
que coloquem a sustentabilidade no centro da criação de valor, diferenciação e
vantagens competitivas.

348.493,61

FEDER

296.219,57

2016/10/31

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

‐

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000022

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E DEFESA DO PATRIMONIO
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
NATURAL E CULTURAL DO CONCELHO DE MERTOLA

O projeto visa a qualificação das PME agroalimentares localizadas da margem
esquerda do rio Guadiana através da aquisição de novas competências e ferramentas
Qualificação das PME Agroalimentares da Margem Esquerda do e no desenvolvimento de novas estratégias e serviços. Pretende‐se, através da
Guadiana
identificação e análise de casos de sucesso de empresas inovadoras do setor, com
modelo de trabalho de sucesso, disseminar boas práticas e analisar como o sucesso
pode ser replicado e incorporado pelas empresas.

219.453,93

FEDER

186.535,84

2016/12/28

2019/03/27

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

‐

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000023

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Alentejo Circular ‐ Promoção da economia circular nas
explorações agrícolas e agroindústrias do Alentejo

Alicerçado num diagnóstico maturado do domínio da Economia Circular no Alentejo,
e nos conhecimentos mais recentes a nível internacional, o ISQ e a Universidade de
Évora empreendem um conjunto de ações de sensibilização, capacitação e
mobilização das empresas tendentes à concretização de lógicas circulares nas fileiras
do azeite, vinho e suinicultura, procurando estabelecer as condições de base para a
realização de projetos de ambição acrescida.

346.468,30

FEDER

294.498,06

2016/11/01

2018/11/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

Sines;

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000026

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E DEFESA DO PATRIMONIO
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
NATURAL E CULTURAL DO CONCELHO DE MERTOLA

Alentejo CRIATIVO ‐ Ações de qualificação das PMEs de
indústrias culturais e criativas

Numa economia globalizada, inovação, conhecimento e cooperação são
determinantes para a obtenção de vantagens competitivas, sendo necessário a
implementação de estratégias que reforcem as competências do tecido empresarial.
Dado a competitividade limitada das Industrias Culturais e Criativas, mas com
potencial de crescimento muito elevado, importa qualificar, modernizar e promover
o estabelecimento de redes entre as PME que compõem este tecido.

216.217,62

FEDER

183.784,98

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000027

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DA OFERTA DA RESTAURAÇÃO
DO RIBATEJO (LEZÍRIA DO TEJO) ‐ AÇÕES COLETIVAS DE
IDENTIFICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA PME

‐ Elaboração e divulgação da Carta Gastronómica da Lezíria do Tejo (processo que
terá nos destinatários desta operação, para o efeito as PME do setor da restauração,
uns dos principais parceiros);‐ Definição de um referencial de qualidade (ao nível dos
serviços, do posicionamento, entre outros critérios);‐ Implementação/criação da
marca coletiva;‐ Desenvolvimento de ferramentas/produtos para a sua
divulgação.Vide Memória Descritiva

295.372,73

FEDER

251.066,82

2016/10/25

2018/10/24

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

‐

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000029

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

‐Definir uma agenda de capacitação, desenvolvendo para isso um estudo
preparatório;‐Conhecer o perfil da oferta das unidade de enoturismo (PME);‐
ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO EMPRESARIAL Conceptualizar novos serviços e produtos com base em benchmarking;‐Criar uma
DO ENOTURISMO DO ALENTEJO E RIBATEJO
Marca Coletiva;‐Desenvolver um conjunto de ferramentas/atividades de cooperação
tecnológica, como o desenvolvimento de uma app de suporte aos serviços
enoturísticos;‐Disseminar e demonstrar/divulgar os resultados.

346.807,00

FEDER

294.785,95

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000031

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades ADRAL ‐ AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
ALENTEJO S.A.

Aceleradora de Empresas em Tecnologias Críticas, Energia e
Mobilidade Inteligente

VD Memória Descritiva.

240.130,00

FEDER

204.110,50

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Alentejo Litoral; Alto
Alentejo; Baixo Alentejo;

‐

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

CAEMPE‐Centro de Acolhimento Especial a Micro e Pequenas
Empresas‐ 2ª Fase

A operação na Ampliação do CAEMPE que consiste na construção de mais 8 espaços
com uma área de 6.063 m2, partilhando das áreas comuns já existentes

555.996,42

FEDER

472.596,96

2016/11/07

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

União das freguesias de
Ponte de Sor, Tramaga e
Vale de Açor;

Criação de uma Área de Acolhimento Empresarial em
Arronches

Pretende‐se com o presente projeto a Criação de uma Área de Acolhimento
Empresarial, moderna e tecnologicamente avançada, que venha de alguma forma
facilitar a fixação de empresas na nossa região, evitando a desertificação do
concelho, permitindo um desenvolvimento económico‐financeiro, e a fixação das
camadas jovens.

422.940,46

FEDER

359.499,39

2015/08/11

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Arronches;

Assunção;

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000033

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000034

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICIPIO DE ARRONCHES
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000036

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades ASSOCIAÇAO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE MARMORES
S.TONE ‐ GRANTING QUALITY. TOGETHER
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
GRANITOS E RAMOS AFINS (ASSIMAGRA)

O projeto pretende criar condições de conjunto, indiscriminadas e qualificantes para
as empresas de Pedra Natural do Alentejo, desenvolvendo todas as ações necessárias
que sustentem a criação de uma rede de laboratórios regionais e internacionais
assente numa Marca e que potenciem a criação de condições mais favoráveis e à
exportação dos produtos de Pedra Natural, à incorporação de inovação e a atividades
de I&DT Empresarial.

274.000,00

FEDER

232.900,00

2018/08/01

2020/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Borba; Estremoz; Évora;
Vila Viçosa;

Arcos; Bencatel; Borba
(Matriz); Glória; Pardais;
Rio de Moinhos; União das
freguesias de Évora (São
Mamede, Sé, São Pedro e
Santo Antão);

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000040

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades NERPOR‐NUCLEO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
PORTALEGRE/ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL

ALTO ALENTEJO INMOTION | Programa de Desenvolvimento
Sustentável e Promoção do ALTO ALENTEJO

Trata‐se um projeto âncora da estratégia PROVERE INMOTION 2020, liderada pela
CIMAA, que pretende intervir nos setores de atividade do turismo, agroalimentar,
artesanato e serviços conexos, conforme estratégia PROVERE inmotion. Pretende‐se
fomentar competitividade dos setores através da dinamização de atividades de base
económica inovadoras e alicerçadas na valorização de recursos endógenos,
tendencialmente inimitáveis do território.

666.928,78

FEDER

566.889,46

2018/09/25

2020/08/28

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

‐

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000041

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades "NERE ‐ NÚCLEO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE ÉVORA ‐
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL"

ALENTEJO GREEN BUSINESS INNOVATION

O Programa Estruturante para a Promoção da Inovação Sustentável no Alentejo
Central ‐ ALENTEJO GREEN BUSINESS, promovido pelo NERE, visa a dinamização de
iniciativas de sensibilização, cooperação e produção de informação, com o intuito de
diferenciar, incentivar à mudança e induzir processos de inovação nas empresas no
Alentejo Central.

250.000,00

FEDER

212.500,00

2018/11/01

2020/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

‐

‐

370.489,17

FEDER

314.915,79

2018/09/01

2020/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

União das freguesias de
Estremoz (Santa Maria e
Santo André);

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000042

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades ACPMR ‐ ASSOCIAÇÃO CLUSTER PORTUGAL MINERAL
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
RESOURCES

ESTUDO ESTRATÉGICO PROSPETIVO ZONA DOS MÁRMORES

O presente projeto pretende desenvolver um Estudo Estratégico Prospetivo para a
Zona dos Mármores, que faça uma recolha exaustiva de todos os indicadores da
Região e que desenhe um Plano de Ação para a revitalização desta Industria em Vila
Viçosa, Borba, Estremoz, Alandroal.

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000045

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades ESDIME ‐ AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL NO
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
ALENTEJO SUDOESTE CRL

COOPERA_RS ‐ Rede para a promoção da cooperação,
qualificação e competitividade do território associado ao
Provere dos Recursos Silvestres

A operação visa a profissionalização e sustentabilidade das fileiras associadas aos
recursos silvestres do Alentejo, assumindo‐se como um projeto para a qualificação
empresarial coletiva, que atua sobretudo ao nível dos aspetos críticos identificados
(específicos ou transversais). A operação concentra‐se em diferentes abordagens,
mas sempre em estreita colaboração com os parceiros da EEC, com vista a uma
maior eficiência de resultados.

526.723,09

FEDER

447.714,63

2018/11/01

2020/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral; Baixo Alentejo;

Odemira;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000046

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA ‐ CÂMARA DE
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP‐CCI)

Alentejo Tourism Experience 4.0 ‐ Rede de Inovação Regional
do Alentejo (TEx4.0)

O Projeto TEx 4.0 visa potenciar o ecossistema de inovação para a qualificação das
empresas do cluster do Turismo na região do Alentejo, assente numa
experimentação efetiva através de innovation labs. Atentas as oportunidades de
desenvolvimento estratégico e tecnológico no âmbito da Indústria 4.0, será realizada
uma abordagem integrada através do cruzamento entre a procura e a oferta de
soluções de inovação empresarial aplicáveis ao Turismo.

435.552,60

FEDER

370.219,71

2018/10/01

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo; Lezíria do Tejo;

Beja; Rio Maior;

Rio Maior; União das
freguesias de Beja
(Salvador e Santa Maria da
Feira);

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000048

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades ANIMAFORUM ‐ ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
AgroQualifica
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
AGRO‐INDÚSTRIA

O AgroQualifica, projeto promovido pela AnimaForum ‐ Associação para o
Desenvolvimento da Agroindústria (Agrocluster), entidade responsável pela gestão
do Cluster Agro‐industrial do Ribatejo, tem como objetivo principal a qualificação do
tecido empresarial do Alentejo, e mais precisamente da sua área de intervenção,
elegendo o acesso ao financiamento, a inovação, o acesso a informação e a
cooperação como fatores críticos de competitividade.

73.874,94

FEDER

62.793,70

2018/09/01

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

‐

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000049

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

O Plano de Ação que suporta a presente candidatura é constituído pelas seguintes
ações:‐DIAGNÓSTICO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA A
Certificação do Setor Turístico do Alentejo e do Ribatejo ‐
SUSTENTABILIDADE;‐IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA A
Qualificação do Destino ‐ Subsetor Turismo em Espaço Rural e
SUSTENTABILIDADE;‐CERTIFICAÇÃO DO SUBSECTOR TER E TH;‐CERTIFICAÇÃO DAS
Turismo de Habitação
ROTAS FEEL NATURE;‐DISSEMINAÇÃO E APROPRIAÇÃO COLECTIVA;‐GESTÃO DE
PROJETO, ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO.

342.220,00

FEDER

290.887,00

2018/07/01

2020/06/30

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000050

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Centro de Negócios da Indústria Aeronáutica e Aeroespacial

O projeto visa a implementação da Fase 2 ‐Centro de Negócios e Indústria
Aeronáutica e Aeroespacial, que consiste na ampliação do Centro mediante a
construção de 3 novos pavilhões (hangares) e de uma Torre de Informação de Voo,
permitindo trazer para Ponte de Sor importantes e inovadoras atividades económicas
do setor, com forte impacto na criação de emprego qualificado e potenciando
sinergias e complementaridades em rede na Região Alentejo.

9.353.586,35

FEDER

7.950.548,40

2018/05/30

2020/05/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

União das freguesias de
Ponte de Sor, Tramaga e
Vale de Açor;

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000051

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICIPIO DE BARRANCOS
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Incubadora de Empresas no Concelho de Barrancos

Com a Incubadora de Empresas no Concelho de Barrancos, o município pretende
criar uma espaço destinado a pequenas empresas locais que queiram lançar as suas
ideias de negócio para a prática, e como tal esta incubadora seria o local ideal para o
inicio desses projetos.

139.163,30

FEDER

118.288,81

2019/01/15

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Barrancos;

Barrancos;

12

Operações Aprovadas | Approved Operations (31.03.2019)

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000052

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICIPIO DE BORBA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Polo Industrial e de Apoio à Agricultura da Orada

Qualificação do Polo Industrial e Apoio à Agricultura da Orada, com melhoria das
infraestruturas com lotes infraestruturados dotados de acessos e arruamento, redes
de aguas, esgotos, energia elétrica, rede de telecomunicações adequadas a
proporcionar aos empresários, do setor agrícola, as melhores condições de instalação
e desenvolvimento dos seus negócios, melhoria da sua competitividade, incentivar a
fixação de empresas e pessoas.

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000053

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICIPIO DE ALVITO
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Viveiro de Empresas de Alvito

Com a criação da infraestrutura do viveiro de empresas em Alvito nas antigas
instalações da Pré‐Primária pretende‐se a criação de 4 novos espaços para
implementação de empresas na fase embrionária para o desenvolvimento
socioeconómico do concelho.

218.149,48

FEDER

185.427,06

2018/09/03

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Borba;

Orada;

97.711,73

FEDER

83.054,97

2017/04/17

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Alvito;

Alvito;

1.870.594,16

FEDER

1.590.005,04

2018/09/01

2020/09/01

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Salvador e Santa
Maria da Feira);

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000054

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICIPIO DE BEJA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

ZONA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL NORTE

A presente intervenção consiste na expansão da Área de Acolhimento Empresarial de
Beja, através da infraestruturação de uma área adicional de 60.051,91 m2, que
permitirá a criação de 22 lotes adicionais para instalação de actividades industriais,
de armazenagem, serviços e actividades comerciais.

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000056

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICÍPIO DE ODEMIRA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Centro de Excelência e Inovação de Odemira

A intervenção assenta na reabilitação de um edifício existente, com uma área total de
460,50m2, constituído por 4 pisos dispondo num total de 16 divisões, com
características e condições adequadas para acolhimento de 10 empresas não
Tecnológicas. que será dotado de redes de água e saneamento, de eletricidade, de
telecomunicações, de equipamentos e serviços de apoio ao desenvolvimento
empresarial.

254.028,51

FEDER

215.924,24

2018/10/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

São Salvador e Santa Maria;

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000058

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICIPIO DE ELVAS
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Qualificação das Zonas Industriais das Fontainhas e Gil Vaz

A operação consiste na qualificação das Zonas Industriais de Gil Vaz e Fontainhas,
não implicando expansão, por forma a disponibilizar a todas as empresas, as redes de
infraestruturas essenciais ao desenvolvimento das suas atividades tais como
acessibilidades, eletricidade, banda larga e recolha de resíduos sólidos, obedecendo
aos princípios de ordenamento territorial e de qualidade ambiental contribuindo
para o desenvolvimento empresarial.

890.202,61

FEDER

756.672,22

2019/01/30

2020/03/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Caia, São Pedro e Alcáçova;

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000059

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICIPIO DE FERREIRA DO ALENTEJO
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Expansão do Parque Empresarial de Ferreira do Alentejo

A operação promove o desenvolvimento económico através da criação de condições
para acolhimento e captação de empresas e de postos de trabalho. Pretende ampliar
e qualificar as infraestruturas de acolhimento, atrair investimentos e iniciativas
empresariais diferenciadas e inovadoras, promover o espírito empreendedor e apoio
às empresas, a ligação às unidades de investigação e conhecimento, e melhorar o
ordenamento e qualificação do espaço urbano.

2.051.565,20

FEDER

1.743.830,42

2018/02/01

2020/02/01

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

União das freguesias de
Ferreira do Alentejo e
Canhestros;

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000060

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICÍPIO DE NISA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Incubadora Temporária de novas Empresas no Concelho de
Nisa

A criação da Incubadora Temporária de novas Empresas no Concelho de Nisa, tem
por base novos conceitos e ideias de desenvolvimento de novos negócios,
proporcionando às empresas um ambiente de empreendedorismo, além de alguns
serviços, como marketing, contabilidade, assessoria empresarial e financeira.
Acelerando o crescimento das diferentes empresas o acesso ao conhecimento, apoio
na internacionalização, etc.

795.940,00

FEDER

676.549,00

2018/09/03

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Nisa;

União das freguesias de
Espírito Santo, Nossa
Senhora da Graça e São
Simão;

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000061

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICIPIO DE ALJUSTREL
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Centro de Negócios de Aljustrel

No âmbito da operação pretende‐se intervir essencialmente na edificação de um CNA
destinado ao acolhimento empresas ou empresários em nome individual legalmente
constituídas, ou em fase pré start‐up; Empreendedores, que tenham uma ideia de
negócio ou projeto inovador, com potencial empresarial, bem como empresas Spin‐
off, com o objetivo de explorar novos produtos ou serviços de base tecnológica ou
inovadora.

1.183.520,58

FEDER

1.005.992,49

2018/04/09

2020/04/08

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

União das freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos;

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000062

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Expansão da Zona de Industria Ligeira de Grândola ‐ 3.ª fase

A Zona Industrial Ligeira tem‐se revelado como um espaço de acolhimento atrativo. A
taxa de ocupação da ZIL ascende aos 85,7%, tendo‐se registado uma procura por
parte de investidores que excede a capacidade atual.É neste contexto, que o
Município de Grândola pretende expandir a ZIL, garantindo as condições que
facilitem a instalação de novas empresas, melhorando, também, as condições de
acesso ao mercado e às cadeias de aprovisionamento.

3.256.855,39

FEDER

2.768.327,08

2018/06/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

União das freguesias de
Grândola e Santa
Margarida da Serra;

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000063

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICIPIO DE ALJUSTREL
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

No âmbito da operação pretende‐se intervir essencialmente ao nível da eliminação
Qualificação da Área de Acolhimento Empresarial de S. João de de constrangimentos à circulação de pesados e máquinas agrícolas, e ao nível das
Negrilhos
redes de água e saneamento que servem a zona de atividades económicas da
freguesia, bem como criar um centro de acolhimento empresarial.

576.871,54

FEDER

490.340,81

2018/07/02

2020/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

São João de Negrilhos;

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000065

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICIPIO DE SERPA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Expansão da Zona Industrial de Serpa

A candidatura da expansão da zona industrial de Serpa, dotará, numa primeira fase,
esta zona industrial de mais 25 lotes. A operação, com a duração de 24 meses, é
constituída por quatro componentes ‐ projeto de execução, empreitada, fiscalização
e revisão de preços, num montante de investimento de 2.527.365,02EUR.

2.527.365,02

FEDER

2.148.260,27

2018/04/04

2020/04/04

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

União das freguesias de
Serpa (Salvador e Santa
Maria);

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000066

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICÍPIO DE CORUCHE
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Área Empresarial do Sorraia ‐ Zona Industrial do Monte da
Barca Norte (1ª fase)

A execução da Área Empresarial do Sorraia, na sua Fase 1, será um espaço
infraestruturado de acolhimento e desenvolvimento empresarial com
enquadramento no Mapeamento dos Investimentos em Infraestruturas de Apoio à
Atividade Empresarial.

2.011.198,45

FEDER

1.709.518,68

2015/01/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

União das freguesias de
Coruche, Fajarda e Erra;

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000068

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICÍPIO DE ESTREMOZ
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Zona Industrial de Arcos

A operação Zona Industrial de Arcos visa a criação de uma área empresarial. As
infraestruturas são desenvolvidas em duas fases, com a construção das redes viária;
de telecomunicações (ITUR); elétrica (MT, BT e IP); pública de Águas Residuais;
pública de abastecimento e distribuição de água; de distribuição de gás propano c/
possibilidade alimentação e distribuição para gás natural; e arranjo urbanístico.

3.093.964,07

FEDER

2.629.869,46

2015/10/08

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

Arcos;

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000070

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

SPACE‐ Espaço de Acolhimento Empresarial de Castelo de Vide

Pretende‐se a reabilitação física e funcional de um edifício devoluto, para a instalação
de empresas, de tipologias variadas e em diferentes fases de desenvolvimento,
beneficiando de fatores de competitividade, tendo em conta os elementos
diferenciadores do projeto, como sejam as características e a qualidade do espaço, a
localização, a partilha de espaços e o usufruto de serviços partilhados, a disponibilizar
pela futura Entidade Gestora.

1.126.474,89

FEDER

957.503,66

2018/07/01

2020/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Castelo de Vide;

São João Baptista;

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000071

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICIPIO DO REDONDO
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

CAME ‐ Centro Apoio às Micro Empresas de Redondo

A operação prevê a reconversão do antigo e desativado Mercado Municipal e
instalação do CAME, como estímulo ao empreendedorismo, apoiando a constituição,
instalação e desenvolvimento de empresas. Será constituído por um conjunto de 6
escritórios, 2 espaços de co‐working (4 postos de trabalho cada), um espaço
multifunções e um auditório. Contempla instalações sanitárias e a receção, onde se
encontram os gabinetes de apoio e a sala de reuniões.

290.729,20

FEDER

247.119,82

2016/01/12

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Redondo;

Redondo;

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000072

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICÍPIO DE ÉVORA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Parque Industrial e Tecnológico ‐ 2ª Expansão do Loteamento
Municipal

A operação de expansão do loteamento municipal do Parque Industrial e Tecnológico
de Évora (PITE), enquanto área de acolhimento empresarial historicamente
estratégica do concelho e da região, em espaço contiguo ao PACT e a
infraestruturação integrada com o Parque da Industria Aeronáutica de Évora.

827.924,79

FEDER

703.736,07

2018/07/30

2020/07/29

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000074

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICIPIO DE PORTALEGRE
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Qualificação da Área de Acolhimento Empresarial de
Portalegre/Avenida Francisco Fino ‐ 2ª. Fase

A presente operação tem como objectivo principal a qualificação da Área de
Acolhimento Empresarial de Portalegre ‐ 2ª. Fase, designadamente do primeiro troço
da sua artéria principal ‐ Avenida Francisco Fino, dotando‐a um conjunto de infra‐
estruturas e serviços de apoio, às empresas instaladas, diferenciadores e com um
elevado grau inovação e de replicação.

747.969,85

FEDER

635.774,38

2018/11/01

2020/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000076

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICIPIO DE CASTRO VERDE
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Zona de Atividades Económicas de Castro Verde

A execução desta zona de atividades económicas permitirá melhores condições de
ordenamento, de organização e de gestão do território e, contribuirá, decisivamente,
para o desenvolvimento de um modelo de ocupação territorial e de um modelo de
desenvolvimento socioeconómico mais equilibrado, melhor estruturado e mais
urbanística e ambientalmente qualificado.

1.774.492,66

FEDER

1.508.318,76

2014/10/14

2020/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000077

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Ampliação do Parque empresarial de Vimieiro

A Operação é constituída por 3 componentes: Infra estrutural (Ampliação do Parque
empresarial de Vimieiro), Aquisição de serviços de fiscalização e revisão de preços.

919.013,43

FEDER

781.161,41

2018/08/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

Vimieiro;

2.345.904,60

FEDER

1.994.018,91

2018/09/01

2020/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

Santo André;

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000078

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

A Operação consubstancia‐se num forte PROGRAMA INTEGRADO DE QUALIFICAÇÃO
E VALORIZAÇÃO da AAE que tenha em perspetiva dois aspetos fundamentais: a) a
Qualificação e Valorização da Área de Acolhimento Empresarial recuperação dos acentuados défices de infraestruturação da AAE e b) o fomento de
de Santo André
uma dinâmica de valorização da AAE que reforce a sua atratividade e permita evoluir,
de forma sustentada, numa perspetiva de ecossistema de promoção e
desenvolvimento empresarial com uma dimensão regional.

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000079

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICÍPIO DE GAVIÃO
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

A operação consiste na criação de uma Incubadora de Empresas não tecnológicas,
por parte do Município de Gavião, para apoiar empreendedores e investidores que se
Criação da Incubadora de Empresas não tecnológicas (IEnt) de
pretendem instalar numa infraestrutura preparada para os receber (e apoiar) num
Gavião
curto espaço de tempo. Esta terá ao dispor serviços de apoio partilhados.A operação
terá uma duração de 18 meses e o seu custo será de 1 325 791,76 EUR (com IVA).

1.314.084,77

FEDER

1.116.972,05

2019/07/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Gavião;

União das freguesias de
Gavião e Atalaia;

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000080

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICÍPIO DE MONFORTE
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Ampliação da Zona Industrial de Monforte: Execução de
Infraestruturas

A operação Infraestrutura de apoio à atividade empresarial: ampliação da AAE de
Monforte consta da execução das infraestruturas básicas da área de expansão
tornando‐a atrativa para empresas inovadoras. Pretende‐se dotar a AAE com uma
infraestrutura de apoio técnico‐administrativa (reabilitação de edifício) que contribua
para a inovação tecnológica e a promoção da atividade económica local em contextos
mais alargados (exportações).

525.862,67

FEDER

446.983,27

2019/01/04

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Monforte;

Monforte;

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000081

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICÍPIO DE MARVÃO
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Incubadora de Empresas de Base não Tecnológica da Beirã

A presente operação visa a recuperação e adaptação de um pavilhão, que integrava a
antiga Estação Ferroviária da Beirã, para instalação de uma incubadora de empresas
de base não tecnológica, para micro e pequenas empresas, sendo ainda
disponibilizados serviços técnicos e administrativos de apoio às empresas incubadas,
tendo em vista promover a sua capacitação e, consequentemente, aumentar o seu
ciclo de vida.

490.183,26

FEDER

416.655,77

2018/11/01

2020/07/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

Beirã;

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000082

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Qualificação da Zona Industrial de Castelo de Vide

Pretende‐se qualificar, pela infraestruturação, espaços existentes na ZI, de modo a
melhorar a competitividade da AAE e fixar novas atividades económicas, seja pela
relocalização de empresas existentes ou pela capacidade de atrair novos
investimentos

1.113.227,90

FEDER

946.243,72

2018/07/01

2020/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Castelo de Vide;

Santiago Maior;

1.457.535,15

FEDER

1.238.904,88

2018/05/15

2020/05/14

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

Sines;

6.072.875,50

FEDER

5.161.944,17

2018/05/15

2020/05/14

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

Sines;

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000083

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICIPIO DE SINES
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

ZIL II Expansão Nascente

A candidatura que se apresenta, designada de ZIL II Expansão Nascente, visa
assegurar um ecossistema favorável ao desenvolvimento da atividade empresarial na
região Alentejo através da expansão da Principal Infraestrutura de Apoio à Atividade
Empresarial adjacente ao Porto de Sines e à Plataforma Industrial e Logística e, por
consequência, a expansão de uma das mais importantes, se não a mais importante,
AAE do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000084

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICIPIO DE SINES
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Qualificação da ZIL II

A Operação visa assegurar um ecossistema favorável ao desenvolvimento da
atividade empresarial na região do Alentejo através da qualificação da Principal
Infraestrutura de Apoio à Atividade Empresarial Ligeira adjacente ao Porto de Sines e
à Plataforma Industrial e Logística e, por consequência, a qualificação da mais
importante Área de Acolhimento Empresarial do Alentejo.

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000085

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Ampliação do CIES

A operação consiste na requalificação e adaptação de um edifício anexo ao edifício
onde o CIES funciona, para ampliação do CIES.

117.841,08

FEDER

100.164,92

2018/10/01

2019/03/15

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

União das freguesias de
Santarém (Marvila), Santa
Iria da Ribeira de Santarém,
Santarém (São Salvador) e
Santarém (São Nicolau);

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000086

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Zona de Desenvolvimento Económico de Alcanede

A operação consiste na realização de infraestruturas (arruamentos, estacionamento,
redes de abastecimento de água, de drenagem de águas residuais e de águas pluviais,
iluminação pública, tratamento de efluentes) na Zona de Desenvolvimento
Económico de Alcanede. A ZDE está já, de algum modo em funcionamento, mas sem
boas condições para o desenvolvimento da atividade das empresas, por falta de
infraestruturas com qualidade.

987.281,20

FEDER

839.189,02

2018/10/01

2019/06/10

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

Alcanede;

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000087

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Áreas de acolhimento empresarial de Almodôvar

A presente operação, na conjugação das suas duas componente, apresenta‐se como
fundamental para dotar a economia local de uma base produtiva mais ampla,
proporcionando a mobilização e concentração do potencial endógeno para a atração
de novos investimentos exteriores e a estimulação da criação de emprego, fatores
estes, importantes para a diversificação da estrutura produtiva e para a fixação da
população jovem.

2.198.781,82

FEDER

1.868.964,56

2019/01/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Almodôvar;

União das freguesias de
Almodôvar e Graça dos
Padrões; União das
freguesias de Santa Clara‐a‐
Nova e Gomes Aires;
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ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000088

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICÍPIO DE ODEMIRA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

O Espaço Moagem ‐ Incubadora de Empresas não Tecnológicas de Sabóia, é uma
infraestrutura de suporte a incubadora de empresas não tecnológicas devidamente
Espaço Moagem ‐ Incubadora de Empresas não tecnológicas de ordenada e qualificada, fundamental para a sustentação do território de baixa
Sabóia
densidade, tendo por base os objetivos do Programa Nacional para a Coesão
Territorial, contribuindo para um território mais coeso, mais competitivo e mais
sustentável.

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000089

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Competitividade e internacionalização
das PME

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

EXPANSÃO E QUALIFICAÇÃO DA INCUBADORA STARTUP
ALENTEJO ‐ VENDAS NOVAS EMPREENDE

A presente operação é referente a um projeto de expansão da incubadora de
empresas de Vendas Novas que atualmente está lotada, não podendo assim acolher
novos projetos empresariais. A operação terá assim um enfoque nas obras de
ampliação, aumentando assim a sua capacidade de acolhimento e potenciando a
melhoria geral das condições físicas onde é desenvolvida a atividade, criando mais e
melhor condições do serviço prestado às empresas incubadas.

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000124

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
PENTA ‐ ADHESIV, EMBALAGENS INDUSTRIAIS, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Equipamento para embalagem flexível

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
OLITREM‐INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Reposicionamento competitivo da OLITREM induzido pela
inovação de produtos e processos produtivos, comerciais e
organizacionais, com especial aposta num incremento
significativo das suas vendas para o

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
RESTAURANTE 32, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
RTIE TECHNOLOGIES, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000388

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CARLOS V. REBELO, LDA.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Flexibilidade, Inovação constante, Internacionalização e
Crescimento

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000419

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades RUBIFIL ‐ FILTROS PARA AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
LDA ‐ EM LIQUIDAÇÃO

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000546

Programa Operacional Regional do Alentejo

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MENDES GONÇALVES, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

MG@2017 ‐ Industrialização de IDI

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
GALMAX ‐ COMÉRCIO E SERVIÇOS LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Nova unidade fabril da Galmax para início de produção de
equipamentos agricolas e componentes de chapa

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000204

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000223

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000310

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000624

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000672

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000682

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000694

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000723

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000832

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐000884

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐001201

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐001563

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐001636

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐001802

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐001987

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐002033

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐002067

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐002782

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐002934

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐002994

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐003667

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐003953

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐003977

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐004081

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐004136

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐004448

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐004577

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐004585

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐004668

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐004723

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐004785

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐004791

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐004920

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐004969

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐004978

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐005007

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐005082

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐005126

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐005157

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐005165

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐005246

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐005319

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐005324

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐005417

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐005459

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐005626

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐005655

Programa Operacional Regional do Alentejo
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contexto

907.558,00

FEDER

771.424,30

2018/03/19

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

Sabóia;

405.258,32

FEDER

344.469,57

2018/07/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

Vendas Novas;

‐‐

1.694.141,30

FEDER

1.016.484,78

2015/04/03

2016/03/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

‐

‐‐

376.715,17

FEDER

226.029,10

2015/05/04

2017/05/03

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

R31 Expriências de Estremoz

‐‐

383.193,79

FEDER

268.235,65

2015/04/23

2015/10/29

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

Implementação de uma nova unidade industrial para a
fabricação de Abraçadeiras multiusos reutilizáveis de duplo
trinco, com a implementação de uma nova unidade industrial
tecnologicamente evoluída, qu

‐‐

592.670,00

FEDER

355.602,00

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

‐‐

695.116,57

FEDER

486.581,60

2015/04/24

2017/04/23

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

Produção de produtos significativamente melhorados,
desenvolvimento de novas soluções, consolidação de mercado ‐‐
internacional e aposta em novos mercados de forma indireta

786.176,00

FEDER

550.323,20

2015/08/01

2016/08/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

‐

‐‐

2.145.167,80

FEDER

1.287.100,68

2015/05/01

2016/10/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Golegã;

‐

‐‐

2.262.328,37

FEDER

1.131.164,19

2015/04/25

2017/10/24

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
TRIGNOLÁXIA, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Reposicionamento competitivo ancorado no reforço da
capacitação empresarial da empresa através da INOVAÇÃO de
‐‐
produtos e processos produtivos, comerciais e organizacionais,
que viabilizarão a prossecu

2.076.894,20

FEDER

1.246.136,52

2015/05/01

2017/04/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
ALU‐M ‐ ALUMÍNIOS E PVC LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Alu‐M 2020

‐‐

539.250,00

FEDER

323.550,00

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
SOCIEDADE DE AGRO TURISMO PADAM, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Projeto de empreendimento turistico da Sociedade Agro‐
turismo Padam

‐‐

1.250.359,95

FEDER

875.251,97

2015/07/01

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
COMPONIT, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

BEAFLEX ‐ Novo processo de produção de elastómeros
termoplásticos

‐‐

1.564.369,50

FEDER

1.095.058,65

2015/09/01

2017/03/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
AMANDIO JOSÉ LOBO LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Capacitação para nova linha produtiva de componentes
maquinados de precisão

‐‐

209.870,00

FEDER

146.909,00

2015/04/24

2015/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
WARMHOLE, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Qualificação para Soluções Tecnológicas Criativas e Inovadoras ‐‐

93.670,00

FEDER

42.151,50

2015/09/01

2017/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
EXCLUSIVKEY CONSULTORIA, GESTÃO E EQUIPAMENTOS LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Qualificação de Soluções Próprias de People Access

‐‐

140.104,22

FEDER

63.046,90

2015/09/01

2017/11/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
D.L.B. ‐ TRANSPORTES LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Qual DLB

‐‐

96.718,68

FEDER

43.523,41

2015/09/10

2017/09/09

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

Reforço da capacitação empresarial através da aposta em
fatores imateriais da competitividade, com vista a potenciar o
‐‐
aumento da sua competitividade, flexibilidade e capacidade de
resposta ao mercado

90.127,95

FEDER

40.557,58

2015/06/01

2018/05/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
TRIGNOLÁXIA, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
SALA BRANCA, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Sala Branca ‐ QualificARTE

‐‐

158.835,00

FEDER

71.475,75

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades KMED EUROPA ‐ SERVIÇOS EXTERNOS DE SEGURANÇA,
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, LDA

Qualificar Capacitar e Crescer

‐‐

289.320,27

FEDER

130.194,12

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
WORDS WIZARD ‐ LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Qualificação ILivros

‐‐

196.263,00

FEDER

88.318,35

2016/02/01

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

‐‐

90.347,00

FEDER

40.656,15

2015/06/01

2017/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades EVORALIMENTAR‐COMERCIO GROSSISTA DE PRODUTOS
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
ALIMENTARES S.A.

Incrementar a capacitação e qualificação da empresa, através
do desenvolvimento de acções de inovação organizacional,
pela aplicação de novos métodos e processos organizacionais
sustentados em novas t

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades CASAGRÍCOLA ‐ MONTE DA MAIA ‐ COMÉRCIO E SERVIÇOS,
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
LDA

Certificação do sistema de gestão da qualidade segundo a
norma ISO 9001

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
ARLIMOZ ‐ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Certificação do sistema de gestão da qualidade segundo a
norma ISO 9001 na ARLIMOZ

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/09/02

2016/09/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MANUEL MENDÃO, LDª
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Manuel Mendão‐Qualidade

‐‐

19.175,00

FEDER

14.381,25

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MASTER RETOK, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Implementação de website, loja online e integração em redes
sociais

‐‐

19.650,00

FEDER

14.737,50

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Crato;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
VERTEQUIP ‐ EQUIPAMENTOS E TRABALHOS VERTICAIS, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Consultoria em gestão estratégica da inovação

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Chamusca;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
STAND DIGITAL, PUBLICIDADE, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Inovação para a Gestão e a Competitividade

‐‐

19.800,00

FEDER

14.850,00

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
ALBERGARIA GATO MAIA LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Crescimento e Sustentabilidade do Hotel O Gato

‐‐

19.525,00

FEDER

14.643,75

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades TARSIBUS ‐ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NACIONAL E
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
INTERNACIONAL, LDA

Certificação do sistema de gestão da qualidade segundo a
norma ISO 9001 na Tarsibus Lda

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/09/11

2016/09/10

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
PAULUS CÓPIA ‐ EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LIMITADA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

ISSO 9001:2015 ? Em direção à Qualidade

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/09/18

2016/09/17

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
NUTRIPRADO, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Inovação para a melhoria da gestão na Nutriprado para o
Séc.XXI

‐‐

19.800,00

FEDER

14.850,00

2015/09/19

2016/09/18

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
RIMOL‐INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, LIMITADA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Implementação da NP EN 1090 ‐ Marcação CE na RIMOL

‐‐

15.000,00

FEDER

11.250,00

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MEPRAL ‐ MERCANTIL DE PRODUTOS ALIMENTARES, LIMITADA ECONOMIA DIGITAL NA MEPRAL
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

‐‐

10.000,00

FEDER

7.500,00

2015/08/19

2016/08/18

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Alpiarça;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CECÍLIO S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

VALE INOVAÇÃO QUALIDADE CECILIO

‐‐

18.000,00

FEDER

13.500,00

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CABENA‐CABINAS DE BENAVENTE, LIMITADA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

VALE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ‐ CABENA

‐‐

18.000,00

FEDER

13.500,00

2015/09/23

2016/09/22

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
SOLINET ‐ SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

VALE INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL E GESTÃO ‐ SOLINET

‐‐

17.500,00

FEDER

13.125,00

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

Implementação e desenvolvimento de uma solução informática
03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
que permita uma orçamentação instantânea, com um interface
HIDRO ‐ IBÉRICA ‐ ESTUDO E MONTAGEM DE REGAS, LIMITADA
‐‐
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
intuitivo, um layout atual e compreensivo, que seja móvel e
informe o cliente dos

19.200,00

FEDER

14.400,00

2015/08/27

2016/08/26

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades RIBAPOWER ‐ NEGÓCIOS E COMÉRCIO DE
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA, LDA

Ribapower‐ Aposta na Economia Digital e TIC

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/08/28

2016/09/15

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
TECNIVISA, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Criação de Portal / Consultoria de marketing digital

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/08/28

2016/09/15

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CESAR CASTELÃO & FILHOS, LIMITADA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

VALE INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL E GESTÃO ‐ CESAR
CASTELÃO

‐‐

18.500,00

FEDER

13.875,00

2015/10/13

2016/10/12

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Chamusca;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades TELETRADE ‐ DISTRIBUIÇÃO, EQUIPAMENTOS DE
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LDA

Teletrade ‐ Consultoria de marketing digital

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/08/28

2016/09/15

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CASA MARIA VITÓRIA, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

CMV ‐ Qualidade

‐‐

19.800,00

FEDER

14.850,00

2015/09/04

2016/09/03

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
NOGUEIRA & BENTO ‐ CONTABILIDADE E GESTÃO, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Estudo de Mercado, Reposicionamento Estratégico e
Modelação do Plano de Negócios

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
QUALITESTE ‐ ANÁLISE SENSORIAL, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Estudo de Mercado, Reposicionamento Estratégico e
Modelação do Plano de Negócios

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/09/12

2016/09/11

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
IMF PORTUGAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Estudo de Mercado, Reposicionamento Estratégico e
Modelação do Plano de Negócios

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/08/15

2016/08/14

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CAIXIFÁCIL, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

BSC ‐ Caixifacil

‐‐

19.800,00

FEDER

14.850,00

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
AFTERSTART ‐ ELECTROTECNIA, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade na
Afterstart

‐‐

8.000,00

FEDER

6.000,00

2015/09/24

2016/09/23

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
VASVERDE ‐ SOCIEDADE AGRÍCOLA, UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Resposicionamento estratégico e modelação de plano de
negócios

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/09/09

2016/09/08

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
GP4, UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Economia digital e TIC e Consultoria para inovação da estrutura
‐‐
organizativa da empresa e gestão

19.900,00

FEDER

14.925,00

2015/09/17

2016/09/16

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Sousel;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CANUDO LANÇA LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA
QUALIDADE, SEGUNDO O REFERENCIAL NP EN ISO 9001:2008

‐‐

19.750,00

FEDER

14.812,50

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Cuba;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
M.F. MATIAS RUSSO ‐ CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Consultoria no âmbito da Implementação de Sistema de Gestão
‐‐
da Qualidade

11.900,00

FEDER

8.925,00

2015/09/16

2016/09/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐
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ALT20‐01‐0853‐FEDER‐005668

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐005731

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐005797

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐005853

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐005921

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐005966

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐006046

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐006050

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐006487

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐006720

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐006945

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐006966

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐007336

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐007487

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐007917

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐008478

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐008555

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐008623

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐008790

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐008895

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐008975

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐009214

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐009271

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐009272

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐009277

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐009334

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐009484

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐009523

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐009679

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐009755

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐009769

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐009848

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐009916

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐009977

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐009984

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐010006

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐010039

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐010137

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐010150

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐010215

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐010354

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐010364

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐010400

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐010424

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐010443

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐010477

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐010492

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐010499

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐010506

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐010585

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐010631

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐010650

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐010661

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐010688

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐010726

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐010752

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐010848

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐010900

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐011019

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐011085

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
PIRRA ‐ MAQUINAS FERRAMENTAS, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Inclusão da PIRRA ‐ MÁQUINAS FERRAMENTAS, LDA na
economia digital e tecnologias da infromação e comunicação,
visando a melhoria da eficiência, a divulgação e contacto com
clientes e demais partes inte

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
SOCIEDADE AGRÍCOLA DO MONTE NOVO E FIGUEIRINHA LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
TRANSMOSENSE ‐ TRANSPORTADORA, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

79%

‐‐

19.400,00

FEDER

14.550,00

2015/06/25

2016/06/24

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

Inovação organizacional e de gestão em Adega e Lagar

‐‐

18.600,00

FEDER

13.950,00

2015/07/15

2016/07/14

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

Impmentação de sistema de controle de Oficinas

‐‐

19.725,00

FEDER

14.793,75

2015/09/19

2016/12/15

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CORTEC MANAGED SERVICES, LDA.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Estudo de Mercado, Reposicionamento Estratégico e
Modelação do Plano de Negócios

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/09/10

2016/09/09

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades PRODIVENDA‐SOCIEDADE COMERCIAL DE PRODUTOS
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
ALIMENTARES LDA

Prodivenda: conhecer o presente, para traçar o futuro

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/09/22

2016/09/21

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
IBERBATERIAS ‐ SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade

‐‐

10.000,00

FEDER

7.500,00

2015/09/15

2016/09/14

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
VENTALCO ‐ FABRICO E COMÉRCIO DE RAÇÕES, LIMITADA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Reforco dos intrumentos de gestão e fidelização o cliente

‐‐

19.250,00

FEDER

14.437,50

2015/11/24

2016/11/23

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
TRANSLOAD S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Incremento de Novos Modelos controle de Gestão, de
Marketing

‐‐

18.350,00

FEDER

13.762,50

2015/11/19

2016/11/18

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CARENAVIG, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Carenavig ‐ Economia Digital

‐‐

19.500,00

FEDER

14.625,00

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Alandroal;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
STW ‐ SPREAD THE WORD, UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

A Qualidade como Ferramenta de Desenvolvimento de
Produtos e Serviços

‐‐

19.280,00

FEDER

14.460,00

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
Privado
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade

‐‐

12.500,00

FEDER

9.375,00

2015/11/20

2016/11/19

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
RTR ‐ TORNEARIA E FREZAGEM LIMITADA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

SGQ norma evolutiva ISO 9001:2015

‐‐

10.000,00

FEDER

7.500,00

2015/12/12

2016/12/11

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades AGROREGUENGOS ‐ COMÉRCIO DE PRODUTOS
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
AGROPECUÁRIOS, LDA

BSC ‐ Agroreguengos

‐‐

18.000,00

FEDER

13.500,00

2015/10/29

2016/10/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades FIO DOURADO ‐ TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
PRODUTOS OLIVÍCOLAS, LDA

ECOFOOTPRINT FD

‐‐

19.930,00

FEDER

14.947,50

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
ILUSTRÂMBITO, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Renovação site e imagem

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
GEPACK ‐ EMPRESA TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

GEPACK, SA ‐ incremento da capacidade produtiva e inovação
tecnológica em soluções de packaging (PET).

‐‐

2.180.022,01

FEDER

1.090.011,01

2015/08/05

2018/02/04

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
IDS INVESTIGAÇÃO DESENVOLVIMENTO SAÚDE, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Site e loja online

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/12/02

2016/12/01

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MANUEL PRATES & FILHOS LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL

‐‐

16.400,00

FEDER

12.300,00

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
J.B.‐SOCIEDADE IMOBILIARIA LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Inovação para a Qualificação

‐‐

5.000,00

FEDER

3.750,00

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
BVN ‐ BIFANAS DE VENDAS NOVAS CASA ORIGINAL, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Vale Inovação BVN

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CCENERGIA, AUDITORIA E CONSULTORIA ENERGÉTICA LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Definição e implementação de novas metodologias e
ferramentas de controlo de gestão na CCEnergia

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades AGROSPORT ‐ PRODUTOS EQUIPAMENTOS E TÉCNICA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
AGRÁRIA LDA

SGQ norma evolutiva ISO 9001:2015

‐‐

10.000,00

FEDER

7.500,00

2015/12/02

2016/12/01

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
BIOGOMA ‐ SOCIEDADE DE RECICLAGEM DE PNEUS LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Implementação de novo SGQA

‐‐

12.500,00

FEDER

9.375,00

2015/11/25

2016/11/24

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CADOVA ‐ COOPERATIVA AGRÍCOLA VALE DE ARRAIOLOS C.R.L. Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

‐‐

12.500,00

FEDER

9.375,00

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Chamusca;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
DAFASIL ‐ ARQUITECTURA, ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO, LDA Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

‐‐

16.000,00

FEDER

12.000,00

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
TECNOREDES ‐ REDES E VEDAÇÕES, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

‐‐

10.000,00

FEDER

7.500,00

2015/12/01

2016/11/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades JMSI ‐ JOSÉ MADEIRA, SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, UNIPESSOAL Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade segundo a
‐‐
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
LDA
Norma ISO9001

11.800,00

FEDER

8.850,00

2015/11/05

2016/11/04

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MANERGY ‐ MANUTENÇÃO E ENERGIA INDUSTRIAL, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Implementação de SGQ na Manergy

‐‐

12.500,00

FEDER

9.375,00

2015/11/07

2016/11/06

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
FABRIPANALENTEJO ‐ FABRICO DE PÃO DO ALENTEJO, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL

‐‐

19.400,00

FEDER

14.550,00

2015/11/19

2016/11/18

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Borba;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades AGRIMAGOS‐MECANIZAÇÃO AGRICOLA E INDUSTRIAL DE
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
SALVATERRA DE MAGOS, LIMITADA

AgriMagos Inova

‐‐

18.250,00

FEDER

13.687,50

2015/11/04

2016/11/03

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MOREIRA & LIMÃO, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Plataforma Economia Digital

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
TREVO‐FLORESTA, AGRICULTURA E AMBIENTE, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Business Process Management (B.P.M)

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/11/17

2016/11/16

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
BRANCO & MARTINHO ‐ TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Implementação de SGQ norma evolutiva ISO 9001:2015

‐‐

10.000,00

FEDER

7.500,00

2015/12/08

2016/12/09

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
GLOBALMAIS, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade ‐ ISO 9001 ‐‐

16.000,00

FEDER

12.000,00

2015/11/25

2016/11/24

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
AGROVISUL ‐ MATERIAL AGRO‐PECUÁRIO LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Modelo de Gestão

‐‐

19.000,00

FEDER

14.250,00

2015/11/27

2016/11/26

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
INTERTRÁFEGO TIR ‐ TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, LIMITADA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Inovação Intertrafego

‐‐

19.800,00

FEDER

14.850,00

2015/10/30

2016/10/29

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
IVO GARCIAS ‐ SOCIEDADE DE EMBALAGENS, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade
segundo a Norma ISO9001

‐‐

15.860,00

FEDER

11.895,00

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
GROU & GROU, LIMITADA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Grou & Grou Inova

‐‐

19.800,00

FEDER

14.850,00

2015/11/12

2016/11/11

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
DECIFRAPALPITE FERRAGENS E FERRAMENTAS LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Sistema de Incentivos Qualificação das PME ‐ Vale Inovação ‐
Decifraplapites

‐‐

19.000,00

FEDER

14.250,00

2015/11/03

2016/11/02

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MOREIRA & SERRANO, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Inovação Comunicacional

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/12/12

2016/12/11

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
FJMPC ‐ INFORMÁTICA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Consultoria para o desenvolvimento de um Portal Business‐to‐
‐‐
Business e Business‐to‐Consumer

19.900,00

FEDER

14.925,00

2015/10/28

2016/10/27

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

‐

Implementação do SGQ ‐ norma evolutiva ISO 9001:2015

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
A.V.B. ‐ ANTÓNIO VELHO BRAVO ‐ ALUMÍNIOS LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Sistema de Gestão da Qualidade ISO9001

‐‐

14.800,00

FEDER

11.100,00

2015/11/14

2016/11/13

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
A. M. C. CUNHA LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

AMC Cunha Inova

‐‐

19.450,00

FEDER

14.587,50

2015/11/03

2016/11/02

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades NEDPHYL ‐ COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES,
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
FARMACÊUTICOS E AFINS, S.A. ‐ EM LIQUIDAÇÃO

Nedphyl Development

‐‐

19.680,00

FEDER

14.760,00

2015/11/21

2016/11/20

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
COMPOMETAL ‐ COMPONENTES METÁLICOS LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Implementação da NP EN 1090 ‐ Marcação CE na Compometal ‐‐

14.000,00

FEDER

10.500,00

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
QUEIJARIA GUILHERME, UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Comunicar para crescer

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/11/28

2016/11/27

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
ALMÁCLA ‐ IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA Almacla Inova
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

‐‐

19.800,00

FEDER

14.850,00

2015/11/12

2016/11/11

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MANUEL JOSE C.TRINCÃO LIMITADA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Site com loja Online Manuel Trincão

‐‐

6.000,00

FEDER

4.500,00

2015/11/12

2016/11/11

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Chamusca;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CASF ‐ CONSTRUÇÕES LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

CASF Inova

‐‐

19.800,00

FEDER

14.850,00

2015/11/03

2016/11/02

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
ACOROLA ‐ TINTAS E PRODUTOS INDUSTRIAIS, LIMITADA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

ACOROLA: CRESCIMENTO SUSTENTADO

‐‐

19.800,00

FEDER

14.850,00

2015/10/29

2016/10/28

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
VITOR SAMUEL & MARTINS LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Criação e desenvolvimento de marca e estratégia de
comunicação

‐‐

19.975,00

FEDER

14.981,25

2015/11/28

2016/11/27

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
Implementação de Sistema de gestão da Qualidade no âmboto
SICA ‐ SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL DE AZEITES, LDA
‐‐
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
da Norma ISO9001

17.860,00

FEDER

13.395,00

2015/11/20

2016/11/19

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
RITMO LUSITANO, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade ISO9001

‐‐

13.100,00

FEDER

9.825,00

2015/11/10

2016/11/09

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
DOURADO, DISTRIBUIÇÃO LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Implementação de Sistema de Qualidade ISO9001

‐‐

17.800,00

FEDER

13.350,00

2015/11/26

2016/11/25

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
Privado
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Reforço das competências de gestão da organização MGNMA

‐‐

18.900,00

FEDER

14.175,00

2015/11/11

2016/11/10

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Fronteira;

‐

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
FERCOR‐INDUSTRIA METALOMECANICA DE PRECISÃO LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Sky is the Limit

‐‐

83.689,00

FEDER

37.660,05

2015/09/17

2017/08/03

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
JOSE JOAQUIM CORNACHO & FILHOS LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade ISO9001

‐‐

18.800,00

FEDER

14.100,00

2015/11/17

2016/11/16

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades CANELAS IRMÃOS ‐ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
ALIMENTARES E BEBIDAS, LDA

Canelas Irmãos Inova

‐‐

19.800,00

FEDER

14.850,00

2015/11/05

2016/11/04

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades INTERGUADIANA ‐ COMÉRCIO DE PRODUTOS CONGELADOS
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
LDA

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade segundo a
‐‐
Norma ISO9001

13.200,00

FEDER

9.900,00

2015/12/08

2016/12/07

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
Privado
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Consulta para arranque de sistema ambiental

19.250,00

FEDER

14.437,50

2015/12/04

2016/12/03

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

‐

‐‐
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Operações Aprovadas | Approved Operations (31.03.2019)

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐011115

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐011147

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐011196

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐011381

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐011446

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐011447

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐011578

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐012066

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐012088

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐012326

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐012464

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐012526

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐012749

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐012846

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐012923

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐013368

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐013791

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐014080

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐014131

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐014229

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐014255

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐014312

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐014379

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐014524

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐014702

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐014847

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐014851

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐014955

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐014966

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐015020

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐015235

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐015250

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐017481

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐018090

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐018122

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐018489

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐018595

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐018685

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐018691

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐018696

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐018721

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐018730

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐018889

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐018949

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐019196

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐019258

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐019288

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐019302

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐019311

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐019336

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐019386

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐019425

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐019455

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐019611

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐019618

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐019713

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐020265

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐020269

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐020271

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
AZEVINHO CAMPESTRE UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Gestão e Conhecimento tecnologico

‐‐

19.500,00

FEDER

14.625,00

2015/11/19

2016/11/18

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
ANDRÉ CANHA, UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Inovação Organizacional ‐ André Canha

‐‐

16.000,00

FEDER

12.000,00

2015/10/30

2016/10/29

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
Privado
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Serviços Consultoria Gestão e Inovação

‐‐

19.000,00

FEDER

14.250,00

2015/11/19

2016/11/18

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
M. A. LOPES D'AVÓ, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Desenvolvimento de instrumentos de comunicação ambiental ‐
declaração de carbono para promover estratégias de baixo teor ‐‐
de carbono

6.000,00

FEDER

4.500,00

2015/11/05

2016/11/04

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades BIQUÍMICOS ‐ COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS,
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
UNIPESSOAL LDA

Inovação na gestão de dados

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/11/06

2016/11/05

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
IBERGLOBAL ‐ PROJECTOS ELÉCTRICOS DE MÉDIA TENSÃO, S.A. Nova plataforma Web da Iberglobal
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

‐‐

19.700,00

FEDER

14.775,00

2015/11/21

2016/12/29

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
ELECTRO‐PLANICIE LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Qualidade e Comunicação Electro Planicie

‐‐

13.500,00

FEDER

10.125,00

2016/03/24

2017/08/02

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
IFD ‐ INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DESENVOLVIMENTO, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Criação de Fundo de Fundos de Capital / Quase ‐ Capital

‐‐

20.400.000,00

FEDER

10.200.000,00

2015/10/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
IFD ‐ INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DESENVOLVIMENTO, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Criação de Fundo de Fundos de Dívida / Garantia

‐‐

29.142.857,14

FEDER

20.400.000,00

2015/10/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
Privado
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Desenvolvimento e Promoçao da Marca Green Aroma ao nível
‐‐
do mercado de retalho

20.000,00

FEDER

15.000,00

2016/02/10

2017/02/09

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
BIOSKY, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade segundo a
‐‐
Norma ISO9001:2015

13.500,00

FEDER

10.125,00

2016/01/29

2017/01/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
Privado
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Agricultura nas suas mãos

‐‐

6.950,00

FEDER

5.212,50

2016/02/03

2017/02/02

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
ANTÓNIO GALEGO & FILHOS ‐ MÁRMORES, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Innovation in natural stone products

‐‐

877.000,00

FEDER

526.200,00

2016/05/01

2017/05/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vila Viçosa;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades PADARIA ARGUELLES ‐ INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
PASTELARIA REGIONAL LDA

Projecto de Qualificação da Padaria Arguelles

‐‐

123.434,27

FEDER

55.545,42

2016/02/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Arronches;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
EXACLEAN LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Reforço das capacidades de organização e gestão da empresa,
investindo na qualificação da empresa por via da aposta nos
‐‐
domínios imateriais de competitividade, contribuindo para o
aumento da competiti

141.294,97

FEDER

63.582,74

2015/10/01

2018/09/29

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
RITA ISABEL FERNANDES, UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Qualificação RITA IF ‐ Serviços de Consultoria Tecnológica e de
‐‐
Gestão/Sistema de Gestão Integrada CORP101/SW de BI CtrlIT

89.656,89

FEDER

40.345,60

2016/05/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
AIR OLESA ‐ SISTEMAS E COMPONENTES AERONÁUTICOS, S.A. AIROLESA Q+
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

‐‐

274.759,69

FEDER

123.641,86

2015/09/19

2017/09/18

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
SERVIROAD, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Qualificação da empresa em domínios e materiais de
competitividade

‐‐

103.150,00

FEDER

46.417,50

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
Aggregate Layer ‐ Unipessoal Lda
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Criação da primeira empresa portuguesa dedicada à fabricação
e comercialização de placas de gesso revestidas a PVC e a folha ‐‐
de alumínio para decoração de tectos falsos

1.033.000,00

FEDER

619.800,00

2016/02/01

2017/07/02

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades DANBANHO ‐ EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E MATERIAIS DE
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
CONSTRUÇÃO S.A.

DANBANHO 2020

‐‐

190.851,07

FEDER

114.510,64

2015/10/01

2016/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
GRÁFICA CALIPOLENSE, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Novos Produtos, Menos Recursos, Mais Flexibilidade e
Automatização para uma competitividade acrescida a nível
Ibérico

‐‐

2.710.630,60

FEDER

1.626.378,36

2015/10/01

2016/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vila Viçosa;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
DOMINANT SLICE LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Criação da primeira unidade de produção de snacks de queijo
desidratado na Europa

‐‐

316.446,72

FEDER

189.868,03

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
STARCORK ‐ REVESTIMENTOS DE CORTIÇA LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

STARCORK 2015‐2017

‐‐

1.013.965,00

FEDER

709.775,50

2015/10/01

2016/11/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CORKART ‐ INDÚSTRIA DE CORTIÇAS, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Aquisição de equipamentos e alteração à unidade industrial
para aumento de capacidade

‐‐

980.580,00

FEDER

588.348,00

2015/12/15

2016/11/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
TEKEVER II AUTONOMOUS SYSTEMS, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

+SOR.UAV

‐‐

1.227.924,00

FEDER

859.546,80

2015/11/01

2017/10/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
IBERGAMA ‐ IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Ibergama ‐ Reforço de Competitividade

‐‐

330.939,98

FEDER

231.657,99

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas; Monforte;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CESAR CASTELÃO & FILHOS, LIMITADA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Reforço da capacitação empresarial para um maior domínio da
cadeia de valor, através de investimentos ancorados na aposta
‐‐
na inovação de produtos e processos produtivos, comerciais e
organizacionais,

486.046,87

FEDER

364.535,15

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Chamusca;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
ANTONIO MOCHO, LIMITADA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Aumento da capacidade produtiva, através do apetrechamento
‐‐
tecnológico das pedreiras da empresa A. Mocho, Lda

2.464.448,16

FEDER

1.725.113,71

2016/05/01

2018/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vila Viçosa;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
TEKEVER III COMMUNICATION SYSTEMS, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

+SOR.Comms

‐‐

318.994,00

FEDER

191.396,40

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
TEKEVER SPACE ‐ SISTEMAS ESPACIAIS, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

+SOR.Space

‐‐

435.131,56

FEDER

261.078,94

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades HEAVEN INN HOTELS & RESORTS ‐ GESTÃO HOTELEIRA E
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, LDA

Unidade de alojamento local, hostel ‐ Heaven Inn Evora Hostel ‐‐

556.625,24

FEDER

389.637,67

2016/10/01

2018/03/02

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
GFSC, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

GFSC: EFICIENCIA PRODUTIVA PARA A PRESENÇA
INTERNACIONAL

‐‐

1.538.766,72

FEDER

1.154.075,04

2015/09/30

2018/03/29

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades TECNOTRONICA, INDUSTRIAS E COMERCIO DE COMPONENTES, InovTool: Inovação produtiva para progressão na cadeia de
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
S.A.
valor

‐‐

716.784,00

FEDER

430.070,40

2016/03/03

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

‐‐

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
Privado
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Modernização da destilaria de António Cuco

‐‐

434.309,35

FEDER

304.016,55

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
ANTÓNIO & LOURDES DELGADO, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Dark Sky View Hotel & Spa

‐‐

1.374.457,42

FEDER

962.120,19

2016/06/01

2018/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Mourão;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
STRADALUX SYSTEMS LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Projeto de Inovação da STRADALUX

‐‐

2.712.520,00

FEDER

1.976.016,85

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral; Baixo Alentejo; Lezíria do
Tejo;

Alcácer do Sal; Beja;
Grândola; Salvaterra de
Magos;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades ALEMPACK ‐ COMÉRCIO DE CONSUMIVEIS PARA A INDÚSTRIA Embalagens flexíveis para indústria alimentar ? Aumento de
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
ALIMENTAR, LDª
Capacidade

‐‐

1.761.489,38

FEDER

1.233.042,57

2016/04/01

2018/03/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
GAMITO & GUERREIRO LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

AZUL ALENTEJANO TRADITIONAL HOTEL

‐‐

689.290,00

FEDER

516.967,50

2016/09/14

2018/09/14

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CUNHA DIAS (HOTEL), LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Cereal Vitória Hotel

‐‐

178.730,00

FEDER

107.238,00

2016/09/12

2018/09/11

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
LAVERDE ‐ PRODUTOS NATURAIS DE COSMETICA LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Nova Unidade industrial Coruche

‐‐

2.156.044,36

FEDER

1.617.033,27

2016/04/01

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
ASFERTGLOBAL, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Aumento da capacidade de produção com Biofertilizantes

‐‐

318.700,00

FEDER

191.220,00

2016/06/01

2017/02/28

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
META CAPITAL II ‐ GESTÃO HOTELEIRA, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Hotel Sor 3 estrelas

‐‐

794.306,83

FEDER

595.730,12

2016/04/01

2017/05/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
RESTELO AZUL ‐ EXPLORAÇÃO TURÍSTICA S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Herdade da Fonte ‐ Hotel Rural de 4**

‐‐

1.173.176,32

FEDER

879.882,24

2016/07/01

2018/05/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

‐

Reposicionamento competitivo da Mármores Rosal induzido
pelo aumento da capacidade produtiva, pela inovação de
‐‐
produtos e processos produtivos, comerciais e organizacionais,
com especial aposta num in

1.429.439,81

FEDER

857.663,89

2016/07/01

2018/07/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MARMORES ROSAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MEGADOLPHIN ‐ LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

MegaDolphin ‐ a navegar em Tróia

‐‐

666.400,00

FEDER

466.480,00

2016/08/01

2017/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
SUMMERSURPRISE, UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Aumento e Qualificação do TER Pé No Mont

‐‐

1.073.423,00

FEDER

751.396,10

2016/08/01

2018/06/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
BITEKFOOD, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Qualificação ‐ Creative FooD, Services and Design

‐‐

206.141,00

FEDER

92.763,45

2017/02/01

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
SPLENDID OPPORTUNITY ‐ S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Criação da primeira fábrica de massas frescas e pratos italianos
‐‐
pré‐cozinhados refrigerados em Portugal

2.404.255,24

FEDER

1.442.553,14

2016/05/01

2018/10/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
SOCIVAL‐COMERCIO E INDUSTRIA ALIMENTAR, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

SODINPRO ‐ Socival's Dessert Innovation Project

‐‐

873.213,13

FEDER

611.249,19

2016/06/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MARGRIMAR ‐ MÁRMORES E GRANITOS S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Nova Linha Automatizada para Ladrilho

‐‐

272.450,00

FEDER

190.715,00

2016/09/01

2018/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Borba;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
QUINTAS DAS SERRAS DE MARVÃO, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

7Quintas

‐‐

1.882.494,60

FEDER

1.411.870,95

2016/09/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
INVEPE ‐ INDÚSTRIA DE VEÍCULOS PESADOS, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

INVEPE2020

‐‐

567.990,00

FEDER

283.995,00

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades PADARIA ARGUELLES ‐ INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
PASTELARIA REGIONAL LDA

Diversificação da oferta da Arguelles ‐ Nova unidade produtiva ‐‐

197.209,21

FEDER

138.046,45

2016/09/01

2017/09/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Arronches;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
ROCKING LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

InnovRocking

420.880,00

FEDER

294.616,00

2016/10/25

2017/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz; Vila Viçosa;

‐

‐‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MÁRMORES FERRAR LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Inovação do processo de transformação de rochas ornamentais
‐‐
da Mármores Ferrar

462.066,61

FEDER

277.239,97

2016/04/08

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CASA RELVAS, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Uma Casa Agrícola Qualificada

‐‐

155.044,79

FEDER

69.770,16

2016/04/12

2018/04/11

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Redondo;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
ZENSYSTEMS ‐ CHEMISTRY AND TECHNOLOGY SYSTEMS, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Projeto de Qualificação ZenSystems

‐‐

140.854,17

FEDER

63.384,38

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
ALENDOC ‐ UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Projeto de Qualificação ‐ Alendoc

‐‐

159.687,50

FEDER

71.859,38

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
JONICSUN PT, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Projeto de Qualificação Jonicsun

‐‐

219.712,85

FEDER

98.870,78

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐
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ALT20‐01‐0853‐FEDER‐020439

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐020552

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐020626

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐020666

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐020820

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐020927

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐021074

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐021131

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐021400

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐021743

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐021749

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐022595

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
PORTEE ‐ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Qualificação da CSV

‐‐

230.458,75

FEDER

103.706,44

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
EASYAIM, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Qualificação de simuladores de tiro tecnologicamente criativos
‐‐
e inovadores

189.278,89

FEDER

85.175,50

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades TECNOTRONICA, INDUSTRIAS E COMERCIO DE COMPONENTES,
Tecnotrónica Qualificação 2016‐2018
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
S.A.

‐‐

84.620,00

FEDER

38.079,00

2016/07/07

2019/04/06

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
QUINTA DO SOSSEGO ‐ SOCIEDADE AGRÍCOLA LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Qualificar e Inovar no modelo de Negócio

‐‐

116.250,00

FEDER

52.312,50

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
GREENEDGE ‐ BIOMASSA E ENERGIA, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

ECO PELETES

‐‐

127.550,02

FEDER

57.397,51

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Cuba;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
VELEZ PINTO & FILHOS, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Qualificação dos serviços e soluções de Contabilidade e
Finanças

‐‐

50.501,11

FEDER

22.725,50

2016/09/01

2018/05/03

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades CENTRAJUSTE ‐ CENTRO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
DE RECURSOS, ORGANIZAÇÕES E SISTEMAS LDA

Projeto de Qualificação ‐ CEDROS

‐‐

209.717,22

FEDER

94.372,75

2016/10/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
SPIRA ‐ REVITALIZAÇÃO PATRIMONIAL, UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Projeto de Qualificação ‐ Spira

‐‐

91.239,83

FEDER

41.057,93

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Alvito;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MY TEAM , SISTEMAS DE APOIO A PROJECTOS, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Inove‐BIM

‐‐

142.312,50

FEDER

64.040,63

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
WORLD SKILLS ‐ LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

WorldSkills ‐ Plataforma Tecnológica para Turismo de Natureza ‐‐

65.495,02

FEDER

29.472,76

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
PONTE ROMÃO, AZEITES E AZEITONAS, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Qualificação da Ponte Romão

‐‐

165.187,67

FEDER

74.334,45

2016/10/01

2018/09/29

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades MONTE DOS CORDEIROS ‐ TURISMO E DESENVOLVIMENTO
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
RURAL, LDA

Criação de um novo PRODUTO‐AGROTURÍSTICO num Território
de Baixa Densidade a partir da conceção de um novo
equipamento sob o conceito de Experiências únicas do Ativo
rural e cultural do Alentejo.

Criação de um Agroturismo premium numa herdade com 260ha, concebido sob o
conceito de Experiência, com conteúdos e serviços que respondem a novos padrões
de comportamento do consumidor, e que estarão integrados com as
valências/recursos turísticos da região Alentejo.

532.387,72

FEDER

399.290,79

2016/09/18

2018/03/18

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vila Viçosa;

‐

CRIAÇÃO DA CASA DE SANTIAGO ‐ TURISMO DE HABITAÇÃO

A criação da CASA DE SANTIAGO visa a requalificação de um edifício histórico,
localizado em Santiago do Cacém, convertendo a sua natureza de habitação familiar
para alojamento turístico, com o objetivo de promover um produto turístico de
elevada qualidade e autenticamente alentejano.

293.874,42

FEDER

220.405,82

2016/10/01

2017/12/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐

Granulação da matéria‐prima

Aumento da capacidade instalada com impacto na qualidade do produto por via da
implementação de uma metodologia inovadora de fabrico.

1.246.010,00

FEDER

934.507,50

2016/09/16

2016/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

‐

Alu ‐ Inov

A criação de uma linha de produção de estores permite diminuir o nível de
dependência dos fornecedores, aumentar o cumprimento de prazos de entrega, o
VAB em 54%, o volume de vendas internacionais em 50%, através também do
alargamento da política de internacionalização à Bélgica e criar 4 PT?s.

364.650,00

FEDER

255.255,00

2016/11/01

2017/10/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

Inovação ‐ Vac, Minerais

O projeto tem como objetivo tornar a VAC Minerais na única empresa portuguesa a
fabricar, em Portugal, carbonato de cálcio a partir de dolomites, com granulometrias
de 7 microns, com matéria‐prima extraída em Portugal.

2.400.526,10

FEDER

1.680.368,27

2016/11/15

2018/05/14

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

392.831,05

FEDER

294.623,29

2016/10/01

2018/01/09

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

‐

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐022841

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
PEDRA SECULAR, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Pedreira dos Anéis ‐ Rose Fantasy

Criação das condições para iniciar a Exploração da Pedreira dos Anéis, cujo novo
produto é um tipo de granito exclusivo ‐ Granito Rose Fantasy, com base em
tecnologia de última geração que irá colocar a empresa ao nível das melhores do
setor. Incluirá ainda tecnologia para a transformação da pedra

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐022893

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
AGROINSIDER, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Smart Agro processes

Criação de um modelo de prestação de serviços de elevado conteúdo tecnológico,
suportado em ciência e na tecnologia mais recente.O objetivo é sustentar processos
de agricultura inteligente com elevada geração de valor e com impacto na
produtividade e eficiência da gestão dos recursos.

319.879,64

FEDER

223.915,75

2016/09/25

2019/01/25

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐023069

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
SLEEP & NATURE LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Sleep & Nature Hotel

Criação no Alentejo de um Hotel Rural de 4 estrelas com 24 UA direccionado para o
Turismo de Saúde.Nesta unidade serão criadas condições para disponibilizar serviços
inovadores para tratamento não médico de distúrbios do sono e do stresse,
suportados em conhecimento científico dos sócios da empresa

1.715.453,85

FEDER

1.286.590,39

2017/11/15

2019/11/14

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐023086

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
RARA LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

O projeto da Rara consiste na criação de estabelecimento, com objetivo de criar
Criação de unidade industrial de fabrico de massas alimentícias
unidade industrial de fabrico de massas alimentícias.Este projeto tem em vista o
(obras de remodelação e aquisição de equipamentos
fabrico de massa fresca que permitirá dar resposta à fraca oferta deste produto no
produtivos)
mercado e ir ao encontro do aumento da procura.

320.730,00

FEDER

224.511,00

2016/12/06

2019/06/05

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐023138

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MELGÃO CACAU E CHOCOLATES, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

MELGÃO CACAU E CHOCOLATES

O projeto da MELGÃO, permitirá a criação de uma unidade industrial destinada à
transformação de cacau em chocolate e ao fabrico de outros produtos, tendo por
base essa matéria‐prima. Os argumentos competitivos e consequente sucesso global
resultarão da contínua incorporação dos resultados de I&D.

1.740.147,83

FEDER

1.305.110,87

2017/09/15

2019/09/14

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐023215

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
ESCABSTONE, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Valorização da Calçada Portuguesa e Minimização de
Desperdícios de Extração

Decorrente deste projeto a Brigipedra pedra alargar a cadeia de valor a jusante,
apostando no fabrico de Calçada Portugesa através dos desperdícios provenientes do
corte do bloco em bruto. Para tal, preconiza um aumento da capacidade produtiva e
o reforço das suas competências tecnológicas.

1.855.480,00

FEDER

1.113.288,00

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐023331

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CERIMONIAL ‐ ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Requalificar, Diversificar e Inovar para Crescer e Expandir a
Atividade

Com este projeto pretende‐se incrementar em 42% a capacidade de alojamento da
nossa unidade hoteleleira, bem como aumentar e diversificar os serviços prestados.
Melhorar a qualidade a todos os níveis e introduzir na organização inovação de
produto/serviço, de marketing, de processo e organizacional.

239.861,23

FEDER

143.916,74

2017/04/17

2018/10/13

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐023341

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MANUEL PEDRO DE SOUSA & FILHOS LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Capacidade Avançadas para Extração e Transformação de
Granito Cinza de Alpalhão

A MPS atua no setor de extração, transformação de pedra natural e assume como
essencial para a sua sustentabilidade investir no aumento de capacidade produtiva,
por forma a elevar a sua capacidade de resposta aos mercados cada vez mais
exigentes, apostando na promoção de Granito Cinza de Alpalhão

411.200,00

FEDER

246.720,00

2016/12/31

2018/12/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐023461

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CASA DE 1927, UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Hotel Vínico Casa 1927

Em plena Lezíria do Tejo, próximo da ?Capital do Vinho? Cartaxo, localizar‐se‐á o
Hotel Vínico Casa 1927. Hotel de Enoturismo na região Ribatejo, onde os vinhos e as
vinhas, a cultura, a agricultura, a tradição e o charme da região se unem ao mítico rio
Tejo para tornar a Casa 1927 única e singular.

2.262.385,90

FEDER

1.583.670,13

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐023561

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐023564

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐023600

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐022653

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐022706

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐022711

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐022744

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐023518

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐023542

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
BENDADA ‐ ALENTEJO LIVING SOLUTIONS, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades CASA ALTA ‐ SOCIEDADE PRODUTORA DE ÓLEOS VEGETAIS E
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
AZEITES, LDA.

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
ALU‐M ‐ ALUMÍNIOS E PVC LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
VAC MINERAIS, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades BRIEFTIME INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
ALIMENTARES, S.A.

Aumento da capacidade produtiva para criação de novos
produtos e captação de novos mercados.

Aumento da capacidade produtiva instalada, maior eficiência e flexibilidade
produtiva, para a criação de novos produtos diferenciadores e captação de novos
mercados.

1.077.492,00

FEDER

646.495,20

2017/05/15

2018/08/14

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
SGO ‐ SOCIEDADE GESTORA DE OBRAS LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Criação de um estabelecimento de Fabrico de Janelas, Portas,
Estores e outros em PVC, aço inox e alumínio

Criação de uma unidade industrial para o fabrico de caixilharia em PVC, alumínio e
aço inox, que potenciará a actual actividade de construção e de instalação
desenvolvido pela SGO e lhe permitirá o acesso a mercados internacionais.

551.043,26

FEDER

385.730,28

2017/04/17

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

‐

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades CENTRAJUSTE ‐ CENTRO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
DE RECURSOS, ORGANIZAÇÕES E SISTEMAS LDA

Projeto de Inovação Produtiva ‐ Cedros

Após aprovação dos Projetos de Qualificação e Internacionalização, que fortalecem a
CEDROS nos seus fatores imateriais de competitividade e suportam a Estratégia
Internacional, pretende‐se o investimento em máquinas e softwares que melhorem
significativamente a qualidade dos serviços CEDROS.

112.250,00

FEDER

78.575,00

2017/11/15

2019/11/14

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
WOI ‐ WHEY ON ICE, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Projeto de Inovação Produtiva WOI Whey On Ice

O presente projeto de Inovação Produtiva pretende a implementação de uma
Unidade de Produção, Comercialização e Desenvolvimento de Gelados Funcionais
inovadores em Montemor‐o‐Novo, a WOI Whey On Ice, Lda; complementado por
dois projetos, de Qualificação e Internacionalização.

2.756.192,00

FEDER

1.929.334,40

2018/07/05

2020/07/03

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
FRUGAL ‐ SOCIEDADE AGRO‐TURÍSTICA, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Criação de um parque de campismo e caravanismo

O projeto Frugal tem como objectivo criar um empreendimento de turismo em
espaço rural, na vertente de Parque de Campismo e Caravanismo Naturista. Este
projeto prevê assim a abertura de um novo Parque de Campismo e Caravanismo em
Montalvão, concelho de Nisa, distrito de Portalegre.

875.729,04

FEDER

656.796,78

2017/06/16

2019/06/15

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Nisa;

‐

inovCL

inovCL é um projeto que visa dotar uma empresa de topografia com serviços
altamente inovadores, recorrendo a tecnologias inexploradas a nível internacional, o
que se traduz na sua competitividade global, permitindo‐lhe crescer na sua cadeia de
valor.

966.115,00

FEDER

676.280,50

2017/08/01

2019/05/16

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

2.880.554,92

FEDER

2.016.388,44

2018/04/27

2020/04/25

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐023906

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
UNIVERSACONTECE, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Hotel O Cante

O projeto Cante Hotel pretende criar no centro da cidade de Évora um espaço
dedicado à cultura alentejana, que permita aos seus hóspedes usufruirem de uma
experiência única, seja pelo alojamento, seja pela uitlização de uma aplicação que irá
acompanhar os visitantes na exploração deste património.

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐023918

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
STARCORK ‐ REVESTIMENTOS DE CORTIÇA LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Linha de Cilindros para produção de novos materiais
aglomerados de cortiça

Projeto de investimento numa nova linha de aglomeração de cortiça em cilindros
visando a produção de novos componentes de cortiça aglomerada.Igualmente
presente um forte investimento numa central fotovoltaica para autoconsumo (UPAC)
e reforço do sistema de controlo de produção e gestão.

1.594.000,00

FEDER

1.115.800,00

2016/10/01

2018/01/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐023942

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
KTUBO INJECTION LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Empresa nova na área de fabrico de tubos para rega e
electricidade

O projeto da KTubo consiste na criação de um novo estabelecimento, com objectivo
criar unidade industrial de fabrico de tubos plastico para Rega e electricidade.Este
projeto tem em vista utilização de matérias primas recicladas para fabrico de tubo
com elevada procura nos mercados internacionais.

2.275.505,00

FEDER

1.592.853,50

2017/09/17

2019/09/15

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Chamusca;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐023981

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades HERDADE DA MALHADINHA NOVA ‐ SOCIEDADE AGRICOLA E
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
TURISTICA S.A.

Enoturismo Herdade da Malhadinha Nova ‐ Country House &
Spa e Agroturismo Herdade do Ancoradouro

Ampliação do estabelecimento de agorturismo Herdade da Malhadinha Nova ‐
Country House & Spa ‐ Herdade da Peceguina ‐ e criação de dois novos
estabelecimentos de Agroturismo ‐ Herdade do Ancoradouro ‐, com vista ao alcance
de um segmento de mercado ainda mais exclusivo.

1.742.342,10

FEDER

1.045.405,26

2018/01/13

2020/01/12

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐024102

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
L'AND OF ALANDROAL ‐ AGRICULTURA E TURISMO, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

L?And of Alandroal, turismo no espaço rural ? Casa de Campo ? inovador, localizado
Unidade de Turismo no Espaço Rural ‐ L'And of Alandroal Casas na Herdade das Parreiras no Alandroal destinado ao segmento Gay High End. Oferta
de Campo ‐ destinado ao segmento Gay High End
de bens e serviços de qualidade com atividades múltiplas de lazer para os hóspedes e
gestão profissionalizada.

1.408.369,05

FEDER

1.056.276,79

2017/06/16

2019/06/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Alandroal;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐024280

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades MANUEL MATA ‐ FABRICO E MONTAGENS ALUMINIOS,
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
UNIPESSOAL LDA

Reativação da linha produtiva de alumínios

Empresa especializada no fabrico de caixilharia em PVC e alumínio que pretende
modernizar a linha de produção em alumínio para consolidar mercado nacional e
internacionalizar os seus produtos. Irá aumentar a eficiência da linha em causa,
qualidade dos produtos e reduzir os custos de produção.

165.543,25

FEDER

124.157,44

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐024286

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
WORLD SKILLS ‐ LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

PORTUGUESE NATURE TOURISM in a WORLDWIDE PLATFORM

Esta operação de investimento vai permitir que a WORLD SKILLS desenvolva, lance e
projete internacionalmente uma plataforma de reservas all‐in‐one dedicada ao
Turismo de Natureza, a NATURE TOURISM of PORTUGAL in a WORLDWIDE
PLATFORM, enquanto solução inovadora para o setor e para a própria empresa.

110.745,00

FEDER

77.521,50

2017/08/15

2019/04/16

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

‐

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
EUROPADEL, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Optimização da Eficiência Organizacional

Criação de condições para a qualificação da Europadel, uma unidade turística que
terá uma inovadora oferta agregada, englobando várias valências turísticas,
conjugando a oferta de padel com o potencial turístico de Elvas, visando a captação
de turistas nacionais e internacionais.

230.043,00

FEDER

103.519,35

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
BRINOVA ‐ BIOQUÍMICA, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Por via do presente projeto de investimento em Fatores Imateriais de
Qualificação da Oferta de Produtos Farmacêuticos Veterinários Competitividade, orçamentado em 784.046,02?, a Brinova pretende criar e
Inovadores
desenvolver um conjunto de vantagens competitivas e um posicionamento de
referência, que potenciem a penetração nos segmentos e mercado‐alvo pretendidos.

647.696,38

FEDER

291.463,37

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

Qualificação de Projeto Inovador de Fabricação de Produtos
Derivados de Coco

Por via do presente projeto de investimento em Fatores Imateriais de
Competitividade, orçamentado em 705.690,00?, a Labcoco pretende criar e
desenvolver um conjunto de vantagens competitivas e um posicionamento de
referência, que potenciem a penetração nos segmentos e mercado‐alvo pretendidos.

569.117,78

FEDER

256.103,00

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

KimiSciences ‐ Projeto de Qualificação

O projeto da KimiSciences objetiva introduzir e capacitar a unidade fabril, destinada a
produção de medicamentos inovadores e certificados, com o laboratório de suporte
ao I&D, o controlo de qualidade, assim como a contratação de dois técnicos
especializados para o desenvolvimento deste projeto.

333.790,05

FEDER

150.205,52

2017/12/01

2019/11/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐023857

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐024745

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐024756

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐024761

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐024786

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

79%

79%

79%

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CARLOS LOUZEIRO, SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
LABCOCO, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
KIMISCIENCES ‐ PHARMACEUTICALS MANUFACTURING, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

17
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ALT20‐01‐0853‐FEDER‐024973

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐025800

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐025815

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐025863

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐025900

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐026024

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐027587

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐027616

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐027739

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades THE AUDIOVISUAL COMPANY (DPTC) ‐ DESENVOLVIMENTO DE
TAC ‐ Qualificação
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
PROJECTOS TÉCNICOS E CONSULTORIA, S.A.

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CESAR CASTELÃO & FILHOS, LIMITADA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

A The Audiovisual Company é uma empresa nacional, que aposta na integração das
TIC com os conteúdos audiovisuais e que pretende por via do presente projeto,
promover a sua qualificação interna de forma a expandir os seus mercados de
atuação.

35.000,00

FEDER

15.750,00

2018/03/07

2020/03/05

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

A empresa pretende elevar a sua competitividade, mediante a disponibilização de
Inovação organizacional e de marketing ‐ Plataforma
uma plataforma web para receção de serviços de impressão, recurso a metodologias
informática para receção de serviços de impressão e marketing
organizacionais, desmaterialização processos, marketing digital e formação dos RH.
digital
Importa também reforçar a presença no mercado externo.

154.475,00

FEDER

69.513,75

2018/03/30

2020/03/27

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Chamusca;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
JOIDITRANS ‐ SOCIEDADE DE TRANSPORTES, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Projeto de Qualificação da Joiditrans

O projeto da Joiditrans prende‐se maioritariamente com a Economia digital e as TIC
como domínio imaterial da competitividade, sendo que o principal investimento será
numa plataforma Web, a qual irá permitir a desmaterialização dos processos,
contribuindo para uma mairo satisfação dos clientes.

86.868,60

FEDER

39.090,87

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
ROTINA PERFEITA ‐ DISTRIBUIÇÕES, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Qualificação e Expansão ‐ Rotina Perfeita

Melhorar o posicionamento da Rotina Perfeita em áreas de competitividade críticas e
iniciar o seu projeto de internacionalização, através do investimento em atividades
de qualificação.

507.952,00

FEDER

228.578,40

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
OPEN RENEWABLES S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Projeto com o objetivo da certificação internacional de produtos em três tipologias
Capacitação da Open Renewables nas certificações IEC 61215; de certificados de produto que permita expandir para novos mercados (Brasil) mas
IEC 61730 e INMETRO
também aumentar as vendas no mercado europeu (através de duas certificações de
caráter obrigatório) de módulos fotovoltaicos

41.245,97

FEDER

18.560,69

2017/06/30

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

Ginja da Quinta

O projeto visa a promoção e criação de uma marca top of mind e design próprio ao
nível do produto, na categoria de licores de ginja premium, através da inovação do
produto e implementação de novos métodos de marketing, distribuição e promoção,
a par de novas abordagens nas relações com o exterior.

72.295,75

FEDER

32.533,09

2018/04/30

2020/04/28

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

Desimetal Global

Este projeto tem como objetivo o reforço das capacidades de organização e gestão
da empresa, com alto investimento em domínios imateriais de competitividade, nos
domínios de inovação de marketing e inovação organizacional, traduzindo‐se num
suporte essencial para a estratégia de internacionalização.

120.600,00

FEDER

54.270,00

2018/01/02

2020/01/01

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Sousel;

‐

Metalo‐Nicho 2Rs: REforço de Capacidades Estratégicas e
gestão para um REposicionamento competitivo

O projeto prevê o reforço de competências organizacionais, de gestão e de
desenvolvimento de produto na Metalo‐Nicho e a aposta em TICs e na Gestão da
Qualidade, com vista à capacitação da empresa para produção de novos produtos e
abordagem a novos mercados internacionais.

138.037,50

FEDER

62.116,88

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

‐

Projeto de Qualificação da Competir Internacional

O presente projeto da COMPETIR prevê a atuação em fatores críticos para o
desenvolvimento do negócio, na desmaterialização e digitalização dos processos,
produtos, inovação organizacional numa ótica de marketing integrado virado para a
satisfação do cliente, reforçando a presença no mercado externo.

204.740,00

FEDER

92.133,00

2017/10/22

2019/10/21

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

Novo empreendimento turístico ‐ perfect walk @ grande lago

Empreendimento turístico inovador no Alqueva, diferenciado por uma oferta
integrada de serviços de qualidade de acordo com as necessidades e expectativas dos
clientes, recorrendo a tecnologias digitais de inteligência emocional, num ambiente
exclusivo de simplicidade, tranquilidade e bem‐estar.

1.600.182,55

FEDER

1.120.127,79

2018/05/02

2020/04/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

‐

Hotel Vale do Gaio

A presente candidatura advém de um projeto de investimento de ampliação e
remodelação do Hotel Vale do Gaio, localizado no concelho de Alcácer do Sal.

986.017,97

FEDER

591.610,78

2018/04/10

2019/10/08

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

BEVAPER Inovação

A BEVAPER apresenta um projeto de criação de raiz de uma unidade industrial de
produção de soluções líquidas feitas à base de produtos naturais, com rigoroso
controlo de qualidade e formulas inovadoras, para uso em cigarro eletrónico e
especialmente vocacionadas para o mercado internacional

579.824,39

FEDER

347.894,63

2018/01/10

2020/01/09

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Cuba;

‐

79%

79%

79%

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MXS ‐ GLOBAL DRINKS AND FOOD, UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
DESIMETAL ‐ COMPANHIA DE METAIS, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
METALO‐NICHO,S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
COMPETIR INTERNACIONAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
A ESSÊNCIA DO MEIO, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Glamping Skies

O projeto Glamping Skies representa a inovação no turismo, conjugando tradições e
modernidade.É um parque campismo de Domes, unidades turísticas com capacidade
para 2 pessoas, onde as funcionalidades de um hotel de 4 estrelas se associam à
comunhão com a natureza, através de uma estrutura única.

431.261,14

FEDER

301.882,80

2018/02/01

2019/05/03

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐032127

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
VENAKKI, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

BETTERDRINKS‐ Inovação e pioneirismo nas bebidas
espirituosas made in Portugal

Criação da primeira destilaria de whisky made in Portugal, com a dotação dos
equipamentos necessários à sua materialização.

329.238,05

FEDER

197.542,83

2017/06/15

2019/06/14

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐032707

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades AGUDAL 3 ‐ SOCIEDADE CONSTRUÇÕES URBANIZAÇÕES E
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
REPRESENTAÇÕES LDA

Criação do Turismo de Aldeia ? São Brás do Regedouro

Construção de um empreendimento de Turismo de Aldeia, na aldeia de S. Brás do
Regedouro, Évora. Sob um conceito que interliga a experiência do turista com a
vivência das gentes da aldeia, serão recuperadas 15 habitações (casas de campo),
criada uma receção, e desenvolvidas atividades de animação.

940.394,60

FEDER

658.276,22

2017/11/27

2020/08/27

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐032767

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades DIAMOND SERVICE PORTUGUESA ‐ FERRAMENTAS
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
DIAMANTADAS, LIMITADA

Alteração fundamental do processo global de produção da
Diamond Service

O presente projeto consiste na alteração fundamental do processo global de
produção da Diamond Service, com o intuito de aplicar novo método produtivo e
usufruir de processo produtivo mais veloz e eficiente, bem como melhorar
significativamente as características dos produtos fabricados.

490.900,94

FEDER

294.540,56

2017/09/22

2019/03/25

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vila Viçosa;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐032909

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
Parapedra ‐ Processo inovador de produção de areias
PARAPEDRA‐SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE PEDRAS, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
altamente calibradas e selecionadas

O objetivo último da Parapedra com este investimento é a capacitação da empresa
para produzir novos produtos com maior qualidade e especificações técnicas
significativamente distintas, com vista à abertura de novos segmentos de mercado,
com elevado potencial de exportação.

2.407.258,55

FEDER

962.903,42

2017/06/15

2019/06/14

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐033080

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CORKART ‐ INDÚSTRIA DE CORTIÇAS, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Aumento da capacidade de um estabelecimento já existente

O projeto consiste na aquisição de novos equipamentos produtivos e realização de
obras de modo a melhorar o processo produtivo da empresa, dotando‐a de maior
capacidade produtiva e da capacidade de fabrico de novos produtos inovadores, bem
como melhorar as características dos produtos atuais.

1.043.000,00

FEDER

625.800,00

2017/07/03

2019/01/02

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐033147

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
METALO‐NICHO,S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Metalo‐Nicho Expansion: Novos processos e produtos para
novos mercados

O projeto prevê o aumento da capacidade produtiva da Metalo‐Nicho, com
processos robotizados e sistemas digitais conectados e integrados em tempo real
com a rede de informação global da empresa e a sua capacitação para o fabrico de
soluções de maior valor acrescentado para o mercado internacional.

1.385.092,20

FEDER

969.564,54

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐033236

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
NRB ‐ SOLUÇÕES EM IRRIGAÇÃO, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

NRB Industria

A NRB no caminho da qualidade e inovação implementa uma moderna e tecnológica
unidade de produção de soluções e sistemas de irrigação e seus conexos, capaz de
responder às exigências do mercado e, simultaneamente, respeita e protege o
precioso bem da vida a água.

1.210.016,29

FEDER

726.009,77

2018/04/25

2020/04/23

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐033386

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
DOMINANT FORCE LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Este Projeto de Investimento destina‐se à ampliação do Enigma ‐ Nature & Water
Ampliação do Enigma ‐ Nature & Water Hotel, oferta de novos
Hotel, bem como às disponibilização de uma nova oferta de serviços que vão de
serviços e Criação do Centro Interpretativo da Rota Vicentina
encontro às motivações turísticas da procura.

1.353.644,38

FEDER

947.551,07

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐033400

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
Refúgio da Cegonha ‐ Actividades Turísticas, Lda
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Monte da Herdade da Arcebispa ‐ Turismo Rural

Projeto turístico em espaço rural (TER) ‐ agroturismo, que pretende proporcionar, no
concelho de Alcácer do Sal, Alentejo Litoral, um serviço de alojamento de excelência,
com atividades complementares aliadas ao lazer, em plena comunhão com a
natureza e com a comunidade local.

722.099,77

FEDER

433.259,86

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐033661

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
AFTERWAY, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Afterway ‐ Glicerina

A Afterway pretende ser a primeira refinaria, em Portugal, especializada, com
tecnologia inovadora na produção de glicerina refinada e farmacêutica, a partir da
refinação do glicerol bruto, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e
preservação ambiental.

2.454.601,90

FEDER

1.472.761,14

2018/04/01

2020/03/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐033682

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
PEDRAMOCA‐SOCIEDADE EXTRACTIVA DE PEDRA LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Pedramoca: Reposicionamento e reforço dos elos críticos da
cadeira de valor

É objetivo do projeto capacitar a Pedramoca para alargar a sua atuação na cadeia de
valor, aproximando‐a dos elos mais a jusante, fornecendo prioritariamente grandes
obras e trabalhando diretamente com o cliente final e prescritores. Visa‐se ainda o
reforço do posicionamento no mercado global.

1.801.903,00

FEDER

900.951,50

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐033735

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
Always Amazing ‐ Lda
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

SANTA CLARA Floating Retreat ? Criação e implementação de
uma unidade turística flutuante em plena albufeira da
barragem de Santa Clara, única em Portugal, que irá promover
o desenvolvimento de uma Ec

SANTA CLARA Floating Retreat será uma unidade turística flutuante, ÚNICA EM
PORTUGAL, destinada ao mercado global, sustentando a sua implementação num
conceito Environmentally Friendly, apostando em materiais sustentáveis, reutilizáveis
e recicláveis e em atividades turísticas sustentáveis.

2.538.278,00

FEDER

1.776.794,60

2018/01/01

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐033787

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
TECHNOLOGY SOLUTIONS IT INT, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Construção de unidade fabril para produção de telemóveis,
smartphones e tablets

O objetivo do projeto consiste na construção de uma unidade produtiva, de
smartphones e tablets, internalizando funções atualmente subcontratadas no
estrangeiro e permitindo a incorporação de novas componentes, que vêm
revolucionar o conceito e introduzir economias significativas de custos.

2.391.070,00

FEDER

1.434.642,00

2017/07/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐034614

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
SGO ‐ SOCIEDADE GESTORA DE OBRAS LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Investimento na competitividade da SGO

A SGO pretende reforçar as suas capacidades de gestão de modo a ganhar
competitividade acrescida e posicionar‐se estrategicamente perante o mercado
global, a partir da crescente notoriedade dos seus produtos de caixilharia em PVC,
alumínio e aço e de uma actividade sustentada em novos mercados.

164.220,00

FEDER

73.899,00

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐034635

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
SULREGAS, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Aposta na Competividade e Qualificação da Sulregas

A Sulregas, por via de um investimento de 97.083,04?, pretende apostar na
agregação de valor à sua oferta através de um conjunto de investimentos em
ferramentas organizacionais, criação e registo marca, certificação da qualidade e
economia digital, que se traduzam em mais‐valias competitivas.

89.783,04

FEDER

40.402,37

2018/02/05

2020/02/04

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

10.000,00

FEDER

7.500,00

2018/03/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

10.000,00

FEDER

7.500,00

2018/03/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

34.000.000,00

FEDER

17.000.000,00

2017/09/01

2022/12/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐028191

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐028645

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐029077

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐029100

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐035651

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐035661

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐035686

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
PERFECT WALK ‐ LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
VALE DO GAIO ‐ ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
BEVAPER, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Aquisição de serviços de consultoria com vista à identificação e implementação de
uma estratégia de digitalização do negócio com recurso às tecnologias e processos
associados à Indústria 4.0
Aquisição de serviços de consultoria com vista à identificação e implementação de
uma estratégia de digitalização do negócio com recurso às tecnologias e processos
associados à Indústria 4.0

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
A.J. E M. ‐ PASTELARIAS LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

ANTÓNIO MELGÃO @ DIGITAL

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades CAPRI ‐ REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
ALIMENTARES LDA

CAPRI DIGITAL

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
IFD ‐ INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DESENVOLVIMENTO, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Criação de Fundo de Fundos de Capital / Quase ‐ Capital

‐‐

Vale Indústria 4.0 ‐ SMSPT

Atenta às condições de mercado e às atuais tendências ligadas à Indústria 4.0, a
SMSPT irá investir na aquisição de serviços de consultoria para a produção de um
diagnóstico estratégico que vise assegurar a cibersegurança do seu negócio,
aumentando assim a sua competitividade global no mercado.

10.000,00

FEDER

7.500,00

2018/02/01

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

‐

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades SAPATA & FILHA ‐ RESTAURAÇÃO E PRODUTOS TRADICIONAIS
QUEIJARIA SAPATA 4.0
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
LDA

Aquisição de serviços de consultoria com vista à identificação e implementação de
uma estratégia de digitalização do negócio com recurso às tecnologias e processos
associados à Indústria 4.0

10.000,00

FEDER

7.500,00

2018/02/28

2019/02/27

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

‐

10.000,00

FEDER

7.500,00

2018/02/28

2019/02/27

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐035877

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
TERRALEM, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Estratégia Digital

Aquisição de serviços de consultoria especializada com vista à definição e
implementação de uma Estratégia de Digitalização do negócio com recurso aos
conceitos associados à Indústria 4.0, aplicados ao nosso negócio como fatores de
vantagem competitiva e de diferenciação internacionalmente.

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐036015

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
A. CASIMIRO, LIMITADA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

CASIMIRO DIGITAL

Aquisição de serviços de consultoria especializada para realização de um Diagnóstico
Organizacional, definição de uma Estratégia Digital e proposta de Plano de Ação,
segundo os conceitos e princípios da Indústria 4.0, aplicados à nossa realidade
empresarial e ao setor em que atuamos.

10.000,00

FEDER

7.500,00

2018/03/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐036592

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CAMPINO & PEREIRA LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Otimização Digital Integrada da CAMPINO & PEREIRA

O objetivo principal deste projeto é o de reforçar a nossa presença online através da
promoção da notoriedade e do reconhecimento global da CAMPINO & PEREIRA, com
o recurso a serviços de consultoria de Social Media Marketing, Search Engine
Optimization (SEO) e Search Engine Advertising (SEA).

9.850,00

FEDER

7.387,50

2018/02/28

2019/02/27

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐036595

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades AMBIPAR CONTROL ‐ CONSULTORIA, ANÁLISES E
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
AMOSTRAGEM AMBIENTAL LDA

Ambipar Control ‐ Hiperconetiva

Este projeto visa a identificação de uma estratégia assente num estudo de
diagnóstico que produza um conjunto de orientações que permitam à AmbiPar
Control a definição de um plano de ação que a conduza à digitalização dos
processos, da interconectividade e do ajustamento do modelo organizacional.

10.000,00

FEDER

7.500,00

2018/01/20

2019/01/19

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

‐

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
VENDA MELHOR E COMPRE BEM, CASH & CARRY LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

O objetivo principal deste projeto é o de reforçar a nossa presença online através da
Estratégia de Otimização da Presença Online Da Venda Melhor promoção da notoriedade e do reconhecimento global da nossa empresa, com o
(baseada em SEO, SEA e Social Media Marketing)
recurso a serviços de consultoria de Social Media Marketing, Search Engine
Optimization (SEO) e Search Engine Advertising (SEA).

9.890,00

FEDER

7.417,50

2018/02/24

2019/02/23

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐035730

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐035871

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐036623

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐036631

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐036831

79%

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
SMSPT ‐ SALES & MARKETING SERVICES, UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades SHOECOLOURS, COMÉRCIO DE CALÇADO E VESTUÁRIO,
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
UNIPESSOAL LDA

Implementação e otimização de processos associados ao
comércio eletrónico e Indústria 4.0

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
BOTELHOS, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

BOTELHOS 4.0

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

A Shoe Colours foi fundada em Outubro de 2016, após uma bem‐sucedida prova‐de‐
conceito, e com este projeto pretende implementar e otimizar os seus processos
associados ao comércio eletrónico de forma a enriquecer a ligação online com o
cliente.
Aquisição de serviços de consultoria especializada para realização de um Diagnóstico
Organizacional, definição de uma Estratégia Digital e implementação de um Plano de
Ação, segundo os conceitos e princípios da Indústria 4.0, aplicados à nossa realidade
empresarial.

10.000,00

FEDER

7.500,00

2018/02/28

2019/02/27

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

10.000,00

FEDER

7.500,00

2018/03/01

2019/08/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐

18

Operações Aprovadas | Approved Operations (31.03.2019)

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐037027

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐037117

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐037140

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐037270

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐037295

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐037311

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐037357

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐037518

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐038569

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐038892

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐038906

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐038909

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐038927

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades TICASGEST ‐ SERVIÇOS E CONSULTADORIA INFORMÁTICA,
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
UNIPESSOAL, LDA

Implementação e otimização de processos associados ao
comércio eletrónico e indústria 4.0, de forma a fortalecer a
presença online.

Como este projeto, a TICAGEST, pretende criar um área de cliente de modo a
dinamizar a assistência técnica informática e aumentar a sua presença online.

10.000,00

FEDER

7.500,00

2018/02/13

2019/02/12

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
PINHAL DA TORRE VINHOS S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Implementação de Processos Associados ao Comércio
Electrónico

A Pinhal da Torre ‐ Vinhos pretende inovar na sua forma de comunicação,
implementando novos modelos de negócios aliados à transformação digital pelo que
se candidata a apoio através do programa Vale Industria 4.0.

10.000,00

FEDER

7.500,00

2018/02/17

2019/02/16

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Alpiarça;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
EVORACOR ‐ SOCIEDADE DISTRIBUIDORA, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

EvoraCor4.0

O ÉvoraCor visa alavancar as suas vantagens competitivas no mercado digital, através
de processos associados ao comércio eletrónico.

8.730,00

FEDER

6.547,50

2018/02/08

2019/02/07

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
A A Z DO CAFÉ, TORREFACÇÃO DE CAFÉ, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

AaZ Digital: do plano à acção

A AaZ pretende proover a transformaçao digital através da presença activa ‐ web&
loja online com suprte em MKT digital ‐ como meio de interação, promoção,
angariação de clientes finais, e melhorando a interacção com parceiros, multiplicando
pontos de contacto e feedback.

9.900,00

FEDER

7.425,00

2018/01/31

2019/01/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Implementação de Processos Associados ao Comércio
Electrónico

A JMCS ‐ comércio de produtos químicos unipessoal pretende inovar na sua forma de
comunicação, implementando novos modelos de negócios aliados à transformação,
digital pelo que se candidata a apoio através do programa Vale Industria 4.0.

10.000,00

FEDER

7.500,00

2018/02/09

2019/02/08

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Implementação de Processos Associados ao Comércio
Electrónico

A OHA ‐ OLEOHIDRÁULICA APLICADA, LDA pretende inovar na sua forma de
comunicação, implementando novos modelos de negócios aliados à transformação,
digital pelo que se candidata a apoio através do programa Vale Industria 4.0.

10.000,00

FEDER

7.500,00

2018/02/15

2019/02/14

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Ecoveg Digital

A Ecoveg, S.A., pretende com o presente projecto a aquisição de serviços de
consultoria com vista à identificação de uma estratégia conducente àadoção de
tecnologias e processos associados à indústria 4.0.

10.000,00

FEDER

7.500,00

2018/02/16

2019/02/15

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Artesanato à distância de um clique.

O projeto dará à Empresa uma maior capacitação digital, através de: Reformulação
do WEBSITE institucional e LOJA ONLINE;Aumento do número de idiomas na Loja
Online/Site.Melhoria do Posicionamento Google e Facebook.

3.500,00

FEDER

2.625,00

2018/02/27

2019/02/26

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Penta Adhesiv Século XXI

Aquisição de uma linha de fabrico de rótulos termo‐retráteis e investimentos de
automatização e controlo do processo produtivo.

1.887.467,65

FEDER

943.733,83

2018/03/02

2019/08/01

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Complexo Turístico de Marvão

Reabilitação e ampliação de 2 edifícios no Centro Histórico de Marvão, para a
abertura de um Complexo Turístico único, contemplando: Casa de Campo, Taberna,
Restaurante com esplanada, Loja de Lembranças e Produtos Típicos e o único Museu
de Armas Antigas de Marvão, da Coleção de José Rivero Sudón.

1.033.750,27

FEDER

620.250,16

2018/06/01

2020/05/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

‐

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
FÁBULAS RELEVANTES UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

FR ‐ Criação de Fábrica de Massas para Pizza

Criação de Novo Estabelecimento especializado na Fabricação de Massa de Pizza
fresca e congelada em Bola e em Base com os mais diversificados tamanhos e pesos
do mercado, direcionada ao Mercado Ibérico e Europa Ocidental, de elevada procura
por Pizzerias e Restaurantes e pelo Retalho (Hipermercados)

2.993.719,05

FEDER

2.095.603,34

2018/11/12

2020/11/11

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
OLITREM‐INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Aumento competitivo da OLITREM induzido pelo incremento
da capacidade produtiva, pela inovação de produtos e
processos produtivos, comerciais e organizacionais, com
especial aposta num incremento sign

A Olitrem pretende reforçar a sua competitividade induzida pela aposta em
equipamentos e sistemas produtivos de alto teor tecnológico, pelo expressivo
aumento da capacidade instalada, e pela inovação de produtos, com enfoque no
incremento das suas vendas para os mercados internacionais.

2.985.765,00

FEDER

1.492.882,50

2018/03/27

2020/03/25

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

NATSTONE ? INNOVATION2020

NATSTONE ‐ INNOVATION2020 consiste num projeto de investimento com o intuito
de promover a digitalização de processos na empresa, inovando em diversos
domínios (tecnologia, marketing e organização), que permitirão um aumento da
capacidade produtiva e de produtividade na empresa.

2.530.000,00

FEDER

1.265.000,00

2018/07/01

2020/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

Abertura do Polo Boutique Hotel

O presente projeto direciona‐se para a abertura do Polo Boutique Hotel no concelho
de Benavente, estando o mesmo focado no turismo equestre. Pretende‐se, também,
obter uma taxa de exportação de 40% no pós‐projeto e a criação líquida de 12 postos
de trabalho.

1.030.375,00

FEDER

618.225,00

2018/11/01

2020/04/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

1.512.676,00

FEDER

1.058.873,20

2019/03/01

2021/02/28

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

79%

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades J.M.C.S. ‐ COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS, UNIPESSOAL
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
LDA

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
OHA ‐ OLEOHIDRÁULICA APLICADA, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades ECOVEG CHEMICAL EUROPE, CIÊNCIAS NUTRICIONAIS E
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
BIOLÓGICAS S.A.

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CASAS‐NOVAS & FIGUEIREDO LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
PENTA ‐ ADHESIV, EMBALAGENS INDUSTRIAIS, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MARVÃO MUSEUS RS SOLAR, UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

79%

79%

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades NATSTONE, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEDRAS NATURAIS E
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
ROCHAS ORNAMENTAIS, S.A.

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐038938

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
SABNHAB, UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Implantação de Unidade Industrial de Fabricação de Pão de
Queijo

A SABNHAB, por via deste projeto de cariz produtivo pretende apostar na
implementação de uma unidade industrial de 800 m2, no Parque Industrial de
Portalegre, para fabricação em regime industrial de pão‐queijo simples e com adições
de recheios, perspetivando‐se um investimento total de 1,68 M?.

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐038939

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
EXTRAOILS OILS 4 THE FUTURE, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Fábrica de Biodiesel e Óleos para Biocombustíveis de 2ª
geração

Criação de unidade de produção de Biocombustíveis de 2ª Geração e óleos para o seu
fabrico, destinados em mais de 65% a mercados internacionais, utilizando como
matéria‐prima fontes verdes ‐ óleos vegetais e alimentares usados, sendo suportado
por tecnologia de ponta que não existe em Portugal.

2.641.777,99

FEDER

1.585.066,79

2018/04/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐038943

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
VASCO, NUNO & CLÁUDIO VIEIRA, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Sopas Biológicas com validade de 40 dias

O projeto pretende dar continuidade a um negócio familiar (sopas Graciete), mas
com a introdução de produtos inovadores ao nível das sopas para crianças e sopas
biológicas, bem como produtos com maior validade através do sistema HPP. A
introdução da indústria 4.0 é uma aposta do projeto.

1.451.659,62

FEDER

725.829,81

2018/05/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐038947

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
DAVOLI RAMOS, UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Fabricação de Suplementos Alimentares e Dietéticos Life4U

Por via de um investimento total de 439.834,68? em fatores e equipamentos
produtivos, a Davoi Ramo pretende iniciar uma atividade de fabricação de
suplementos alimentares e dietéticos, explorando um conceito inovador de
apresentação do produto ao cliente e visando a expansão para Mercados Europeus

402.664,06

FEDER

281.864,84

2018/12/21

2020/12/20

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐038953

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
JOCUS ‐ INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

O projeto MICA ambiciona dotar a Jocus de capacidade, a nível de equipamento e
Projeto MICA ‐ Produção de Novos Sistemas de Micro Irrigação tecnologia, que permita à empresa começar a produzir um novo tipo de tubo de
de Campos Agrícolas
plástico para agricultura, aplicado em sistemas de rega gota‐a‐gota, que
complemente a atual oferta da empresa e do grupo em que se inclui.

1.871.358,06

FEDER

935.679,03

2018/04/01

2020/03/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐038960

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
KIMIHEALTH ‐ ADVANCING THERAPEUTICS, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Criação de uma unidade industrial pioneira e tecnologicamente
evoluída com vista ao fabrico e disponibilização no mercado
global de produtos farmacêuticos estéreis inovadores e de
elevado valor acresc

Criação de uma nova unidade produtiva, inovadora e pioneira em Portugal, capaz de
se assumir como um verdadeiro modelo no seu setor de atividade, dedicada ao
fabrico de produtos farmacêuticos estéreis inovadores e de elevado valor
acrescentado, na área da saúde animal, com destino ao mercado global.

2.951.619,12

FEDER

1.770.971,47

2018/12/28

2020/12/27

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐038966

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
JULAR ‐ MADEIRAS S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Ampliaçao e robotização do processo de produção de
estruturas pré fabricadas

A Jular visa robotizar e aumentar a capacidade do processo produtivo, capacitando‐
se para produzir estruturas pré‐fabricadas de madeira de qualidade premium através
de investimentos inovadores em Portugal no seu segmento de actuação, reforçando
a sua competitividade internacional.

1.309.000,00

FEDER

523.600,00

2018/09/07

2020/04/07

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐038967

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
GRANDOCARP ‐ MONTAGEM DE CARPINTARIAS LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Inovar e Crescer 2020

Este projeto visa tornar a marca MAZE como uma referência nacional e internacional
no mobiliário tradicional português, artigos esses 100% criados e fabricados em
Portugal. Este projeto pretende posicionar o Made in Portugal como algo
diferenciador e criador de valor, no setor do mobiliário.

603.400,00

FEDER

422.380,00

2018/11/01

2020/04/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐038968

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
AGROTÉCNICA ‐ FLY IN EARTH, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Instalação de linha de acabamento e pintura automatizada

O presente projeto de investimento visa dinamizar a capacidade produtiva da
empresa, bem como as caracteristicas distintivas dos seus produtos, promovendo
aumento da produtividade por parte do cliente final.

394.601,20

FEDER

236.760,72

2018/09/01

2020/08/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

NEXT STATION: INNOVATE

A MECREN tem como objetivo aumentar a sua capacidade produtiva para fazer face a
novas necessidades de mercado. A empresa prevê a realização de um conjunto de
investimentos produtivos, salientando‐se a cabine de decapagem, máquina de corte
por plasma, grua, ponte rolante, torno hidráulico, e outros.

1.559.020,85

FEDER

935.412,51

2018/12/01

2020/03/01

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades GRAVYMEDAL ‐ PERSONALIZAÇÃO E COMÉRCIO DE PRÉMIOS,
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
LDA

Projeto de Inovação da Gravymedal

A Gravymedal pretende capacitar‐se das ferramentas necessárias para desenvolver a
sua estratégia de Internacionalização, procurando alterar o seu perfil produtivo, no
sentido de o tornar mais versátil, eficiente, rápido e com capacidade de
personalização.

231.250,00

FEDER

115.625,00

2018/10/31

2020/03/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

2.776.500,00

FEDER

1.388.250,00

2018/03/19

2020/03/18

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐038931

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐038969

79%

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
TRANQUILEMPATIA ‐ LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MECREN, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐038972

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
SIFUCEL‐SILICAS S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

O objetivo da Sifucel com este investimento é a capacitação da empresa para
Sifucel ‐ Produto mundialmente inovador com granulometrias produzir novos e totalmente inovadores produtos de elevadíssima qualidade e
precisas e totalmente isento de minerais pesados
especificações técnicas distintivas, com vista à abertura de novos e sofisticados
segmentos no mercado internacional.

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐038976

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
GEPACK ‐ EMPRESA TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

GEPACK 2020 ‐ INOVAÇÃO NO SEGMENTO NUTRACÊUTICO E
ALIMENTAR

O projecto GEPACK 2020 foca‐se na aproximação aos requisitos do Cliente e
superação das expectativas do consumidor, através do desenvolvimento de produtos
Premium com elevada capacidade de customização e personalização, em coerência
com inovação, fabricação eficiente e sustentável de embalagens PET.

1.624.397,10

FEDER

812.198,55

2018/04/20

2020/04/19

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐038979

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
ARMOR MÉCA PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

ARMOR MECA | Desenvolvimento e Fabrico de produtos
complexos, em titânio, para as indústrias aeronáutica e de
tecnologia médica

A ARMOR MECA PORTUGAL irá capacitar‐se a nível técnico e tecnológico com o
intuito de fabricar, em Évora, componentes complexos em titânio para a indústria
aeronáutica, mas também para fabricar réplicas fisiológicas do ser humano (próteses
e implantes médicos), em titânio, por impressão 3D.

2.988.632,00

FEDER

2.092.042,40

2018/10/11

2020/10/10

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
QUINTA DO CHOCALHINHO LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Ampliação da Quinta do Chocalhinho e Oferta de Novos
Produtos e Serviços

Requalificação e Aumento da capacidade de alojamento da Quinta do Chocalhinho,
bem como oferta de novos produtos e serviços.

184.398,35

FEDER

129.078,85

2018/09/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MONTE SOALHEIRO ‐ TURISMO RURAL, UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Ampliação do Empreendimento Monte Soalheiro Oferta de
Novos Produtos e Serviços

Aumento do Turismo em Espaço Rural Monte Soalheiro, disponibilização de novos
produtos e serviços

629.031,25

FEDER

440.321,88

2018/12/15

2020/04/14

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐038971

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐038983

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐038984

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐038988

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades ESCAPE ‐ SOCIEDADE DE CAMPISMO E HOTELARIA DE AR LIVRE
Natura Art Camping
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
S.A.

Natura Art Camping ‐ Parque de Campismo em S. Torpes. O presente projeto visa a
oferta de alojamento de qualidade com um conjunto serviços conexos associados às
experiências, nomeadamente exploração da natureza.

1.314.739,35

FEDER

788.843,61

2018/12/15

2020/06/13

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
REFÚGIO D'AROMAS, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Refúgio d'Aromas

Investimento em empreendimento de turismo no espaço rural, na região do
Alentejo, com oferta de experiências autênticas e inovadoras de agroturismo
vitivinícola imersivo.

1.947.027,40

FEDER

1.168.216,44

2018/07/15

2020/07/14

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Mourão;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐038992

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
ENOCIVIL, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Inovação Produtiva da Enocivil

Pretende‐se instalar uma nova unidade para a produção de massas betuminosas,
com recurso a técnicas de Reciclagem de Material Fresado, reduzindo os custos de
produção com poupança na utilização de matérias primas novas, garantindo
condições mais competitivas em relação à concorrência internacional.

2.320.896,00

FEDER

1.392.537,60

2018/11/02

2020/11/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Portel;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐039470

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades GFS‐AIR & BUILDING MAINTENANCE SERVICES, UNIPESSOAL
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
LDA

Redimensionamento de Serviços de Manutenção, Gestão e
Controlo de Aeronavegabilidade

Reforço da capacitação empresarial da Empresa no desenvolvimento de Serviços de
Manutenção Geral, Reconstrução de Aeronaves e veículos Aeronáuticos, através de
investimento empresarial (Especial destaque das Marcas/Modelos Cessna 152; 172
Skyhawk; Diamond e Piper).

1.169.063,93

FEDER

701.438,36

2018/07/01

2020/05/01

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐039551

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
GYPFOR‐GESSOS LAMINADOS, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

ECOFOR

Aumentar a capacidade produtiva da GYPFOR e diversificar sua oferta com produtos
diferenciados e soluções inovadoras ambientalmente sustentáveis, bem como
intensificar o seu processo de internacionalização.

1.183.000,00

FEDER

591.500,00

2018/07/01

2020/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Reforço da capacitação empresarial da Farinhas & Gueifão

Projeto de aumento da capacidade produtiva, inovação e reforço dos processos de
produção, registo e rebranding da marca Boleima Portalegre, eficiência energética,
i4.0, reforço de imagem com a finalidade de obter ganhos de eficiência e de
competitividade e iniciar o processo de internacionalização.

355.500,00

FEDER

248.850,00

2018/04/27

2020/04/15

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

CHSE ‐ Atividades Equestres de Excelência

O presente investimento visa dotar a empresa de meios e soluções para a prática da
equitação, pretendendo que se torne uma referência nacional ao nível de Centros
Hípicos, aumentando a procura dos serviços prestados na área envolvente ao
projecto e por parte de turistas nacionais e internacionais.

827.955,27

FEDER

413.977,64

2018/06/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

Villa Sousel Hotel

Reabilitação da Pousada São Miguel e transformação em Hotel Rura l(VILLA SOUSEL
HOTEL) com inovação e diversificação da oferta (Turismo de Saúde e Bem‐
Estar).Projeto com impacto na região,a nível de criação de emprego,desenvolvimento
da economia local e da sua dinamização em termos turísticos.

2.198.010,00

FEDER

1.538.607,00

2018/11/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Sousel;

‐

Pedra Secular ‐ Valorização Económica da Pedra Portuguesa
Exclusiva e Rara

A PS irá digitalizar o seu negócio e aumentar a sua capacidade produtiva para
satisfazer a procura atual, assim como endereçar um novo produto ao segmento de
construção sustentável, a fim de diversificar os mercados de atuação e aproximar
clientes de maior valor associado (ex. designers).

2.998.624,00

FEDER

2.099.036,80

2018/09/05

2020/09/04

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

‐

PIRRA Inovação ‐ Novos Processos Automatizados com
Internalização de Atividades Produtivas Fundamentais

Projeto de Alteração Fundamental dos Processos da PIRRA, com incremento das
capacidades produtivas, incluindo internalização da quinagem de alta precisão e o
desenho/projeto digital, permitindo o reforço das competências em segmentos de
maior valor acrescentado e do processo de internacionalização.

165.200,00

FEDER

99.120,00

2018/06/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

Criação de unidade produtiva de engarrafamento e
embalamento de detergentes

Criação de nova unidade produtiva: A CMP vai proceder à integração a montante da
sua atividade. A aposta será feita numa atividade transacionável e o objetivo maior é
o incremento do valor acrescentado bruto da atividade, para além da progressão na
cadeia de valor.

1.214.000,00

FEDER

728.400,00

2018/09/01

2020/08/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐038989

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐039572

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐039960

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040063

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040072

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040075

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040079

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

79%

79%

79%

79%

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
FARINHAS & GUEIFÃO, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CHSE ‐ CENTRO HÍPICO DE SANTO ESTEVÃO UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CARLOS FALCATO, UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
PEDRA SECULAR, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
PIRRA ‐ MAQUINAS FERRAMENTAS, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
COSMOPOLITA, UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
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ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040081

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040082

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040085

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040095

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040102

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040107

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040108

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040111

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040113

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040116

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

79%

79%

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
TURI‐MILITAR, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Este projeto tem como objetivo criar um estabelecimento de confeção e produção de
vestuario associado a criação de 20 postos de trabalho do sexo feminino, para os
mercados internacionais,com o objetivo de desenvolver produtos inovadores que
contribuam para a sua progressão na cadeia de valor.

2.257.277,68

FEDER

1.580.094,38

2019/01/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

Instalação de uma Linha de produção de rolhas de granulado
de cortiça

Produção de rolha de granulado de cortiça, permitindo o aproveitamento e
valorização dos desperdícios e sub‐produtos do processo de transformação primária
de cortiça da empresa, valorizando desta forma os recursos florestais endógenos e os
rendimentos dos produtores florestais.

915.185,00

FEDER

549.111,00

2018/09/30

2019/07/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

CRIAÇÃO DA QUINTA DOS CEDROS ? CASAS DE CAMPO

Trata‐se da criação de uma unidade de excelência sobre a tipologia de Casas de
Campo, no concelho de Elvas, denominada Quinta dos Cedros, a qual tem por
objetivo promover a estruturação de um novo produto turístico, o Turismo Militar,
elemento diferenciador que irá valorizar a oferta instalada.

1.700.920,89

FEDER

1.020.552,53

2019/04/15

2021/04/14

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

Lançamento de inovadores Produtos,assentes num novo e pioneiro modelo de
negócio,que conjuga as Gomas/Candys com ícones culturais e de marcas licenciadas
de cada país,quer ao nível da FORMA,quer da EMBALAGEM,podendo esta ser
customizada,de modo a que o ícone de venda seja o próprio destino da viagem

507.560,00

FEDER

253.780,00

2019/01/16

2021/01/15

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

Criação de Plataforma Web de Subscrições de Lentes de
Contacto

Criação de Plataforma Web de Subscrições de Lentes de Contacto

136.241,00

FEDER

68.120,50

2018/09/10

2019/09/20

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

RAISE RIMOL ‐ 2020 (RR‐2020)

O RAISE RIMOL (RR‐2020) consiste num projeto de investimento com o intuito de
promover a inovação em diversos domínios (PROCESSO PRODUTIVO, o modelo
ORGANIZACIONAL e o MARKETING), que permitirão um aumento da capacidade
produtiva, da produtividade na empresa e da sua competitividade.

818.500,00

FEDER

491.100,00

2018/10/01

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

Progress in the value chain of polished marble plate ‐ less
waste, more value

O presente projeto pretende o reforço da sua capacitação, através do investimento
em tecnologia que permita aumentar a sua capacidade produtiva, ao mesmo tempo
que permita a progressão de valor do seu produto,neste caso, chapa polida e o maior
aproveitamento da matéria‐prima, reduzindo o desperdício

2.983.395,03

FEDER

1.790.037,02

2019/01/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vila Viçosa;

‐

Para além dos Sabores ‐ Projeto de inovação produtiva da
Tradifana

O presente projeto de investimento visa a criação de um novo estabelecimento
produtivo no setor alimentar, que garanta o aumento da capacidade produtiva e da
gama de produtos produzidos pela TRADIFANA e, consequentemente, permita
aumentar a representatividade da sua taxa de internacionalização.

682.245,14

FEDER

341.122,57

2018/06/01

2020/05/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

‐

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
HUNTER SPIRITS DISTILLERY, UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Criação de Estabelecimento da Hunter Spirits

Com o presente plano de investimentos, a Hunter Spirits Distillery, Unipessoal, Lda
pretende implementar no mercado um conceito inovador focado na produção e
comercialização de bebidas destiladas contando com um posicionamento
diferenciado, exclusivo e orientado para as necessidades dos clientes.

1.239.275,00

FEDER

867.492,50

2018/12/07

2020/12/06

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

‐

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
IDS INVESTIGAÇÃO DESENVOLVIMENTO SAÚDE, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Implementação de uma nova unidade industrial state of the art
que conduzirá à produção de um INOVADOR e PIONEIRO
PRODUTO A NÍVEL MUNDIAL, designadamente revestimento
protetor, impermeável, descartável

Implementação de uma nova unidade industrial state of the art que conduzirá à
produção de um INOVADOR e PIONEIRO PRODUTO A NÍVEL MUNDIAL, destinado à
higiene humana, apostando em materiais environmentally friendly e direcionando a
sua produção para os mercados internacionais.

2.876.162,14

FEDER

1.725.697,28

2018/11/01

2020/10/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

Ampliação e deversificação da CarboFranco

O projeto visa o aumento da capacidade produtiva instalada da unidade fabril da
Carbofranco, que se dedica à atividade de fabricação de carvão vegetal no concelho
de Ponte de Sor, bem como a diversificação do seu leque de produtos, o qual passará
a incluir ?carvão zero?.

958.675,60

FEDER

671.072,92

2018/10/01

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

‐

612.993,94

FEDER

429.095,76

2018/12/01

2020/11/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

‐

2.538.765,00

FEDER

1.523.259,00

2018/10/01

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

‐

2.955.200,00

FEDER

2.068.640,00

2018/10/01

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

‐

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades SWEET COLOURS ‐ COMÉRCIO E INVESTIMENTOS, UNIPESSOAL Implementação de Inovadora e diferenciadora unidade de
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
LDA
PACKAGING de Gomas e Candy?s

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
BEEQUICK ‐ LOGISTICS, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
RIMOL‐INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, LIMITADA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

79%

79%

79%

79%

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040179

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040182

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040183

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040168

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
PINHA E PINHÕES DANADO, UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Criação de uma unidade industrial de vestuario

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040120

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
NEW CAR BY SANNA, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

79%

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040117

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
ANTONIO MOCHO, LIMITADA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
TRADIFANA CONFEITARIA, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CARBOFRANCO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
BEMICRO, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

BeON Energy

Pretende‐se produzir microinversores, enquanto solução otimizada para o auto‐
consumo energético. A tecnologia foi vencedora de vários prémios nacionais e
internacionais. Protagoniza‐se o claro enfoque na inovação e diferenciação,
produzindo‐se bens transacionáveis e fortemente internacionalizáveis.

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
SEPOR SÍLICAS DE PORTUGAL, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

SILICA INNOVATION

Dotar a SEPOR SÍLICAS com capacidade produtiva, criar uma oferta diversificada com
produtos diferenciados e soluções inovadoras ambientalmente sustentáveis, bem
como iniciar o seu processo de internacionalização.

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades PADRÃO VARIÁVEL TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
DE ROCHAS ORNAMENTAIS LDA

O projeto visa a criação de uma nova unidade produtiva equipada com a mais
Criação de uma nova unidade produtiva de extração e
recente tecnologia produtiva e de processos, para produção de produtos
transformação de Granito Alentejano com varias aplicações no
diversificados, diferenciadores, inovadores e de valor acrescentado, tendo como
mercado.
matéria‐prima o granito do Alentejo de qualidade já reconhecida no mercado

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
SALIS‐ ACTIVIDADES AGRICOLAS E HOTELEIRAS , LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Criação de empreendimento turístico na tipologia de hotel
rural no concelho de Alcácer do Sal

Construção de um hotel rural classificado na categoria de 4* em Alcácer do Sal,
equipamento que pela natureza e características se pretende venha a assumir uma
posição de relevo na qualidade de polo de atração e de dinamização da atividade
turística local, mas também uma referência a nível regional.

1.278.159,97

FEDER

766.895,98

2018/12/15

2020/06/12

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
X‐DIAMOND ‐ INTERNATIONAL DIAMOND TOOLS, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Criação de unidade fabril para produção de fio diamantado

Este projeto visa a criação de uma unidade fabril com intuito de iniciar a produção de
fio diamantado. Esta atividade permitirá um maior controlo das áreas de
competitividade críticas e um posicionamento próximo do cliente, através da oferta
de produtos diferenciadores e de maior valor acrescentado.

1.100.858,33

FEDER

660.515,00

2019/01/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

Figueiras Digital

Com a aquisição de serviços de consultoria pretende‐se implementar modelos de
gestão mais eficazes com recurso às mais recentes tecnologias de forma atornar o
apoio ao cliente mais eficaz e, com isso, incrementar o volume de vendas e fidelizar
os clientes.

6.700,00

FEDER

5.000,00

2018/12/20

2019/12/19

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

6.600,00

FEDER

4.950,00

2019/01/05

2020/01/04

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

6.660,00

FEDER

4.995,00

2018/12/27

2019/12/26

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

6.600,00

FEDER

4.950,00

2019/01/10

2020/01/09

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040680

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
PTWIDE ‐ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Economia Digital e TIC na PTWIDE

A PT WIDE prevê com o projeto, a implementação de estratégias aplicadas à
Economia Digital e TIC, com o desenvolvimento de um novo website com área
reservada e de estratégias de Social Media Marketing (SMM), ou seja, a promoção da
empresa e serviços nas redes sociais digitais.

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040722

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
SULCASTAS ‐ COMÉRCIO DE BEBIDAS, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Sulcastas ? Digitalizar para internacionalizar

O presente projeto de investimento visa a aquisição de serviços de consultoria que
incrementem a competitividade da SULCASTAS através da desmaterialização,
otimização de ferramentas e desenvolvimento de processos online, para a
prossecução da sua estratégia de internacionalização.

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040442

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040730

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
ÓPTICA DAS FIGUEIRAS LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
OLHÁSAUDADE, UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

A Taberna Ó Balcão no Vale Comércio

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades EQUITEJO ‐ SOCIEDADE COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
ESCRITÓRIO, LDA

Implementação da ISO 9001:2015 na EQUITEJO

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040739

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040861

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades BLIPRINT‐ IMPRESSAO E SOLUÇOES DE EMBALAGEM PRIMÁRIA
NOVA UNIDADE BLIPRINT
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
PARA LABORATÓRIOS, LDA

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040862

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CARBOFRANCO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040915

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
BOHUS BIOTECH PORTUGAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Pretende‐se a contratação de serviços para a criação de marca e design, bem como, o
desenvolvimento de um website com plataforma de e‐commerce (loja online) e de
Social Media Marketing (SMM), que proporcione a promoção de produtos nas redes
sociais digitais.
A Equitejo Lda pretende com o projeto a contratação de serviços de consultoria
especializada para o apoio na implementação do sistema de gestão pela qualidade
total na empresa, segundo os requisitos da ISO 9001:2015 e com isso aceder a novos
mercados mais exigentes.
Criação de um novo estabelecimento de produção de empbalagens flexíveis
primárias para a indústria farmacêutica, com produção em ambiente Cleanroom
ISO7. Investimentos qualificação.

6.600,00

FEDER

4.950,00

2018/12/14

2019/12/13

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

324.102,50

FEDER

145.846,13

2019/01/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

Projeto de Qualificação da Carbofranco

A Carbofranco, que se dedica à atividade de fabricação de carvão vegetal no concelho
de Ponte de Sor, visa aumentar a sua competitividade, inovando nos processos
tecnológicos, organizacionais e de marketing.

266.838,75

FEDER

120.077,44

2019/02/01

2021/01/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

‐

A Qualificação da Bohus Biotech Portugal

A Bohus pretende realizar o presente projeto com o intuito de se qualificar para os
mercados em que pretende estar presente. Como tal tem previstos um conjunto de
investimentos que valorizam a sua atividade e permitem destacar a qualidade dos
seus produtos, práticas e processos.

304.197,50

FEDER

136.888,88

2018/10/01

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Sousel;

‐

Projeto de Qualificação da Estratégia da MORNING PASSION

A MORNING PASSION, que comercializa produtos hortícolas, frutícolas e seus
derivados, incluindo produtos certificados em agricultura biológica, pretende
qualificar a sua estratégia, inovando nos processos tecnológicos, organizacionais e de
marketing.

225.028,01

FEDER

101.262,60

2018/10/01

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

‐

Projeto de Qualificação da Momentos Empolgantes

O projeto visa a qualificação da estratégia de uma casa típica alentejana, que foi
reconvertida num empreendimento classificado como casa de campo (Momentos
Empolgantes), através da implementação de atividades de inovação aos níveis
organizacional e de marketing.

110.439,38

FEDER

49.697,72

2018/10/01

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

‐

CCENERGIA mais qualificada, mais competitiva

A CCEnergia vai promover a qualificação dos seus fatores imaterias de competitivida,
introduzindo alterações significativas à sua organização interna e ao modo como se
relaciona com o exterior.

614.305,00

FEDER

276.437,25

2018/12/15

2020/12/14

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

47.062,50

FEDER

21.178,13

2018/11/01

2020/10/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐041077

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
TRADIFANA CONFEITARIA, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

TRADIQUAL ? Projeto de qualificação da Tradifana

A candidatura tem como objetivo o reforço das capacidades de organização e gestão
da Tradifana. Os investimentos irão permitir promover os seus fatores imateriais de
competitividade, nomeadamente no que se refere à sua certificação da qualidade e
segurança alimentar e inovação digital da Empresa.

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐041129

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
GOBIERNA TI PORTUGAL, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

BREAKING BIG

O presente projeto de investimento permite à PPM Coachers alavancar todo o seu
potencial de crescimento e tornar a empresa mais competitiva, flexível e integrada,
fortalecendo o seu processo/estratégia de atuação global (fundamentalmente em
Espanha, Moçambique e Macau).

157.275,00

FEDER

70.773,75

2019/01/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐041165

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
IDS INVESTIGAÇÃO DESENVOLVIMENTO SAÚDE, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante
a introdução de um INOVADOR PRODUTO, designadamente
revestimento protetor, impermeável, descartável destinado ao
isolamento das sanitas dest

Promoção da competitividade e aposta em modelos empresariais inovadores com
vista a potenciar as exportações, no sentido de assegurar ganhos de forma mais
rápida, eficiente e eficaz no contexto internacional, mediante o lançamento de
INOVADOR e PIONEIRO PRODUTO destinado à higiene humana.

165.657,50

FEDER

74.545,88

2019/03/13

2021/03/12

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐041190

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
KIMIHEALTH ‐ ADVANCING THERAPEUTICS, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Promover a capacitação e qualificação da empresa mediante Promover a competitividade, flexibilidade e capacidade de resposta da KimiHealth no
uma aposta nos domínios imateriais de competitividade,
mercado global, mediante a concretização de ações de qualificação ao nível dos
reforçando as suas capacidades de organização e gestão por via fatores imateriais de competitividade com vista ao reforço das capacidades de
da implementação de mode
organização e gestão da empresa.

139.102,50

FEDER

62.596,13

2019/01/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

‐

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐041289

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades SPARKINT ‐ SECURITY & CYBERINTELLIGENCE TECHNOLOGIES,
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
LDA

O presente projeto tem como objetivo qualificar a SPARKINT em domínios imateriais
Qualificação da SPARKINT para novos mercados internacionais,
para reforço das suas capacidades de gestão e de internacionalização, notoriedade e
rumo à cibersegurança
imagem de qualidade e fiabilidade nos mercados alvo.

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐041327

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
ULMAGRO, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐041351

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CONSERVA DE AZEITONAS DE PRADO, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐040918

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐041009

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐041064

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐041454

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐041593

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐041627

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐041789

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐041872

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐042041

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

79%

79%

79%

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MORNING PASSION UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MOMENTOS EMPOLGANTES LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CCENERGIA, AUDITORIA E CONSULTORIA ENERGÉTICA LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
MARIA & ELIZABETE SÉRGIO LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades PRIME ALECRIM ‐ EVENTS & FOOD EXPERIENCE, UNIPESSOAL
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
LDA

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
SEMENTE ACTIVA ‐ SOCIEDADE AGRICOLA, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
AMBITREVO ‐ SOLUÇÕES AGRÍCOLAS E AMBIENTAIS, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
AMÉRICO DUARTE PAIXÃO, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
HERDADE DE COELHEIROS, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

291.707,26

FEDER

131.268,27

2018/11/05

2020/11/04

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA ULMAGRO

O presente projeto de investimento permite à Ulmagro alavancar todo o seu
potencial de crescimento e tornar a empresa mais competitiva, flexível e integrada,
fortalecendo o seu processo/estratégia de atuação global (fundamentalmente em
Espanha, França, Alemanha e Itália).

277.705,00

FEDER

124.967,25

2019/01/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Chamusca;

‐

Inovação

O objetivo do projeto é o de realizar um investimento ao nível da inovação
organizacional no processo de receção e expedição de produtos e ao nível do sistema
de gestão da informação do laboratório (TIC).

189.779,90

FEDER

85.400,96

2018/10/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

Loja Dinâmica

Reformulação de marca para nova abordagem ao mercado, alavancando a
internacionalização através de novas tecnologias e profissionalização da promoção.
Aproveitando o turismo e as novas ofertas da região, a plataforma promoverá
produtos portugueses, alguns deles utilizando matérias primas naturais.

4.900,00

FEDER

3.675,00

2019/02/26

2020/02/25

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐

TAXO‐TRADIÇÃO APURADA NA ECONOMIA DIGITAL

A PRIME ALECRIM vem beneficiar de apoio para o desenvolvimento de um website
com plataforma e‐commerce (loja online Gourmet TAXO) e de estratégias de Social
Media Marketing (SMM), que proporcione a promoção de produtos da região,
diferenciando‐se dos demais, através da Inovação no Marketing Digital.

6.600,00

FEDER

4.950,00

2019/01/16

2020/01/15

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

SEMENTE ATIVA RENOVADA

Pretende‐se a contratação de serviços para a criação de marca e design, bem como, o
desenvolvimento de um website com plataforma de e‐commerce (loja online) e de
Social Media Marketing (SMM), que proporcione a promoção da atividade da
empresa nas redes sociais digitais.

6.600,00

FEDER

4.950,00

2019/02/14

2020/02/13

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

‐

AMPER ‐ AMbitrevo Por Energias Renováveis

O projeto AMPER tem como principal objetivo a realização de um diagnóstico e plano
de ação para a transição da AMBITREVO para uma Economia Circular, no âmbito da
eficiência energética.

6.375,00

FEDER

4.781,25

2019/01/25

2020/01/24

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

‐

ADP ‐ TRANSIÇÃO PARA O MODELO CIRCULAR

A Américo Duarte Paixão, Lda. prevê com o projeto, a elaboração de um diagnóstico
de oportunidades e a implementação de iniciativas conducentes no plano de ação a
definir, que permitam acelerar a transição da empresa para o paradigma de modelo
de gestão alinhado aos princípios da economia circular.

10.000,00

FEDER

7.500,00

2019/02/08

2020/02/07

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

ENCIRCLE ‐ EcoNomia CIRcular na herdade CoeLhEiros

O projeto ENCIRCLE tem como objetivo a realização do diagnóstico e implementação
de soluções para a transição para uma Economia Circular, do ponto de vista da
gestão de recursos na atividade da empresa de produção de vinhos e produção de
nozes.

6.450,00

FEDER

4.837,50

2019/02/02

2020/02/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

‐
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ALT20‐01‐0853‐FEDER‐042439

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐042548

ALT20‐01‐0853‐FEDER‐042612

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

79%

79%

79%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

Agroboletos e a Economia Digital

A Sociedade Agroboletos, Unipessoal, Lda candidata‐se a apoio para o
desenvolvimento de uma loja online para comercializar os seus produtos e para
desenvolvimento de outras estratégias aplicadas à Economia Digital e TIC como
estratégias de Social Media Marketing (SMM).

6.600,00

FEDER

4.950,00

2019/02/14

2020/02/13

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

‐

Vale Comércio ‐ Pinto & Filhos

O projeto consiste na melhoria dos procedimentos administrativos, apoio na
integração da loja online com o software de gestão e na segmentação de clientes. Irá
permitir minimizar erros, ganhos de produtividade, procedimentos mais eficazes e
eficientes e por consequência um melhor serviço prestado.

6.750,00

FEDER

5.000,00

2019/01/16

2020/01/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades CANAL E CLIMA ‐ CANALIZAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, UNIPESSOAL
Loja Online e estratégias de Economia Digital ‐ Canal & Clima
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
LDA

O projeto consiste no desenvolvimento da loja online para comercialização dos
produtos de climatização e canalização, bem como para desenvolver outras
estratégias aplicadas à Economia Digital, de modo a alcançar um dos objetivo da
Canal & Clima: o incremento das vendas e aumento da competitividade.

6.600,00

FEDER

4.950,00

2019/02/14

2020/02/13

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

602.176,00

FSE

511.849,60

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

215.561,48

FSE

183.227,26

2015/09/21

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

2.390.223,77

FSE

2.031.690,20

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
SOCIEDADE AGROBOLETOS, UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
PINTO & FILHOS, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000001

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE SERPA
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

O Agrupamento de Escolas Nº1 de Serpa na qualidade de Unidade Orgânica integrada
no Programa de Intervenção “ TEIP 3” concebeu, no final do ano letivo 2013/14, um
Plano Plurianual de Melhoria a vigorar no triénio 2014/2017. Este PPM foi desenhado
com o objetivo de definir, a médio prazo, as linhas estratégias de operacionalização
do Projeto Educativo do Agrupamento, constituindo‐se, por essa razão, como parte
integrante deste.

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de ESCOLA BÁSICA INTEGRADA COM JARDIM DE INFÂNCIA,
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
MONFORTE
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

O apoio a este programa visa (1) o apoio à melhoria das aprendizagens, (2) a
prevenção do abandono escolar, o combate ao absentismo, a promoção da disciplina
no meio escolar, (3)a gestão e organização e (4) a relação escola‐famílias‐
comunidade e parcerias no agrupamento de Escolas de Monforte.

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CORUCHE
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Esta operação pretende dar uma resposta global às diferentes problemáticas
identificadas na fusão de diferentes diagnósticos efetuados, promovendo assim, os
valores de Identidade, Qualidade, Autonomia, Inovação, Participação e Cidadania,
pilares fundamentais a uma Escola que se identifica como um Movimento de
vontades no prosseguimento de objetivos Nobres comuns, recusando o elitismo e
rompendo os seus próprios muros.

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000004

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO TORRÃO
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Aplicação de um Plano Plurianual de Melhoria do Agrupamento de Escolas de Torrão,
Alcácer do Sal, orientado para a qualidade das aprendizagens e dos resultados
escolares; redução do abandono e insucesso; transição qualificada para a vida ativa e
intervenção da escola na comunidade.

75.059,00

FSE

63.800,15

2015/09/21

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

144.713,76

FSE

123.006,70

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000005

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALTER DO CHÃO
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Esta operação dá particular enfoque ao sucesso educativo e à melhoria dos
resultados escolares, monitorizado pela recolha de dados e reajustamento de
práticas pedagógicas e procedimentos de avaliação constante. A promoção da
disciplina, a prevenção do abandono escolar e a melhoria do ambiente educativo são
prioridades primordiais com a maturação das relações com a comunidade e no
envolvimento das famílias e dos parceiros.

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE ELVAS
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

As linhas orientadoras desta operação emergiram de uma reflexão profunda sobre os
vários resultados do percurso do Agrupamento, delineando‐se objetivos a alcançar e
estratégias a implementar, preventivas, articuladas e sustentadas. Surge, assim, um
verdadeiro compromisso de toda a comunidade escolar, sustentado no privilegiar da
comunicação entre os diferentes setores e estruturas do Agrupamento e entre o
Agrupamento e a comunidade.

505.679,44

FSE

429.827,52

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000007

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

O facto de sermos um Agrupamento subsidiado pelo Fundo Social Europeu permitiu
que os alunos tivessem oportunidades iguais e pudessem participar num maior
número de projetos que visam o desenvolvimento de inúmeras competências. Para
além disso possibilitou aos nossos alunos terem um ensino mais equitativo
propiciando melhores resultados escolares.

249.959,41

FSE

212.465,50

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000008

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ RÉGIO, PORTALEGRE
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Inserido na zona mais desfavorecida do concelho de Portalegre, o Agrupamento de
Escolas nº1 assume‐se como uma entidade dinâmica, no esbater das clivagens
sócioeconómicas, através de políticas inclusivas, norteadas pela equidade na
prestação do serviço, orientadas no combate à interrupção precoce do percurso
escolar, através de estratégias potenciadoras da qualidade das aprendizagens e do
sucesso educativo na sua acepção globalizante.

753.288,14

FSE

640.294,92

2015/09/09

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000009

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VENDAS NOVAS
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Ciente da importância que os processos de melhoria têm para o desenvolvimento
organizacional deste Agrupamento de Escolas, o presente documento é o resultado
de um percurso sistemático e sistémico iniciado em 2014, aquando da integração
desta organização no programa TEIP3, sendo (re) construído a partir de documentos
estratégicos do Agrupamento, de reflexões das diferentes estruturas pedagógicas.

968.941,00

FSE

823.599,85

2015/09/21

2018/11/06

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000010

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJUSTREL
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

O Programa TEIP é uma iniciativa governamental em vigor no Agrupamento de
Escolas de Aljustrel que tem como objetivos centrais, a prevenção e redução do
abandono escolar precoce e do absentismo, a redução da indisciplina e a promoção
do sucesso educativo de todos os alunos através da execução de um conjunto de
atividades constantes num documento orientador (Plano Plurianual de Melhoria)

626.698,51

FSE

532.693,73

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000011

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE SINES
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Uma escola de todos para todos, para um sucesso global!!

1.111.522,46

FSE

944.794,09

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000012

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE MOURA
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Com o presente projeto pretende‐se por um lado apoiar as aprendizagens dos alunos
de forma a promover uma maior qualidade das aprendizagens em todas as áreas dos
seus currículos.Por outro lado, pretende‐se igualmente acompanhar as famílias e
alunos de forma a prevenir situações de conflito, o absentismo, bem como a
indisciplina.Consciencialização dos encarregados de educação para a sua importância
na educação dos seus educandos.

1.165.118,00

FSE

990.350,30

2015/09/10

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000013

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VIÇOSA
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Este projeto tem como objetivo a melhoria da qualidade das aprendizagens traduzida
no sucesso educativo dos alunos, o combate ao abandono escolar e às saídas
precoces do sistema educativo, a criação de condições que favoreçam a orientação
educativa e a transição qualificada da escola para a vida ativa e a progressiva
articulação da ação da escola com a dos parceiros dos territórios educativos de
intervenção prioritária.

859.765,00

FSE

730.800,25

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000014

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOURÃO
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

No eixo 1 do TEIP, a tónica do plano recai nos primeiros anos do 1º Ciclo e nos anos
de transição de ciclo, numa lógica de prevenção de situações que impeçam o sucesso
dos alunos; no eixo 2, as ações estão voltadas para a prevenção do abandono,
absentismo e melhoria do clima escolares; no eixo 3, as ações propostas orientam‐se
para a questão da monitorização avaliação e formação; no eixo 4, reforço das
ligações comunidade/outros parceiros.

196.176,00

FSE

166.749,60

2015/09/21

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000015

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRÍCIO,
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
ÉVORA
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Pretendemos um projeto amplo, integrador sustentado por valores cívicos e
democráticos. Exigimos o direito ao futuro na sua plenitude, melhorando o processo
educativo na sua globalidade através de respostas educativas que se adequem aos
alunos deste agrupamento.

800.814,05

FSE

680.691,94

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000016

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE BEJA
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

A presente operação consiste num conjunto de ações que alicerçadas em práticas
pedagógicas diferenciadas visam dar resposta às diferentes realidades escolares e
sociais da região criando condições para a melhoria das aprendizagens, para o
sucesso educativo, assim como para a diminuição do abandono escolar precoce.

2.941.500,00

FSE

2.500.275,00

2015/09/01

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000017

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESTREMOZ
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Ação estratégica que visa a melhoria, centrada no reforço e na consolidação das
práticas, na definição de estratégias e planos de ação com o intuito de promover a
qualidade das aprendizagens, a melhoria do desempenho académico,
desenvolvimento de competências sociais e emocionais nos alunos e sustentada pela
optimização dos recurso humanos e materiais, assim como, no trabalho cooperativo
entre todos os intervenientes no processo educativo.

832.471,00

FSE

707.600,35

2015/09/18

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000018

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE SÔR
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

TEIP, PIEF, Mais Sucesso

Anexo 31 ‐ Memória descritiva.

2.161.353,00

FSE

1.837.150,05

2015/09/09

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000019

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICÍPIO DE RIO MAIOR
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

Promover o sucesso, combater o insucesso e reduzir o abandono escolar: reforçando
a igualdade de acesso, qualidade e eficiência da educação e formação. Melhorar
resultados da aprendizagem/académicos e relevância dos conhecimentos
desenvolvendo competências como: motivação para a aprendizagem,
aquisição/aprofundamento de conhecimentos, comunicação escrita e verbal,
aplicação de competências e conhecimentos, pensamento crítico e inovador).

478.324,80

FSE

406.576,08

2017/12/04

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

Rio Maior;

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000020

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICIPIO DE ALJUSTREL
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

Esta operação materializa o contributo específico que o Município de Aljustrel, de
forma complementar e articulada com a ação do Agrupamento de Escolas, se propõe
desenvolver com vista a promover a igualdade no acesso ao ensino, a melhoria do
sucesso educativo dos alunos e a qualidade e eficiência do sistema de educação a
nível local.

175.171,76

FSE

148.896,00

2017/01/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

União das freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos;

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000021

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICIPIO DE VIDIGUEIRA
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

Esta operação materializa o contributo específico que o Município de Vidigueira, de
forma complementar e articulada com a ação do Agrupamento de Escolas e da Escola
Profissional, se propõe desenvolver com vista a promover a igualdade no acesso ao
ensino, a melhoria do sucesso educativo dos alunos e a qualidade e eficiência do
sistema de educação a nível local.

121.647,04

FSE

103.399,98

2017/04/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Vidigueira;

Vidigueira;

153.275,28

FSE

130.283,99

2017/01/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

União das freguesias de
Castro Verde e Casével;

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000022

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICIPIO DE CASTRO VERDE
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

Esta operação materializa o contributo específico que o Município de Castro Verde,
de forma complementar e articulada com a ação do Agrupamento de Escolas, se
propõe desenvolver com vista a promover a igualdade no acesso ao ensino, a
melhoria do sucesso educativo dos alunos e a qualidade e eficiência do sistema de
educação a nível local.

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000023

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICIPIO DE SERPA
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

Esta operação materializa o contributo específico que o Município de Serpa, de forma
complementar e articulada com a ação dos Agrupamentos de Escolas e da Escola
Profissional, se propõe desenvolver com vista a promover a igualdade no acesso ao
ensino, a melhoria do sucesso educativo dos alunos e a qualidade e eficiência do
sistema de educação a nível local.

282.221,18

FSE

239.888,00

2017/01/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

União das freguesias de
Serpa (Salvador e Santa
Maria);

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000024

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICIPIO DE ALVITO
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

Esta operação materializa o contributo específico que o Município de Alvito, de
forma complementar e articulada com a ação do Agrupamento de Escolas e da Escola
Profissional, se propõe desenvolver com vista a promover a igualdade no acesso ao
ensino, a melhoria do sucesso educativo dos alunos e a qualidade e eficiência do
sistema de educação a nível local.

85.152,93

FSE

72.379,99

2017/01/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Alvito;

Alvito;

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000027

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICÍPIO DE OURIQUE
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

Através de uma metodologia de educação ativa os alunos são convidados a
experienciar atividades lúdico‐criativas e dinâmicas que irão de encontro às suas
maiores dificuldades escolares e que, através da aplicação de práticas educativas
inovadoras perspetiva‐se uma alteração nos resultados de desempenho escolar. Este
projeto pretende ainda fortalecer a comunicação e proximidade entre os vários
atores educativos, o aluno, a escola e a família.

150.538,80

FSE

127.957,98

2017/11/02

2020/08/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ourique;

Ourique;

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000028

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

Esta operação materializa o contributo específico que o Município de Alcácer do Sal,
de forma complementar e articulada com a ação dos Agrupamentos de Escolas, se
propõe desenvolver com vista a promover a igualdade no acesso ao ensino, a
melhoria do sucesso educativo dos alunos e a qualidade e eficiência do sistema de
educação a nível local.

561.186,59

FSE

477.008,60

2017/09/01

2020/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

União das freguesias de
Alcácer do Sal (Santa Maria
do Castelo e Santiago) e
Santa Susana;
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ALT20‐02‐5266‐FSE‐000029

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICÍPIO DE ÉVORA
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

Perspectiva uma dinâmica educadora que implica toda a comunidade educativa e que
se ocupa com o desenvolvimento de estratégias/acções conducentes a
aprendizagens significativas por parte de cada um e de Todos. Estes pressupostos
serão preconizados através de metodologias activa de intervenção cíclica que
centram a atenção na observação, avaliação e revisão, objectivando o
desenvolvimento integrado de competências cognitivas, emocionais e sociais

372.623,59

FSE

316.730,05

2018/06/12

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000030

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICIPIO DE PORTALEGRE
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

A operação como principal objectivo a implementação de um conjunto de actividade
que promovam, de forma articulada e integradora, o conceito de Portalegre Cidade
Educadora, fomentando o sucesso escolar e contribuindo para a definição e
implementação de mecanismos que assegurem a aprendizagem, a troca de
experiências, a partilha e a cooperação entre a escola, os alunos, a família e a
comunidade.

300.000,00

FSE

255.000,00

2017/03/31

2020/02/29

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000031

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

O Município de Vendas Novas decidiu apostar no desenvolvimento de uma
abordagem de intervenção sistémica e holística do aluno e da problemática do
insucesso e abandono escolar.Foi assim delineado um plano integrado de combate
ao insucesso que integra a estruturação de uma equipa multidisciplinar e promove o
desenvolvimento de novas metodologias e conteúdos pedagógicos,bem como a
construção de uma ferramenta de monitorização de todo o meio escola

350.872,92

FSE

298.241,98

2018/08/16

2020/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

Vendas Novas;

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000032

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICÍPIO DE NISA
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

Promoção do sucesso educativo e prevenção do abandono escolar, desenvolvendo
fatores motivacionais capazes de sensibilizar os alunos para a importância da escola.

253.056,50

FSE

215.098,03

2018/05/10

2019/07/15

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Nisa;

União das freguesias de
Espírito Santo, Nossa
Senhora da Graça e São
Simão;

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000033

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de CIMAC ‐ COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
CENTRAL
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

A Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, desenha no seu Programa
Intermunicipal de Combate ao Insucesso Escolar, ações promotoras de conhecimento
e de partilha de conhecimento, sobre a problemática do Insucesso Escolar, como um
todo, e no seu território de intervenção em especial. Aposta ainda no
desenvolvimento de novas metodologias e conteúdos pedagógicos, direcionados
para todos os alunos do 1º Ciclo, do Alentejo Central.

661.953,78

FSE

562.660,71

2018/06/21

2021/06/20

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

‐

‐

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000034

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICIPIO DE ELVAS
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

A comunidade educativa de Elvas aposta no desenvolvimento e consolidação de uma
abordagem de intervenção do aluno e da problemática do insucesso escolar. Foi
delineado um plano integrado de combate ao insucesso escolar para o 1º ciclo, que
integra a criação de uma equipa multidisciplinar, o desenvolvimento do projeto +
sucesso escolar (aprendizagem, colaboração e partilha) e a criação do Observatório
Municipal da Educação.

702.094,99

FSE

596.780,74

2017/12/15

2019/05/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Assunção, Ajuda, Salvador
e Santo Ildefonso;

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000035

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICIPIO DE PORTEL
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

O projeto “CREMILDE – Conhecimento sobre Rodas” é um projeto municipal
integrado no Plano Municipal de Combate ao Insucesso Escolar (PICIE), que visa
promover o conhecimento científico na comunidade escolar do concelho,
fomentando a igualdade de oportunidades nos diferentes estabelecimentos de
ensino existentes e criando condições para a inversão do ciclo do abandono e
insucesso escolar desta comunidade.

199.953,79

FSE

169.960,72

2018/01/25

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Portel;

Portel;

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000036

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICIPIO DE MOURA
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

O sucesso educativo conduz a que futuro? Este projeto pretende desenvolver
metodologias inovadoras de aprendizagem e capacitação de alunos e agentes
educativos, no sentido de reforçar a participação cívica, melhorar e diversificar as
abordagens de ensino, criar novas oportunidades de integração laboral e estimular a
consciência coletiva da comunidade para a construção de modelos de sucesso
educativo.

270.024,61

FSE

229.520,92

2017/12/15

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

União das freguesias de
Moura (Santo Agostinho e
São João Baptista) e Santo
Amador;

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000037

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICÍPIO DO CRATO
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

O Município de Crato decidiu apostar no desenvolvimento de uma abordagem de
intervenção sistémica e holística do aluno e da problemática do insucesso e
abandono escolar. Foi assim delineado um plano integrado de combate ao insucesso
que integra a estruturação de uma equipa multidisciplinar e promove o
desenvolvimento de novas metodologias e conteúdos pedagógicos, bem como a
construção de uma ferramenta de monitorização de todo o meio escolar.

263.873,51

FSE

224.292,48

2018/12/05

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Crato;

União das freguesias de
Crato e Mártires, Flor da
Rosa e Vale do Peso;

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000038

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICIPIO DE MOURAO
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

O Município de Mourão decidiu apostar no desenvolvimento de uma abordagem de
intervenção sistémica e holística do aluno e da problemática do insucesso e
abandono escolar.Foi assim delineado um plano integrado de combate ao insucesso
que integra um técnico pedagógico e promove o desenvolvimento de novas
metodologias e conteúdos pedagógicos,bem como a construção de uma ferramenta
de monitorização de todo o meio escolar

159.778,94

FSE

135.812,10

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Mourão;

Mourão;

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000039

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICIPIO DE MORA
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

Ancorado numa visão para o território e para a promoção do sucesso escolar,
coerente com a estratégia do município e com a definida para o Alentejo Central
(EIDT e PDCT) e assegurando a complementaridade, e coerência, com o Plano de
Ação Estratégica do Agrupamento de Escolas/ PNPSE, o Projeto Inovador de Combate
ao Insucesso Escolar de Mora (PICIE Mora)

424.692,00

FSE

360.988,20

2017/10/01

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Mora;

Mora;

676.863,77

FSE

575.334,20

2018/02/14

2020/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

‐

‐

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000040

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

A Rede de Promoção do Sucesso Educativo no Alto Alentejo tem como principal
objetivo a implementação de um conjunto de atividades que promovam, de forma
articulada e integradora, o sucesso escolar e contribuindo para a definição e
implementação de mecanismos que assegurem a aprendizagem, a troca de
experiências, a partilha e a cooperação entre a escola, os alunos, a família e a
comunidade.

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000041

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICÍPIO DE MONTEMOR‐O‐NOVO
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

Projetos de desenvolvimento de ateliers e workshops na criação de cidadãos ativos –
enriquecimento da criança, do jovem e do adulto agente educativo. Promoção e
desenvolvimento de programas desportivos nas áreas das escolas e escolinhas de
desporto, e em várias modalidades desportivas e de promoção da saúde. Promoção
de formação técnica com auxílio às novas tecnologias, laboratórios de ciência,
tecnologia e criação artística.

889.864,00

FSE

756.384,40

2017/09/01

2020/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

União das freguesias de
Nossa Senhora da Vila,
Nossa Senhora do Bispo e
Silveiras;

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000042

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICIPIO DE SINES
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

Esta candidatura tem como objetivo a melhoria do sucesso educativo e a redução do
abandono escolar no Concelho de Sines, promover a igualdade no acesso ao ensino,
a melhoria do sucesso educativo dos alunos e a qualidade e eficiência do sistema de
educação, através de um conjunto de atividades/ações que visam especificamente a
prevenção do abandono e absentismo e a melhoria do sucesso escolar.

554.663,04

FSE

471.463,58

2018/02/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

Sines;

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000043

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

Implementação do programa mediadores do sucesso escolar que desenvolvem
metodologia inovadoras no combate ao abandono e insucesso escolar, na
capacitação e competências parentais, no apoio ao processo ensino/aprendizagem
dos alunos do projeto, no trabalho de parceria com os diretores de turma e na
dinamização dos momentos problemáticos do dia‐a‐dia da escola.

252.711,40

FSE

214.804,69

2018/04/30

2020/06/19

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

União das freguesias de
Grândola e Santa
Margarida da Serra;

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000044

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICÍPIO DE ODEMIRA
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

É um projeto com profundidade e densidade pedagógica que envolve todos os atores
num mesmo desígnio: a promoção do sucesso escolar como base num “território
educador” que tem como ideia mobilizadora “uma adaptação emergente e uma
mitigação do desperdício com vista à vitalidade do futuro”.

810.467,94

FSE

688.897,75

2018/01/02

2020/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

São Salvador e Santa Maria;

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000045

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICIPIO DE BORBA
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

O Projeto visa dotar o concelho de unidades de apoio e complementaridade ao
trabalho realizado pelo Agrupamento de Escolas na promoção do sucesso escolar das
crianças e jovens de Borba.Através da estruturas ‐ Oficina da Criança e Centro de
Valorização e Ocupação da Juventude ‐ pretende‐se dinamizar ações que potenciem
o sucesso escolar e a realização educativa da nossa comunidade.

160.000,00

FSE

136.000,00

2018/09/26

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Borba;

Borba (Matriz);

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000046

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

Promover o sucesso educativo dos alunos e a qualidade e eficiência do sistema de
educação e formação, reduzir o abandono escolar e combater o insucesso,
promovendo uma igualdade no acesso ao ensino. Favorecer o desenvolvimento de
competências psicossociais, potenciar a motivação para a aprendizagem, aquisição
de conhecimentos, melhorar resultados de aprendizagem e académicos,
comunicação escrita e verbal, cidadania ativa, criatividade e inovaçã

4.271.737,65

FSE

3.630.977,00

2017/09/29

2020/07/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

‐

‐

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000047

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

Esta candidatura, de âmbito social, visa tirar partido das sinergias existentes na
comunidade como instrumento de prevenção ao abandono escolar e promoção do
sucesso educativo; estruturando‐se ações em domínios do conhecimento que são
cruciais para a integridade dos indivíduos. Pretende‐se um amplo envolvimento
comunitário em torno deste projeto no qual a componente de territorialidade é
determinante para implementação e sucesso da iniciativa.

118.400,00

FSE

100.640,00

2017/09/01

2020/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Castelo de Vide;

Santa Maria da Devesa;

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000048

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

Empreender para o Sucesso constitui um projeto inovador que visa a promoção do
sucesso escolar e as competências para o Sec. XXI através de uma ação integrada e
multinível, em contexto de educação não formal, focalizada no 1º CEB, com base
numa equipa multidisciplinar que atua em 4 níveis complementares que visam a
prevenção do insucesso, a capacitação das crianças e agentes educadores e a
monitorização da intervenção, num processo de melhoria.

561.636,85

FSE

477.391,32

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

União das freguesias de
Ponte de Sor, Tramaga e
Vale de Açor;

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000049

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICIPIO DE BEJA
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

O projecto consiste numa intervenção multifacetada tendente ao desenvolvimento
de práticas socializadoras, identitárias e potenciadoras do desenvolvimento pessoal
das crianças e jovens, que contribuam para a redução do insucesso e abandono
escolar, melhorando as questões da disciplina em contexto escolar.

416.032,50

FSE

353.627,63

2017/12/19

2020/08/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000050

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

Numa perspetiva preventiva face ao insucesso escolar, integram‐se atividades para
melhorar as condições de ensino/ aprendizagem nas escolas do 1º CEB, proporcionar
espaços de educação informal, capacitar famílias para envolvimento nos percursos
escolares, promover a cidadania, envolver a comunidade na problemática da
educação e do sucesso escolar e valorizar as competências adquiridas na escola

702.237,00

FSE

596.901,45

2017/10/02

2020/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

União das freguesias de
Santiago do Cacém, Santa
Cruz e São Bartolomeu da
Serra;

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000051

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICÍPIO DE ESTREMOZ
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

O Município de Estremoz considera importante o desenvolvimento de uma
abordagem e intervenção em ações e atividades que favoreçam a melhoria do
sucesso educativo no concelho de Estremoz tendo em vista a redução do abandono
escolar, mas que promova também a igualdade no acesso ao ensino, a melhoria do
sucesso educativo dos alunos e a qualidade e eficiência do sistema de educação
concelhia, que constam do plano integrado elaborado.

91.000,00

FSE

77.350,00

2017/09/22

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

União das freguesias de
Estremoz (Santa Maria e
Santo André);

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000052

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICÍPIO DE GAVIÃO
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

O Município de Gavião decidiu apostar no desenvolvimento de uma abordagem de
intervenção sistémica e holística do aluno e da problemática do insucesso e
abandono escolar.Foi assim delineado um plano integrado de combate ao insucesso
que integra a estruturação de uma equipa multidisciplinar e promove o
desenvolvimento de novas metodologias e conteúdos pedagógicos,bem como a
construção de uma ferramenta de monitorização de todo o meio escolar.

152.691,00

FSE

129.787,35

2017/09/13

2019/07/15

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Gavião;

União das freguesias de
Gavião e Atalaia;

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000053

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

O Município de Viana do Alentejo decidiu apostar no desenvolvimento de uma
abordagem de intervenção sistémica e holística do aluno e da problemática do
insucesso e abandono escolar.Foi assim delineado um plano integrado de combate
ao insucesso que integra a estruturação de uma equipa multidisciplinar e promove o
desenvolvimento de novas metodologias e conteúdos pedagógicos,bem como a
construção de uma ferramenta de monitorização do meio escolar.

233.735,51

FSE

198.675,18

2017/09/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

Viana do Alentejo;

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000054

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

O Projeto + Sucesso visa, através de metodologias diversas e diferenciadas, promover
o sucesso escolar dos alunos desde o 1.º Ciclo do Ensino Básico até ao Ensino
Secundário. Para tal o envolvimento das famílias é fulcral, na medida em que as
mesmas devem estar capacitadas para acompanhar o percurso escolar dos seus
educandos.

372.390,00

FSE

316.531,50

2018/04/03

2020/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

Reguengos de Monsaraz;
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ALT20‐02‐5266‐FSE‐000055

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICÍPIO DE MÉRTOLA
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

A operação “Plano Municipal de Combate ao Insucesso Escolar do Concelho de
Mértola” visa operacionalizar um conjunto de medidas identificadas nos planos de
ação estratégicos do Agrupamento de Escolas do Concelho, da Escola Profissional
Alsud e da própria autarquia, com vista à melhoria do sucesso dos alunos e suas
famílias, à promoção da igualdade de oportunidades de acesso à educação.

228.696,48

FSE

194.392,01

2017/09/01

2020/08/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

Mértola;

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000056

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICÍPIO DE ALANDROAL
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

A presente candidatura tem como principal finalidade a promoção do sucesso
educativo das crianças e jovens do concelho, desenvolvendo condições de igualdade
de oportunidades e equidade educativa, através de dois projetos que incluem
diversas atividades, contribuindo para a redução ou eliminação de assimetrias e
fatores de insucesso

463.179,91

FSE

393.702,92

2018/09/01

2021/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Alandroal;

União das freguesias de
Alandroal (Nossa Senhora
da Conceição), São Brás
dos Matos (Mina do
Bugalho) e Juromenha
(Nossa Senhora do Loreto);

ALT20‐02‐5266‐FSE‐000058

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

01 ‐ Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção
da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de
MUNICIPIO DO REDONDO
boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
remetemos a seguinte informação

A escola tem de refletir uma matriz plural que permita, a TODOS, uma educação e
formação não formal, flexível, dinâmica e adaptada às especificidades de cada aluno.
O Município de Redondo entendeu apostar no desenvolvimento e consolidação de
uma abordagem de intervenção sistémica e holística do aluno e da problemática do
insucesso e abandono escolar, promovendo o desenvolvimento de novas
metodologias.

179.398,76

FSE

152.488,95

2018/09/01

2020/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Redondo;

Redondo;

ALT20‐02‐5368‐FSE‐000001

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

02 ‐ Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e
equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de
participação e de habilitações, particularmente para os grupos
desfavorecidos;

DIRECÇÃO‐GERAL DO ENSINO SUPERIOR

Bolsas de ensino superior para mobilidade

O Programa + Superior visa contribuir para a plena utilização da capacidade do ensino
superior público, procurando ainda promover a coesão territorial apoiando ainda a
fixação de jovens em regiões em perda demográfica. O incremento das competências
destes jovens permitirá, também, que a sua fixação enquanto diplomados possa ser
acompanhada pelo desenvolvimento de atividades empresariais de maior valor para
a região em que se inserem.

1.203.000,00

FSE

1.022.550,00

2014/09/01

2016/08/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐02‐5368‐FSE‐000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

02 ‐ Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e
equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de
participação e de habilitações, particularmente para os grupos
desfavorecidos;

INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE

Cursos TesP

Estes ciclos de estudos visam a obtenção de uma qualificação profissional que
permita uma rápida inserção no mercado, permitindo igualmente o prosseguimento
de estudos no ensino superior (licenciaturas e/ou mestrados integrados),
concretizando‐se a missão do Instituto Politécnico de Portalegre no que respeita à
qualificação das populações e ao desenvolvimento tecnológico da região.

134.834,37

FSE

114.609,21

2015/09/28

2017/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas; Portalegre;

‐

ALT20‐02‐5368‐FSE‐000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

02 ‐ Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e
equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de
participação e de habilitações, particularmente para os grupos
desfavorecidos;

INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

Cursos TesP

Os cursos aqui apresentados estão alinhados com o EREI e assumem particular relevo
para o tecido económico da região.Em concreto, são aqui enquadrados os cursos:
Culturas Regadas; Viticultura e Enologia; Inovação e Tecnologia Alimenta; Som e
Imagem; Informação e Comercialização Turística; Tecnologias Web e Dispositivos
Móveis.

445.168,02

FSE

378.392,82

2015/11/02

2017/09/29

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

77.687,50

FSE

66.034,38

2015/11/02

2017/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

ALT20‐02‐5368‐FSE‐000004

ALT20‐02‐5368‐FSE‐000005

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

02 ‐ Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e
equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de
participação e de habilitações, particularmente para os grupos
desfavorecidos;

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Cursos TesP

Este projeto pretende reforçar as competências dos jovens nas áreas da
robótica,instrumentação e controlo,através da qualificação académica, com a
obtenção de um diploma de ensino superior de nível 5 ISCED e simultaneamente
reforçar a competitividade e capacidade de internacionalização das empresas do
cluster químico, energético e da indústria transformadora e de projeto no Alentejo
Litoral, capacitando tanto os jovens, como os ativos empregados

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

02 ‐ Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e
equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de
participação e de habilitações, particularmente para os grupos
desfavorecidos;

INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

Os cursos aqui apresentados estão alinhados com o EREI e assumem particular relevo
para o tecido económico da região.

436.036,19

FSE

370.630,76

2016/10/10

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

ISLA ‐ SANTARÉM, EDUCAÇÃO E CULTURA, UNIPESSOAL
LIMITADA

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

Esta operação tem como âmbito os Cursos Técnicos Superiores Profissionais, que
permitem alargar e diversificar o espectro da oferta de ensino superior, contribuindo
assim para o aumento da competitividade nacional. Esta oferta de formação tem
uma forte inserção regional, uma vez que contempla uma componente de formação
em contexto de trabalho.

137.660,10

FSE

117.011,09

2016/10/10

2018/09/28

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

ALT20‐02‐5368‐FSE‐000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

02 ‐ Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e
equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de
participação e de habilitações, particularmente para os grupos
desfavorecidos;

ALT20‐02‐5368‐FSE‐000007

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

02 ‐ Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e
equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de
participação e de habilitações, particularmente para os grupos
desfavorecidos;

INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

Estes ciclos de estudos visam a obtenção de uma qualificação profissional que
permita uma rápida inserção no mercado, permitindo igualmente o prosseguimento
de estudos no ensino superior (licenciaturas e/ou mestrados integrados),
concretizando‐se a missão do Instituto Politécnico de Portalegre no que respeita à
qualificação das populações e ao desenvolvimento tecnológico da região.

282.284,47

FSE

239.941,80

2016/10/03

2018/10/02

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas; Portalegre;

‐

ALT20‐02‐5368‐FSE‐000008

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

02 ‐ Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e
equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de
participação e de habilitações, particularmente para os grupos
desfavorecidos;

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

O projeto visa reforçar as competências nas áreas da robótica, instrumentação e
controlo e aeronáutica, incrementando qualificações académicas e reforçando a
competitividade internacionalização das empresas do cluster petroquímico,
energético e aeronáutico. Os CTeSP funcionam em duas regiões distintas, Sines e
Ponte de Sôr, com forte dinamismo económico, onde a qualificação de recursos
humanos é crucial para a atração e manutenção das empresas.

183.892,99

FSE

156.309,04

2016/09/15

2018/09/14

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral; Alto Alentejo;

Ponte de Sor; Sines;

‐

ALT20‐02‐5368‐FSE‐000009

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

02 ‐ Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e
equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de
participação e de habilitações, particularmente para os grupos
desfavorecidos;

ISLA ‐ SANTARÉM, EDUCAÇÃO E CULTURA, UNIPESSOAL
LIMITADA

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

Esta operação tem como âmbito os Cursos Técnicos Superiores Profissionais, que
permitem alargar e diversificar o espectro da oferta de ensino superior, contribuindo
assim para o aumento da competitividade nacional. Esta oferta de formação tem
uma forte inserção regional, uma vez que contempla uma componente de formação
em contexto de trabalho.

170.756,10

FSE

145.142,69

2017/10/02

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

ALT20‐02‐5368‐FSE‐000010

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

02 ‐ Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e
equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de
participação e de habilitações, particularmente para os grupos
desfavorecidos;

INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

Estes ciclos de estudos visam a obtenção de uma qualificação profissional que
permita uma rápida inserção no mercado, permitindo igualmente o prosseguimento
de estudos no ensino superior (licenciaturas e/ou mestrados integrados),
concretizando‐se a missão do Instituto Politécnico de Portalegre no que respeita à
qualificação das populações e ao desenvolvimento tecnológico da região.

631.358,25

FSE

536.654,51

2017/09/18

2020/02/28

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior; Elvas;
Portalegre;

‐

ALT20‐02‐5368‐FSE‐000011

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

02 ‐ Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e
equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de
participação e de habilitações, particularmente para os grupos
desfavorecidos;

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

Este projeto pretende reforçar as competências dos jovens nas áreas da
robótica,instrumentação e controlo, bem como em Tecnologias de
laboratório,através da qualificação académica, com a obtenção de um diploma de
ensino superior de nível 5 ISCED e simultaneamente reforçar a competitividade e
capacidade de internacionalização das empresas do cluster químico, energético e da
indústria transformadora e de projeto no Alentejo Litoral,

148.267,59

FSE

126.027,45

2017/09/15

2020/03/10

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

ALT20‐02‐5368‐FSE‐000012

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

02 ‐ Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e
equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de
participação e de habilitações, particularmente para os grupos
desfavorecidos;

INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

Os cursos aqui apresentados estão alinhados com o EREI e assumem particular relevo
para o tecido económico da região.

687.032,89

FSE

583.977,96

2017/10/09

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

Bolsas de ensino superior para mobilidade

O Programa + Superior visa contribuir para a plena utilização da capacidade do ensino
superior público, procurando ainda promover a coesão territorial apoiando ainda a
fixação de jovens em regiões em perda demográfica. O incremento das competências
destes jovens permitirá, também, que a sua fixação enquanto diplomados possa ser
acompanhada pelo desenvolvimento de atividades empresariais de maior valor para
a região em que se fixam.

2.652.075,00

FSE

2.254.263,75

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

1.050.526,28

FSE

892.947,34

2015/09/21

2018/02/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Alentejo Litoral; Alto
Alentejo; Baixo Alentejo; Lezíria do Tejo;

Alcácer do Sal; Beja; Elvas;
Évora; Ponte de Sor;
Portalegre; Santarém;
Sines;

‐

ALT20‐02‐5368‐FSE‐000013

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

02 ‐ Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e
equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de
participação e de habilitações, particularmente para os grupos
desfavorecidos;

ALT20‐02‐5571‐FSE‐000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

04 ‐ Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para
o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais
e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho,
nomeadamente sistemas de ensino dual e de aprendizagem;

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos pós‐secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações, e são regulados pelo Decreto‐Lei n.º 88/2006, de 23 de maio.Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências colocadas por um
mercado de trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento
científico e tecnológico.

ALT20‐02‐5571‐FSE‐000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

04 ‐ Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para
o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais
e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação TURISMO DE PORTUGAL I.P.
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho,
nomeadamente sistemas de ensino dual e de aprendizagem;

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

O Plano de formação proposto vai ao encontro das reais necessidades do sector do
Turismo, Hotelaria e Restauração, designadamente da formação de quadros
intermédios, destacando‐se:‐ Taxa de conclusão de 80% do total dos alunos inscritos
no ano lectivo de 2013/ 2014‐ Taxa de actividade registada em 2013 de 71,5%

288.244,24

FSE

245.007,60

2017/10/10

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

ALT20‐02‐5571‐FSE‐000004

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

04 ‐ Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados
para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para
o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais
e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.
de competências, adaptação dos currículos e criação e
desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho,
nomeadamente sistemas de ensino dual e de aprendizagem;

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Os cursos de Especialização Tecnológica (CET), são cursos pós secundários, não
superiores, que conferem uma qualificação profissional de nível 5 do quadro nacional
de qualificações, e são regulados pelo Decreto‐Lei n.º 88/2006, de 23 de maio.Os CET
visam responder às necessidades das empresas e às exigências do mercado de
trabalho em permanente mudança e acentuado desenvolvimento científico e
tecnológico.

650.014,33

FSE

552.512,18

2017/04/18

2018/10/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Alentejo Litoral; Alto
Alentejo; Baixo Alentejo; Lezíria do Tejo;

Beja; Évora; Ponte de Sor;
Portalegre; Santarém;
Santiago do Cacém;

‐

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000001

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

Reabilitação da Escola Básica de Cabeço de Vide

A proposta de intervenção irá incidir sobretudo ao nível de melhoramento das
condições térmicas do edifício, reabilitação da cobertura, reestruturação da rede
elétrica, pintura integral do edifício, melhoramento da copa do refeitório e arranjos
exteriores da área envolvente ao edifício.

134.627,65

FEDER

114.433,50

2016/07/01

2016/12/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Fronteira;

Cabeço de Vide;

376.171,52

FEDER

319.745,79

2017/01/01

2018/11/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

União das freguesias de
Ferreira do Alentejo e
Canhestros;

DIRECÇÃO‐GERAL DO ENSINO SUPERIOR

MUNICÍPIO DE FRONTEIRA

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE FERREIRA DO ALENTEJO

PRE3 ‐ Programa de Recuperação de Edifícios e Espaços
Escolares do Concelho ‐ EB1c/JI Ferreira do Alentejo

A operação contempla obras da EB1 c/JI de Ferreira do Alentejo e visa corrigir
deficiências existentes na construção e criar melhores condições para a melhoria da
qualidade dos processos de aprendizagem, segurança e mobilidade. As intervenções
incidirão na melhoria das condições das salas de aula e nos espaços exteriores. A
operação, com um orçamento estimado de 354.878,79 euros + IVA, tem um prazo de
execução previsto de 24 meses.

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE FERREIRA DO ALENTEJO

PRE3 ‐ Programa de Recuperação de Edifícios e Espaços
Escolares do Concelho ‐ EB1 de Alfundão

A operação contempla obras da EB1 de Alfundão e visa corrigir deficiências
existentes na construção e criar melhores condições para a melhoria da qualidade
dos processos de aprendizagem, segurança e mobilidade. As intervenções incidirão
na melhoria das condições das salas de aula e nos espaços exteriores. A operação,
com um orçamento estimado de 118.515,56 euros + IVA, tem um prazo de execução
previsto de 24 meses.

127.326,49

FEDER

108.227,52

2017/01/18

2018/06/29

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

União das freguesias de
Alfundão e Peroguarda;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000004

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE FERREIRA DO ALENTEJO

PRE3 ‐ Programa de Recuperação de Edifícios e Espaços
Escolares do Concelho ‐ EB1 de Figueira do Cavaleiros

A operação contempla obras da EB1 de Figueira dos Cavaleiros e visa corrigir
deficiências existentes na construção e criar melhores condições para a melhoria da
qualidade dos processos de aprendizagem, segurança e mobilidade. As intervenções
incidirão na melhoria das condições das salas de aula e nos espaços exteriores. A
operação, com um orçamento estimado de 107.210,33 euros + IVA, tem um prazo de
execução previsto de 24 meses.

114.917,95

FEDER

97.680,26

2017/03/15

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

Figueira dos Cavaleiros;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000005

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Centro Escolar de terena ‐ Remodelação e Ampliação

Com a realização da presente operação pretende‐se a remodelação e ampliação do
edifício da atual Escola Primária de Terena tendo em vista a criação do Centro Escolar
de Terena. A criação deste Centro Escolar está previsto na revisão da Carta Educativa
aprovada para o concelho que passa organizar a rede escolar em três centros
escolares: dois em funcionamento (Alandroal e Santiago Maior) e um em construção
(Terena).

287.019,50

FEDER

243.966,58

2014/01/01

2016/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Alandroal;

Terena (São Pedro);

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE BEJA

Melhoria das Infraestruturas de Ensino do Concelho de Beja

A operação inclui duas intervenções enquadradas no objectivo de melhorar as
condições de adequabilidade, habitabilidade de conforto ambiental de quatro
equipamentos escolares do concelho. 1)substituição do pavimento da EB1 n.º 1 da
freguesia de Cabeça Gorda.2)cobertura de áreas exteriores destinadas à permanência
dos alunos, através da colocação de alpendres nos três Centros Escolares da cidade.

11.602,52

FEDER

9.862,14

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

Cabeça Gorda; União das
freguesias de Beja
(Salvador e Santa Maria da
Feira); União das freguesias
de Beja (Santiago Maior e
São João Baptista);

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000007

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE PORTALEGRE

Requalificação das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e
Jardins de Infância de Portalegre ‐ 1ª. Fase

A operação contempla a substituição das coberturas da EB1/JI do Atalaião e da EB1/JI
dos Assentos, as quais são constituídas por chapas de fibrocimento, que apresentam
alguns sinais de degradação, pondo em causa, a médio prazo, a saúde pública
infantil.A intervenção assume um carácter excepcional e prioritário, tanto mais que
se trata de dois dos maiores estabelecimentos de ensino do Concelho de Portalegre
e, consequentemente,

27.748,80

FEDER

23.586,48

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000008

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Centro Escolar de S. Teotónio

O projeto prevê a construção de 8 salas de aulas, 3 salas polivalentes, biblioteca e
diversas instalações de apoio ao funcionamento do equipamento assim como zonas
de jogo no exterior e um alpendre coberto, situa‐se à cota mais alta do recinto onde
se encontra instalada a EB 2,3, paredes meias com o pavilhão desportivo e
desenvolve‐se em 2 pisos, sendo só visível o piso superior a partir da rua confinante a
norte, por onde se fará o acesso.

1.240.588,24

FEDER

1.054.500,00

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

São Teotónio;
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ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000009

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS

Requalificação da Escola Básica do 1º Ciclo de Foros da
Misericórdia de Vendas Novas

A intervenção, visa a beneficiação do espaço escolar existente, dotando‐o de
qualidade funcional, condições de conforto, higiene e segurança possibilitando um
eficaz reordenamento da rede educativa contribuindo para a melhoria de qualidade
das aprendizagens dos alunos.

108.796,56

FEDER

92.477,08

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

Vendas Novas;

1.752.508,00

FEDER

1.489.631,80

2016/04/01

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

União das freguesias de
Grândola e Santa
Margarida da Serra;

74.090,66

FEDER

62.977,06

2016/07/01

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

União das freguesias de
Moura (Santo Agostinho e
São João Baptista) e Santo
Amador;

1.792.845,44

FEDER

1.500.000,00

2016/02/10

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

União das freguesias de
Salvaterra de Magos e
Foros de Salvaterra;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000010

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

Novos desafios educativos: Reabilitação EB1 mais inclusão,
maior sucesso escolar

Realização de uma intervenção de requalificação/ampliação dos edifícios existentes
na EB1 e JI nr1 de Grândola, requalificando os edifícios existentes, reabilitando o
espaço exterior de união entre estas duas escolas, construindo um novo refeitório
escolar com resposta efetiva a esta população, uma nova biblioteca, mais espaços
para atividades de apoio educativo e criando uma sala de apoio aos alunos de
educação especial e com multideficiência.

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000011

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE MOURA

REQUALIFICAÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA DOS
BOMBEIROS E SETE‐E‐MEIO

A presente operação pretende requalificar as coberturas das Escolas dos Bombeiros e
do Sete‐e‐Meio, através da remoção do fibrocimento existente e da melhoria ao nível
da estanquidade e do conforto térmico das coberturas.

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000012

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE SALVATERRA DE MAGOS

Construção do Centro Escolar de Foros de Salvaterra e Várzea
Fresca

A obra irá respeitar a organização funcional e programática que está definida,
cumprindo os objectivos previstos na revisão da carta educativa, o parecer do
Ministério de Educação. A intervenção permitirá integrar níveis de ensino,
requalificar o parque escolar municipal, através do encerramento de escolas sem
condições e de pequena dimensão, melhorando as condições do ensino e da
aprendizagem, consolidando o objectivo de escola a tempo inteiro.

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000013

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE PORTALEGRE

Plano Tecnológico de Educação para o 1.º Ciclo do Ensino
Básico

O Plano Tecnológico de Educação para o 1.º ciclo do Ensino Básico, engloba a
aquisição de hardware e software, bem como de equipamento audiovisual, para as
seguintes escolas do Concelho: E.B.1 c/ J.I. de Alegrete; J.I. Vale de Cavalos; E.B.1 c/
J.I. de Reguengo; E.B.1 c/ J.I. de Urra; E.B.1 de Caia; E.B.1 c/ J.I. de Atalaião; E.B.1 c/
J.I. de Corredoura; E.B.1 c/ J.I. de Alagoa; E.B.1 c/ J.I. de Fortios; E.B.1 de Monte
Carvalho e J.I. de Vargem.

36.002,30

FEDER

30.601,96

2017/01/02

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000014

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE MORA

Requalificação da Zona de Recreio da Escola de Mora

A intervenção proposta visa a criação de sete subespaços interligados entre
si:h)Jardim Pedagógico;i)Área de recreio e lazer;j)Anfiteatro;k)Parque infantil com
equipamentos;l)Área de estudo;m)Campo de jogos existente;n)Área livre de areão
para jogos tradicionais.

36.005,55

FEDER

30.604,72

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Mora;

Mora;

362.534,19

FEDER

308.154,06

2016/07/01

2017/12/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

Almeirim;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000015

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE ALMEIRIM

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA MOINHO DE VENTO EM
ALMEIRIM

Com a presente intervenção pretende‐se preservar ao máximo as características dos
edifícios existentes, ao mesmo tempo modernizar o espaço escolar e torná‐lo mais
eficiente e funcional, adaptado a utentes com mobilidade condicionada bem como a
crianças com necessidades educativas especiais A EB Moinho de Vento e JI nº 1 de
Almeirim, estão ambos integrados no mesmo espaço, pelo que irão ser alvo da
mesma requalificação.

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000017

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE SERPA

Programa de Requalificação das Infraestruturas Educativas ‐
Fase I

A operação é constituída por sete componentes:‐ dois mini campos desportivos; um
parque infantil e uma de passagem exterior coberta; equipamento informático e
eletrónico; Plano de Comunicação e Revisões de Preços da dos dois mini campos
desportivos, da construção de parque infantil e da passagem exterior coberta.

151.943,05

FEDER

129.151,59

2016/10/10

2017/12/29

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

Pias; União das freguesias
de Serpa (Salvador e Santa
Maria); União das
freguesias de Vila Nova de
São Bento e Vale de Vargo;
Vila Verde de Ficalho;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000018

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE RIO MAIOR

Centro Escolar EB 1/ JI de Asseiceira

A ampliação da EB1/JI de Asseiceira justifica‐se pelas reduzidas condições físicas e
pela ausência de espaços e recursos técnico‐pedagógicos fundamentais para o
sucesso e vivência escolares, com características manifestamente desajustadas às
atuais exigências educativas. Pretende‐se, pois, contribuir para a promoção do
sucesso escolar dos alunos e proporcionar similares condições de ensino a todas as
crianças e alunos do concelho.

214.795,29

FEDER

182.576,00

2017/08/08

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

Asseiceira;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000019

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR

Aquisição de Equipamentos Informáticos para as Escolas do 1º
dd
e 2º Ciclo Básico do Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor

28.887,41

FEDER

24.554,30

2016/05/03

2016/09/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

Foros de Arrão; Galveias;
Longomel; União das
freguesias de Ponte de Sor,
Tramaga e Vale de Açor;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000020

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DA CHAMUSCA

Centro Escolar da Chamusca

A presente operação prevê a demolição integral do edifício do Jardim Infantil, bem
como a demolição parcial do edifício da EB1. Tal pressuposto é essencial para
viabilizar a implantação de um edifício cujo programa e necessidades exteriores
requerem a máxima funcionalidade e articulações recíprocas. O acesso ao recinto
escolar é proposto junto à praça onde também se insere o quartel de Bombeiros.

2.025.971,31

FEDER

1.105.000,00

2016/01/04

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Chamusca;

União das freguesias da
Chamusca e Pinheiro
Grande;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000022

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM

Requalificar para Capacitar

O estado da EB1 nº3, exigiu uma intervenção visando colmatar as situações
deficitárias de conforto ambiental e eficiência energética e introduzir um conjunto de
novos espaços para a valorização e modernização das condições de funcionamento,
essenciais para a melhoria da qualidade do espaço educativo e bem‐estar Social. O
aumento da capacidade de resposta da escola, ao nível do ensino pré‐escolar, é
também garante de uma escola para todos.

796.311,86

FEDER

676.865,08

2014/08/01

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

Santo André;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000024

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE ÉVORA

Intervenção integrada de remoção das coberturas de
fibrocimento

Trata‐se de uma operação que visa a execução de obras de conservação e
substituição de coberturas existentes, sem alteração da resposta aos dois níveis de
educação e ensino de Pré‐escolar e de 1º Ciclo. Esta intervenção integrada localiza‐se
em 5 edifícios escolares, a saber: JI Bairro Santo António, EB Horta das Figueiras, EB
Vista Alegre, EB Frei Aleixo e EB Cruz da Picada.

10.684,80

FEDER

9.082,08

2016/10/14

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000025

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE ÉVORA

Requalificação e modernização da Escola de S. Mamede

Pretende‐se proceder à realização de obras de conservação, restauro e reocupação,
dando resposta às necessidades de funcionamento do estabelecimento de ensino e
contribuir para a requalificação do conjunto arquitectónico.

288.630,34

FEDER

245.335,79

2016/10/14

2018/12/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000027

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE VIDIGUEIRA

Requalificação da Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância Frei
António das Chagas de Vidigueira

A intervenção tem como objet principal a requalif. edif. antigo da escola básica, que
passa pela criação de 3 salas de aula, 2 para o pré‐escolar e 1para o 1º ciclo,
transformando os espaços obsoletos em novos colmatando assim situações
deficitárias e melhorando as condições de ensino em complemento das ações de
melhoria da qualidade do sistema. Em termos financeiros o invest. total é no valor de
667.394,90EUR contando com 8 components.

116.117,65

FEDER

98.700,00

2016/07/27

2019/06/29

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Vidigueira;

Vidigueira;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000028

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DO CARTAXO

Construção do Centro Escolar de Pontével ‐ JI + EB1

O Projeto que consubstancia a presente Operação, tem por objetivo a construção de
um edifício destinado a Jardim de Infância e Primeiro Ciclo, com 11 Salas (8 EB1 + 3 JI)
e respetivo apetrechamento, com a aquisição de mobiliário urbano, material didático
e equipamento informático. Serão criados novos espaços exteriores, tal como um
mini campo polidesportivo, permitindo aumentar/diversificar a oferta para o pré‐
escolar e os 3 níveis de ensino.

1.551.355,74

FEDER

1.082.437,00

2016/09/19

2018/12/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

União das freguesias do
Cartaxo e Vale da Pinta;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000029

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE BENAVENTE

Ampliação do Jardim de Infância das Areias para JI/EB1 ‐
Benavente

A operação em apreço tem por objeto a execução de obras de ampliação do Jardim
de Infância n.º 2 de Benavente, por forma a ficar com uma capacidade de oferta para
128 crianças repartidas pelas duas valências de ensino (2 salas de pré‐escolar e 3
salas de 1.º ciclo), apresentando um investimento total de 431.483,13EUR e um
prazo de execução de 20 meses.

301.743,53

FEDER

166.335,00

2016/05/23

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

Benavente;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000030

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE SERPA

Programa de Requalificação das Infraestruturas Educativas‐
fase II

A constituída por quatro componentes, empreitada de Remodelação dos Edifícios e
Espaços Exteriores EB Brinches; aquisição de equipamento informático e electrónico,
Plano de Comunicação e Revisão de Preços da empreitada.

117.449,89

FEDER

99.832,41

2016/12/26

2018/12/26

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

Brinches;

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE AVIS

Projecto de requalificação da Escola Básica e Pré‐Escolar de
Avis

Revitalização das salas de aula, aumento da capacidade do refeitório, ligação das
infraestruturas existentes e pintura do edifício.

75.359,44

FEDER

64.055,53

2016/08/24

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Avis;

Avis;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000031

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000032

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Ampliação de Escolas EB1+JI do Concelho de Santarém

A operação consiste na ampliação e requalificação de três escolas de ensino básico e
pré‐escolar do Concelho de Santarém. Em cada um dos três estabelecimentos, serão
construídas duas novas salas de aulas, instalados sistemas AVAC que melhorarão as
condições térmicas, e reforçarão a eficiência energética dos edifícios e requalificadas
salas de aulas, espaços comuns, instalações sanitárias, e outras componentes do
edificado escolar.

421.060,42

FEDER

322.416,00

2017/01/09

2019/02/05

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

Almoster; União das
freguesias de Santarém
(Marvila), Santa Iria da
Ribeira de Santarém,
Santarém (São Salvador) e
Santarém (São Nicolau);
Vale de Santarém;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000034

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Requalificação dos Sanitários do Bloco A da EB1 de S. Marcos
do Campo

A operação Requalificação dos Sanitários do Bloco A da EB1 de S. Marcos do Campo é
composta por uma única componente com a mesma designação e respeita a uma
empreitada cuja solução preconizada assume um rearranjo do espaço existente de
modo a torná‐lo mais regular, disciplinando‐o e tornando‐o capaz de acolher os
utilizadores com mobilidade reduzida. Foram ainda efetuados trabalhos de
melhoramento ao nível das infraestruturas de águas e esgotos.

18.129,72

FEDER

15.410,26

2016/09/06

2017/02/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

União das freguesias de
Campo e Campinho;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000035

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE ALVITO

Requalificação da EBI / JI de Alvito

Requalificação dos espaços exteriores, zonas de recreio e de jogos da EBI/JI de Alvito:
proteção climatérica da área de recreio coberto para os alunos do 2.º e 3.º ciclo
mediante encerramento do espaço com painéis de vidro laminado; criação de um
campo polidesportivo equipado com marcações desportivas e balizas fixas; criação de
zonas verdes de junto à zona desportiva; plantação de árvores e instalação de
trepadeiras junto ao perímetro murado.

80.120,20

FEDER

68.102,17

2017/04/26

2018/04/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Alvito;

Alvito;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000036

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Atualização dos Equipamentos Informáticos das Escolas

A presente candidatura visa a substituição de equipamentos obsoletos existentes nas
escolas de 1º ciclo e de jardim‐de‐infância do Concelho de Reguengos de Monsaraz.A
operação é constituída por duas componentes designadamente: 1 ‐ Equipamentos
Informáticos para as Escolas, pretendendo‐se adquirir os seguintes materiais para as
escolas de 1º ciclo e jardins‐de‐infância; 2‐ Switch, a adquirir através de ajuste em
regime.simplificado.

90.352,88

FEDER

76.799,95

2016/10/26

2017/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

Corval; Monsaraz;
Reguengos de Monsaraz;
União das freguesias de
Campo e Campinho;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000037

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE MOURA

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ESCOLARES

Na sua globalidade, esta operação constitui um passo basilar para a igualdade de
oportunidades educativas e íntegra as seguintes componentes de intervenção:
Conservação da rede de educação pré‐escolar e do 1º ciclo do ensino básico,
Instalação de Campo de Jogos na EBI de Amareleja, Instalação de espaço de recreio
na Escola Básica dos Bombeiros, Aquisição de mobiliário e Aquisição de material
didático.

183.690,52

FEDER

156.136,95

2015/07/30

2018/04/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

‐

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000038

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE PORTEL

Requalificação da Escola EB 2,3 D. João de Portel

O Projeto visa a Requalificação e racionalização da Escola EB 2,3 D. João de Portel de
forma a que haja uma integração perfeita e uma melhoria significativa no
desempenho do construído em termos de funcionalidade e de conforto de utilização,
com uma complementaridade bastante eficaz entre os vários espaços e utilizações.

1.605.126,90

FEDER

1.020.000,00

2016/06/02

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Portel;

Portel;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000039

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE CUBA

Requalificação quer em Vila Alva quer em Faro do Alentejo da zona adjacente aos
Projeto de Reabilitação da Envolvente com Arranjos Exteriores
edifícios do 1º Ciclo e do Pré‐escolar aproveitando o ensejo para a implantação de
para a Atividade Desportiva dos Alunos nas Escolas Primárias
uma componente lúdico desportiva pretendendo com isso melhorar as condições do
de Vila Alva e de Faro do Alentejo
dia‐a‐dia dos alunos que frequentam as comunidades escolares em causa.

97.538,82

FEDER

82.908,00

2017/06/15

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Cuba;

Faro do Alentejo; Vila Alva;

500.253,28

FEDER

403.750,00

2015/11/17

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

Branca;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000040

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE CORUCHE

Núcleo Escolar de Branca

A criação do Núcleo Escolar de Branca insere‐se na requalificação do parque escolar
do Ensino Básico e Educação Pré‐Escolar do concelho, promovendo o encerramento
do Jardim de Infância de Branca, em prol da requalificação e ampliação da Escola
Básica de Branca que contará com 2 salas de Ensino Básico e 1 salas de Jardim de
Infância, conforme previsto na Carta Educativa do Concelho de Coruche.

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000041

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE MÉRTOLA

Requalificação da EB1/JI da Mina de S. Domingos

A operação contempla três componentes:‐ A requalificação da EB da MSD foi de
358.556,16EUR, resultou do procedimento de concurso público e já está realizada;‐ A
aquisição de material didático, no valor de 4.100,00EUR, será objecto de
procedimento de ajuste direto simplificado a lançar ainda em 2016;‐ A aquisição de
equipamento informático, no valor de 1.230,00EUR, será objecto de procedimento
de ajuste direto simplificado a lançar ainda em 2016.

291.000,00

FEDER

247.350,00

2014/09/01

2017/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

Corte do Pinto;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000042

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE ESTREMOZ

Modernização e informatização das EB1 e jardins‐de‐infância
do concelho de Estremoz

A operação tem em vista a modernização e a informatização de 10 estabelecimentos
de ensino básico (1.º ciclo e pré‐escolar). São objetivos da operação a aquisição de
computadores para os estabelecimentos de ensino referidos e de quadros interativos
para as salas de aula do 1.º ciclo de ensino básico. Incorpora ainda a aquisição de
mobiliário escolar e para o refeitório e aquisição de material didático.

68.514,80

FEDER

58.237,58

2015/08/25

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐
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ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000043

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS

Requalificação da Escola Básica Nº2 de Vendas Novas |
Extensão

Trata‐se de um projeto de Reabilitação de um estabelecimento de educação e ensino
datado de cerca de 1912, em activo, localizado numa zona consolidada
urbanisticamente, apresentando actualmente 1.420,00 m2 de área vedada (em todo
o seu perímetro, incluindo zona desportiva) com 510,00 m2 de implantação do
edifício escolar, sendo um equipamento a necessitar com urgência de uma
intervenção de requalificação, a qual é agora proposta.

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000044

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE ÉVORA

Requalicação e modernização da Escola da Cruz da Picada

MUNICÍPIO DE ÉVORA

Ampliação da Escola Básica do Bairro de Almeirim

149.157,29

FEDER

126.783,69

2017/04/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

Vendas Novas;

Operação de requalificação e modernização escolar consubstanciada numa
intervenção em cobertura de fibrocimento e na requalificação da cozinha da EB1 da
Cruz da Picada.

44.334,97

FEDER

37.684,72

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

A escola beneficiará do aumento das suas instalações que irão acomodar novas
instalações sanitárias de crianças, adultos e deficientes, um recreio coberto, um
refeitório/polivalente, uma copa, um vestiário e uma arrecadação. O espaço exterior
da escola também beneficiará com a ampliação através da criação de um espaço
exterior coberto adequado à realização de atividades físicas e lúdicas.

182.710,50

FEDER

155.303,93

2016/10/14

2019/10/03

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE BEJA

O conjunto de intervenções propostas pode descrever‐se sumariamente da seguinte
forma:a)substituição da cobertura da EB1 da Salvada, actualmente contendo amianto
Melhoria das Infraestruturas de Ensino do Concelho de Beja II
na sua composição.b)cobertura de áreas exteriores destinadas à permanência dos
alunos, através da colocação de alpendres nos três Centros Escolares da cidade.

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000047

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE AZAMBUJA

ESCOLA PRÉ‐ESCOLAR VALE AVEIRAS

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000048

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000049

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000046

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000045

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

117.018,53

FEDER

99.465,75

2017/06/08

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Salvador e Santa
Maria da Feira); União das
freguesias de Beja
(Santiago Maior e São João
Baptista); União das
freguesias de Salvada e
Quintos;

A construção da Escola pré‐escolar Vale Aveiras, contempla :o2 salas de actividades
educação pré‐escolar;o1 sala polivalente;o1 Refeitório, copa e despensa;oInstalação
sanitária para deficientes;oInstalações sanitárias e vestiário;oArrecadações (material
de limpeza, equipamentos, etc);oEspaço exterior (parque infantil, horta e campo de
jogos)oMobiliário, material didáctico e áudio‐visual, adaptado aos vários níveis
etários.

389.122,70

FEDER

330.754,30

2017/01/18

2019/01/17

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

Aveiras de Cima;

Requalificar para Capacitar. 2

Os fatores favoráveis à manutenção/crescimento da população escolar de Ermidas a
par das condições de conservação do edificado escolar, levaram à intervenção de
requalificação da Escola Básica tendo em vista assegurar as condições de conforto
ambiental e introduzir um conjunto de novas valências e espaços funcionais que
valorizam e modernizam as condições de funcionamento, essenciais para a melhoria
da qualidade educativa e bem estar social.

400.821,00

FEDER

340.697,85

2017/06/16

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

Ermidas‐Sado;

MUNICÍPIO DE ÉVORA

Requalificação do JI do Bairro de Santo António

Operação de investimento que visa valorizar a construção, melhorar as condições de
habitabilidade do espaço interior do estabelecimento e do recreio exterior,
permitindo ainda acolher um maior número de crianças.

36.630,28

FEDER

31.135,74

2016/10/14

2018/03/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Bacelo e Senhora da Saúde;

157.879,08

FEDER

134.197,22

2017/08/22

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

Reguengos de Monsaraz;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000050

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

A intervenção visa dotar a escola com aparelhos de climatização sendo, para o efeito,
necessária a execução dos seguintes trabalhos: montagem e desmontagem de
Requalificação da Escola Básica Nº1 de Reguengos de Monsaraz estaleiro; aquisição e instalação de sete sistemas de ar condicionado por expansão
‐ Climatização
direta tipo VRF com 60 unidades interiores para instalação na parede ou no teto;
instalação do sistema centralizado (redes de tubagem, de cabos, etc.) e trabalhos de
eletricidade de apoio à climatização.

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000051

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DO CRATO

Aquisição e Instalação de Equipamentos na EBI/JI Prof.º Ana
Maria Ferreira Gordo

Dotar a escola de equipamentos em melhores condições

65.110,11

FEDER

55.343,59

2017/10/02

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Crato;

União das freguesias de
Crato e Mártires, Flor da
Rosa e Vale do Peso;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000052

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS

Beneficiação e Apetrechamento Informática das EB1´s do
concelho de Arraiolos

A Operação é constituída por 4 componentes: Aquisição de Equipamento informático
(quadros interativos, computadores e robots) e Empreitada de Execução de piso
desportivo modular tipo sport court na EB 1 de Vimieiro.

27.060,00

FEDER

23.001,00

2018/09/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

Arraiolos; Igrejinha; União
das freguesias de
Gafanhoeira (São Pedro) e
Sabugueiro; Vimieiro;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000053

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE MONTEMOR‐O‐NOVO

Requalificação da EB1 de Montemor‐o‐Novo e Refeitório
Escolar

O programa de intervenção proposto para o estabelecimento escolar contempla a
atualização do construído e a implementação do arranjo dos espaços exteriores,
dotando o estabelecimento de campos de jogos com pavimentos e equipamentos
desportivos e lúdicos / recreativos adequados, execução de arranjos exteriores, e de
espaços de estar e lazer, e a remodelação do edifico do refeitório, potenciando a sua
utilização.

513.040,00

FEDER

392.700,00

2018/09/03

2020/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

União das freguesias de
Nossa Senhora da Vila,
Nossa Senhora do Bispo e
Silveiras;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000054

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Requalificação dos Edifícios da Rede Escolar do Concelho de
Reguengos de Monsaraz

Os edifícios das povoações rurais, designadamente Campinho, S. Pedro do Corval,
Outeiro, Caridade e Perolivas encontram‐se em mau estado de conservação e
necessitam urgentemente de obras para resolver alguns problemas aparentes e de
algum impacto na educação das crianças, nomeadamente no que diz respeito ao
estado da caixilharia exterior, das portas interiores, pavimentos das salas de aula e
instalações sanitárias em Campinho, entre outros.

158.229,74

FEDER

28.592,57

2018/04/03

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

Corval; Monsaraz;
Reguengos de Monsaraz;
União das freguesias de
Campo e Campinho;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000055

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM

Requalificar para Capacitar. 3

Quarenta anos volvidos desde a sua construção, a EB nº4 de VNSA exige uma
intervenção de requalificação de modo a corrigir e colmatar situações deficitárias de
conforto ambiental e eficiência energética e introduzir um conjunto de novas
valências, espaços funcionais e equipamentos básicos e informáticos que valorizam e
modernizam as condições de funcionamento essenciais para a melhoria da qualidade
educativa e bem‐estar social

367.220,08

FEDER

312.137,06

2018/01/02

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

Santo André;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000056

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE MONTEMOR‐O‐NOVO

Requalificação da EB e JI de Santiago do Escoural

Propõe‐se a transferência da sala de jardim de infância do atual edifício para uma das
salas do piso térreo do edifício escolar do 1º ciclo, ocupando as turmas do ensino
básico uma das salas do piso térreo e uma sala do piso superior. Ao nível do edifício
escolar é proposta a sua remodelação em termos de infraestruturas e equipamentos
(instalações elétricas, iluminação, e prevenção de incêndios), e a remodelação das
instalações sanitárias.

250.690,00

FEDER

139.400,00

2019/01/01

2020/04/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

Santiago do Escoural;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000057

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE MONTEMOR‐O‐NOVO

Requalificação JI nº1 Montemor

O edifício escolar será intervencionado para garantir a sua conservação e atualização,
sendo conservados e atualizados os elementos construtivos principais como
coberturas e alvenarias, conservação de caixilharias, bem como a conservação ou
substituição e pavimentos. O edifício será ainda atualizado em termos de
infraestruturas e de equipamentos em conformidade com a legislação e os níveis de
conforto e de serviço atualmente exigíveis.

128.260,00

FEDER

102.850,00

2019/01/01

2020/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

União das freguesias de
Nossa Senhora da Vila,
Nossa Senhora do Bispo e
Silveiras;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000058

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE ELVAS

Escola E.B. 2,3 de Santa Luzia

A intervenção da Escola EB 2,3 de Santa Luzia passa pela construção de um novo
edifício escolar e consequente demolição de quatro edifícios existentes. O novo
edifício desenvolve‐se em forma de U e é constituído por dois pisos. Num dos
extremos com acesso coberto pelo exterior, encontra‐se o pavilhão
desportivo/ginásio com os respetivos balneários de apoio.Será criada uma zona verde
com sementeiras de arbustos e árvores de folha persistente.

6.225.437,89

FEDER

4.379.350,00

2017/07/17

2021/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Assunção, Ajuda, Salvador
e Santo Ildefonso;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000059

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO

Requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de
Sousa

Trata‐se de qualificar as condições de conforto proporcionadas a alunos e docentes
em espaço escolar contribuindo desta forma para a criação de um ambiente
pedagógico adequado às condições de ensino hoje exigidas facilitando a descoberta
da escola como espaço de ensino e encontro.

1.702.455,13

FEDER

1.046.000,00

2017/07/01

2020/02/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

‐

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000060

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE MONTEMOR‐O‐NOVO

Requalificação da EB e JI de Cortiçadas Lavre

O edifício escolar será intervencionado para garantir a sua conservação e atualização,
sendo conservados os elementos construtivos principais como coberturas e
alvenarias, e a conservação ou substituição de caixilharias e pavimentos. O edifício
será ainda atualizado em termos de infraestruturas e de equipamentos em
conformidade com a legislação e os níveis de conforto e de serviço atualmente
exigíveis.

186.560,00

FEDER

130.900,00

2019/01/01

2020/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

União das freguesias de
Cortiçadas de Lavre e
Lavre;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000062

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE MOURAO

Aquisição de equipamentos para as instalações da educação
pré‐escolar e ensinos básico do concelho de Mourão

A operação consiste na aquisição de equipamentos para as instalações da educação
pré‐escolar e ensinos básico do concelho de Mourão, e contempla a aquisição de
mobiliário, aquisição de material didático e equipamento informático.

155.295,72

FEDER

132.001,36

2018/03/01

2018/10/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Mourão;

Granja; Luz; Mourão;

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Centro Escolar de S. Luís

O Centro Escolar de São Luís será constituído por 3 salas de aula para o 1º Ciclo, 2
sala de atividades para o Jardim Infantil e respetivos espaços complementares de
apoio. Pretende‐se que este complexo cumpra as exigências curriculares do ensino
básico e que em paralelo constitua também uma referência na malha urbana local.

600.588,22

FEDER

510.500,00

2018/02/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

São Luís;

Com esta intervenção, ao nível da coberta prevê‐se terminar com as infiltrações
existentes, as quais de modo generalizado afetam todas as coberturas dos vários
edifícios da EB Manuel Ferreira Patrício. Ao nível da intervenção no espaço exterior
pretende‐se a requalificação dos campos de jogos e do acesso de emergência.

365.139,53

FEDER

310.368,60

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000064

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000065

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE ÉVORA

Requalificação e modernização da EB1 Manuel Ferreira Patricio

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000066

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE SINES

A Operação tem como objetivo dotar a Escola de condições que aumentem a
qualidade do ensino, colmatando as situações deficitárias existentes no edificado. A
Remodelação e Modernização da Escola Básica Nº 2 de Sines ‐ intervenção visa atenuar situações de degradação das instalações escolares ao nível
1ª Fase
da construção, bem como a criação e a adequação dos espaços, de forma a ajustar a
escola às necessidades existentes, tendo em vista a melhoria das condições de
habitabilidade, conforto e funcionalidade.

400.000,00

FEDER

340.000,00

2017/06/19

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000067

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE MORA

Equipamento Informático para as Escolas do Concelho

Pretende‐se equipar as escolas com mais 15 computadores e 5 impressoras o
material a adquirir é ajustado à população escolar bem como a sua distribuição por
escolas e salas de aula.

12.089,49

FEDER

10.276,06

2018/03/13

2018/12/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Mora;

Brotas; Cabeção; Mora;
Pavia;

Requalificação da Escola Básica de Paço dos Negors

Com a presente intervenção pretende‐se preservar ao máximo as características dos
edifícios existentes, ao mesmo tempo modernizar o espaço escolar e torná‐lo mais
eficiente e funcional, adaptado a utentes com mobilidade condicionada bem como a
crianças com necessidades educativas especiais A EB de Paço dos Negros e JI da
mesma localidade, estão ambos integrados no mesmo espaço, pelo que irão ser alvo
da mesma requalificação.

227.370,00

FEDER

193.264,50

2018/07/02

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

Fazendas de Almeirim;

555.000,00

FEDER

471.750,00

2017/11/01

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Castelo de Vide;

Santa Maria da Devesa;

558.823,53

FEDER

475.000,00

2019/07/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

‐

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000068

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE ALMEIRIM

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000069

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000070

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE MARVÃO

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000071

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE PORTALEGRE

Requalificação das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e
Jardins de Infância de Portalegre ‐ 2ª Fase

A presente operação tem como objectivo principal a requalificação da Escola Básica
de Alegrete, visando a melhoria das suas condições de funcionamento, conforto e
segurança. Trata‐se de uma escola centenária que carece de uma intervenção
urgente que permita resolver os problemas existentes, sobretudo, ao nível de
infiltrações, isolamento térmico (portas, portadas e janelas), pisos e mobiliário de
exterior.

57.507,62

FEDER

48.881,48

2018/10/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

Alegrete;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000072

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

Requalificação da Escola Básica n.º1 dos Telheiro

A intervenção permitirá requalificar o parque escolar e melhorar as condições de
ensino e aprendizagem, através da requalificação de 6 salas de aula do primeiro ciclo
e garantir a qualificação dos espaços para o ensino de artes e espaço polivalente.

999.319,53

FEDER

849.421,60

2015/05/21

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

União das freguesias de
Alcácer do Sal (Santa Maria
do Castelo e Santiago) e
Santa Susana;

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000073

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE MONFORTE

Requalificação e Modernização da Escola de Monforte

A operação consta da construção de raiz de um edifício para os três ciclos de ensino e
pré‐escolar, contribuindo para requalificação e modernização da Escola de Monforte,
dotando o Concelho das infraestruturas que permitam diminuir o abandono e
insucesso escolar e tornem maia atrativo e competitivo no contexto da região

3.111.952,94

FEDER

2.645.160,00

2018/02/09

2021/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Monforte;

Monforte;

143.985,00

FEDER

122.387,25

2019/01/02

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ourique;

‐

175.194,00

FEDER

148.914,90

2017/02/20

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Almodôvar;

União das freguesias de
Almodôvar e Graça dos
Padrões;

Esta operação visa a requalificação e modernização da infraestrutura de ensino,
melhorando a adaptabilidade e qualidade da instalações e equipamentos, as duas
Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica
principais ações da presente operação incidem na execução física da obra de
Garcia D'Orta, em Castelo de Vide
reabilitação do edifício (empreitada), bem como na substituição do mobiliário
escolar.
A operação visa a requalificação e ampliação da Escola Básica de AMMAIA ‐
Portagem, situada no concelho de Marvão, tornando‐a mais funcional e adequando‐a
Requalificação e Ampliação da Escola Básica de AMMAIA ‐
às necessidades atuais, em termos de conforto, segurança e
Portagem
mobilidade/acessibilidade. Contempla, ainda, a construção de um pavilhão escolar,
arranjos exteriores, aquisição de mobiliário e aquisição de equipamento informático
e didático.

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000074

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE OURIQUE

Equipamentos para as escolas do concelho

Com a execução desta operação pretende‐se possibilitar às crianças e jovens do
concelho o acesso a equipamentos que possibilitem o desenvolvimento,
diferenciação e inovação das práticas educativas, contribuindo para a melhoria do
desempenho escolar e redução do abandono . Neste sentido, pretende‐se adquirir
diferentes equipamentos que possibilitarão dotar as escolas com recursos adequados
para responder aos atuais desafios educativos.

ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000075

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

Requalificação do Recinto da EB1 de Almodôvar ‐ Recinto
Desportivo

A presente operação de candidatura refere‐se à empreitada de execução da
cobertura de um espaço destinado à prática desportiva. O espaço desportivo a
intervencionar localiza‐se no interior do recinto da E. B. 1 de Almodôvar.
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ALT20‐02‐5673‐FEDER‐000076

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

Ampliação do Centro Escolar Vipasca

Pretende‐se intervir essencialmente na Ampliação Centro escolar Vipasca,visando a
criação de 3 Salas de Aula Ensino Básico,1 Sala de Aula Ensino Pré‐Escolar,2 Salas
Polivalentes ,1Sala de Atividades/Seminário,3 Salas de Atividades Técnico‐Artísticas,1
Laboratório/Experimentação Natural e Ambiental, 6 Salas de Professores, 1 Sala de
Pessoal Auxiliar, Instalações Sanitárias e Arrumos necessários ao funcionamento do
Estabelecimento de Ensino.

94.510,57

FEDER

80.334,00

2018/07/21

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

União das freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos;

ALT20‐02‐5674‐FEDER‐000001

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

Equipamentos

Esta candidatura tem como pilar fundamental dotar as Instituições de equipamentos
nucleares para o desenvolvimento da aprendizagem dos TeSPs, através da
aproximação das ofertas formativas às necessidades do mercado de trabalho e da
colaboração das Instituições de Ensino Superior (IES) com o tecido empresarial. Dessa
forma, o alinhamento entre o concurso e a presente proposta é integral.

716.294,74

FEDER

608.850,53

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

ALT20‐02‐5674‐FEDER‐000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM

Equipamentos TEsP IPSantarém

Após a análise das necessidades e a identificação dos recursos, foram definidos
objetivos de aprendizagem. Para os alcançar, são propostos equipamentos
adequados, com a devida fundamentação. Destacamos a racionalidade e a prudência
das escolhas apresentadas, e a relação detalhado dos meios necessários. A
candidatura, como as demais que temos apresentado, é norteada pela concretização
do sucesso educativo dos alunos e pela atração de novos alunos.

289.816,15

FEDER

246.343,73

2017/06/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

‐

‐

ALT20‐02‐5674‐FEDER‐000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO SUPERIOR
DESTINADOS A NOVOS CURSOS SUPERIORES DE CURTA
DURAÇÃO DE NÍVEL TESP/ISCED 5

Esta candidatura visa a aquisição de equipamentos/recursos considerados
fundamentais para melhorar as condições proporcionadas aos estudantes dos CTeSP
em funcionamento. Estes recursos constituem um passo muito relevante no sentido
de assegurar as condições para que todos os estudantes tenham a oportunidade de
realizar atividades de aplicação com recurso a equipamentos adequados (em
qualidade e em quantidade) e com maior autonomia.

290.293,46

FEDER

246.749,44

2017/04/28

2019/03/15

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas; Portalegre;

Caia, São Pedro e Alcáçova;
União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

ALT20‐02‐5674‐FEDER‐000004

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO SUPERIOR
DESTINADOS A NOVOS CURSOS SUPERIORES DE CURTA
DURACAO DE NIVEL TESP/ISCED 5 ‐ II

Determina o aviso de abertura de concurso ALT20‐74‐2018‐28 que o seu fundamento
é a aquisição de equipamentos, elemento que a presente candidatura concretiza.

586.400,80

FEDER

498.440,68

2018/01/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

ALT20‐02‐5674‐FEDER‐000005

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO SUPERIOR
DESTINADOS A NOVOS CURSOS SUPERIORES DE CURTA
DURAÇÃO DE NÍVEL TESP/ISCED 52016‐2018

Esta candidatura visa a aquisição de equipamentos/recursos considerados
fundamentais para melhorar as condições proporcionadas aos estudantes dos CTeSP
em funcionamento. Estes recursos constituem um passo muito relevante no sentido
de assegurar as condições para que todos os estudantes tenham a oportunidade de
realizar atividades de aplicação com recurso a equipamentos adequados (em
qualidade e em quantidade) e com maior autonomia.

565.837,07

FEDER

480.961,51

2014/03/11

2021/01/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas; Portalegre;

Caia, São Pedro e Alcáçova;
União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

ALT20‐02‐5674‐FEDER‐000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM

Equipamentos TeSP do IPSantarém

Após ser feita uma análise das necessidades e a identificação dos recursos existentes
dos cursos TeSP, pretende‐se com a aquisição destes equipamentos, dotar o
IPSantarém de ferramentas que permitam aos alunos um aumento da capacidade de
aprendizagem, com vista quer à integração no mercado de trabalho através de um
ensino prático e com experimentação, quer ao prosseguimento de estudos.

567.387,19

FEDER

482.279,11

2019/02/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

‐

‐

ALT20‐02‐5675‐FEDER‐000001

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.

REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE
FORMAÇÃO PROFISSIONAL

A operação consiste na realização de empreitadas nos edifícios de 3 Serviços de
Formação Profissional do IEFP,I.P.(SFP), de sua propriedade, situados na NUT
Alentejo, no valor global 2 188 939,80 EUR.Serão executadas intervenções nos
seguintes SFP: a)SFP de Santarém
Valor:511 059,18EUR;b)SFP de Évora
Valor:
931 606,44 EUR;c)SFP de Beja
Valor: 746 274,17 EUR.

2.188.939,80

FEDER

1.860.598,83

2014/09/02

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Baixo Alentejo; Lezíria do
Tejo;

Beja; Évora; Santarém;

Nossa Senhora das Neves;
União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);
União das freguesias de
Romeira e Várzea;

Aquisição de equipamentos e máquinas para a formação
profissional

A qualificação de mão‐de‐obra resultante da formação profissional constitui‐se como
um elemento de enorme significância no desenvolvimento das competências
pessoais e profissionais das populações, potenciando novas oportunidades de
emprego. A crescente dinâmica do tecido económico e empresarial exige ao IEFP a
disponibilização de áreas profissionais em que se impõe o recurso a meios
tecnológicos adequados e em constante atualização.

2.336.009,27

FEDER

1.985.607,88

2014/10/01

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Alto Alentejo; Baixo
Alentejo; Lezíria do Tejo;

AQUAPOLLIS+ Aquacultura do percebe (Pollicipes pollicipes)

O percebe apresenta várias características que lhe conferem um estatuto de espécie
com alto interesse para a aquacultura (ex.: preço muito elevado, atividade de apanha
muito perigosa e condicionada pelo estado do mar; estado do recurso com tendência
negativa). No entanto, não se conhecem casos de sucesso de aquacultura com esta
espécie. Em AQUAPOLLIS+ serão testados três sistemas alternativos de cultivo, do
ponto de vista biológico e económico.

415.100,66

FEDER

352.835,56

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

Sines;

Sistemas de observação, previsão e alerta na atmosfera e em
reservatórios de água do Alentejo ‐ ALOP (ALentejo
Observation and Prediction systems)

É objetivo desenvolver uma atividade multifuncional no domínio da interação
atmosfera, água e ecossistemas, que contemple a observação, previsão e alerta de
situações de risco. O projeto está estruturado em 4 tarefas de carácter
técnico/cientifico e uma 5ª de divulgação e disseminação de resultados. Neste
âmbito pretende‐se criar uma plataforma de partilha de informação criando espaço
para que as entidades que produzem dados os possam partilhar.

766.434,12

FEDER

651.469,00

2015/12/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Baixo Alentejo;

Beja; Évora; Portel;

‐

Eficiência da tecnologia NIR para avaliação da maturação e
qualidade de frutos

A informação da evolução qualitativa dos frutos quer no período que antecede a
colheita quer durante a conservação é importante para uma melhor gestão do
produto durante a fase comercialização. Pretende‐se obter uma metodologia que
possibilite a rápida quantificação de algumas características qualitativas em frutos
bem como a quantificação da fracção péctica dos frutos como método para a
determinação da data de colheita com maior exactidão.

337.713,60

FEDER

287.056,56

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

Micorrização de Cistus spp. com Terfezia arenaria (Moris)
Trappe e sua aplicação na produção de túberas

O desenvolvimento do processo tecnológico para a obtenção de plantas inoculadas,
visando a produção de túberas, constitui uma inovação no sector agro‐florestal e
permitirá a exploração sustentável deste recurso. A operação proposta tem como
objetivo geral a elaboração de um modelo eficaz para a produção em massa de
plantas micorrizadas, visando a sua plantação para produção de túberas numa vasta
gama de habitats.

251.706,80

FEDER

213.950,78

2016/05/17

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Nossa Senhora da Tourega
e Nossa Senhora de
Guadalupe;

ALT20‐02‐5675‐FEDER‐000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Ensino e qualificação do capital
humano

85%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000004

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000005

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000007

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000008

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000009

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000011

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000013

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000014

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000015

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000016

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

10 ‐ Investir na educação, na formação e na formação
profissional para aquisição de competências e a aprendizagem
ao longo da vida

05 ‐ Desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas;

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de
inovação
VETERINÁRIA, I.P.
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
interesse europeu;

Nossa Senhora das Neves;
União das freguesias da Sé
e São Lourenço; União das
freguesias de Aljustrel e Rio
Aljustrel; Beja; Évora;
de Moinhos; União das
Ponte de Sor; Portalegre; freguesias de Malagueira e
Santarém;
Horta das Figueiras; União
das freguesias de Ponte de
Sor, Tramaga e Vale de
Açor; União das freguesias
de Romeira e Várzea;

Arraiolos; Cabeção;
Ciborro; Reguengos de
Monsaraz; Torre de
Coelheiros; União das
freguesias de Estremoz
(Santa Maria e Santo
André); União das
Arraiolos; Estremoz; Évora;
freguesias de Évora (São
Montemor‐o‐Novo; Mora;
Mamede, Sé, São Pedro e
Reguengos de Monsaraz;
Santo Antão); União das
freguesias de Malagueira e
Horta das Figueiras; União
das freguesias de Nossa
Senhora da Vila, Nossa
Senhora do Bispo e
Silveiras;

Resposta ao desafio societal envelhecimento com segurança no Alentejo. Objetivos:
prevenção de quedas e lesões e violência sobre idosos. Método: 3 estudos
transversais ‐ testar e validar o Modelo Dinâmico de Intervenção para Prevenção de
Quedas em Idosos não Institucionalizados e criar o Modelo de Segurança para
Prevenção de Lesão por Queda em Idosos Institucionalizados e/ou internados e o
Modelo Integrado de Prevenção da Violência sobre Idosos.

590.982,48

FEDER

502.335,11

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Usando técnicas e recursos avançados de monitorização, o projeto de investigação
transdisciplinar quantificará, ecológica e economicamente, o valor dos serviços de
Novas ferramentas para a monitorização e avaliação de
controlo biológico em sistemas de produção prioritários (EREI do Alentejo: olival,
serviços de ecossistemas em sistemas de produção tradicionais
vinha e montado), de forma a fornecer uma estrutura de planeamento e gestão que
do Alentejo sujeitos a intensificação
permita compatibilizar a conservação da biodiversidade com o fornecimento de
serviços de controlo biológico no Alentejo.

595.603,58

FEDER

506.263,04

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Baixo Alentejo;

Arraiolos; Beja; Borba;
Estremoz; Évora;
Montemor‐o‐Novo;
Mourão; Portel; Redondo;
Reguengos de Monsaraz;
Viana do Alentejo;
Vidigueira;

‐

Envelhecer com Segurança no Alentejo ‐ Compreender para
Agir (ESACA)

Vegetação mediterrânica: anti‐helmínticos naturais na dieta
selecionada por cabras em pastoreio

Conhecer as dietas selecionadas por cabras em pastoreio com base em vegetação
arbustiva mediterrânica, que ao conjugarem o valor nutritivo com as propriedades
bioativas dos arbustos, nomeadamente o seu potencial anti‐helmíntico natural, se
revestem de elevado valor nutraceutico, permitirá promover a eficiência produtiva
dos animais, a sustentabilidade das explorações, a biodiversidade do meio e o
controlo da vegetação combustível.

318.007,88

FEDER

270.306,69

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

Medição e avaliação da radiação solar directa no Alentejo: a
sua interação com efeitos locais e respectivas implicações no
mapeamento regional deste recurso energético (DNI‐
ALENTEJO)

Pretende‐se continuar e alargar a operação duma rede de estações meteorológicas,
desenhada para estudos sobre radiação solar Directa, Global e Difusa e, ainda, outras
variáveis meteorológicas que potenciem o conhecimento e o investimento no sector
energético (solar e termoelétrico) e ambiental na região Alentejo. Este estudo é
essencial para se evidenciar o Alentejo como região de excelência para Energia Solar
a nível nacional e internacional.

510.255,00

FEDER

433.716,75

2016/07/04

2019/07/03

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

MINEPLAT ‐ Determinação do potencial em recursos minerais
na plataforma continental do Alentejo e as condicionantes
naturais impostas pelo soerguimento da margem continental
no Plio‐Quaternário

A partir de um conjunto de dados geofísicos, sedimentológicos, mineralógicos e
geoquímicos, este projeto pretende avaliar os recursos minerais da plataforma
continental alentejana nomeadamente no potencial em metais estratégicos a partir
de depósitos de placers e no potencial em inertes passíveis de ser utlizados na
alimentação artificial de praias, contribuindo para um futuro desenvolvimento
económico do sector extrativo na plataforma.

772.920,49

FEDER

656.982,42

2016/05/23

2019/05/22

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Alentejo Litoral;

‐

‐

Valorização das Variedades de Oliveira Portuguesas
(OLEAVALOR)

Para um país que representa apenas 5% do mercado mundial de azeite, manter a
tipicidade do produto é fundamental e só pode conseguir‐se com a utilização das
variedades autóctones. Isso implica um conhecimento aprofundado das suas
características culturais e a melhoria da sua performance produtiva. Caracterizar,
melhorar e certificar o material vegetal dessas variedades é por isso obrigatório.

781.581,68

FEDER

664.344,43

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Alto Alentejo; Baixo
Alentejo;

Beja; Elvas; Évora;

Assunção, Ajuda, Salvador
e Santo Ildefonso; Caia, São
Pedro e Alcáçova; União
das freguesias de Beja
(Santiago Maior e São João
Baptista); União das
freguesias de Nossa
Senhora da Tourega e
Nossa Senhora de
Guadalupe;

M3DUSA ‐ Microorganisms Monitoring and Mitigation ‐
Developing and Unlocking novel Sustainable Approaches

O projeto M3DUSA visa o desenvolvimento de tecnologias inovadoras de mitigação e
de deteção fácil e em tempo real de microbiota indesejável, associadas ao
aparecimento de alterações prejudiciais para o Património Cultural e produtos da
indústria corticeira. O retorno do projeto proveniente das soluções criadas irá
promover a competitividade destas indústrias bem como fomentar a salvaguarda do
Património e consequentemente do turismo da região

596.582,51

FEDER

507.095,14

2016/01/02

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

A pesca recreativa em águas interiores tem um elevado potencial económico. Nas
regiões mediterrânicas existem constrangimentos, como a escassez hídrica e a
GAMEFISH ‐ GESTÃO E PROMOÇÃO DA PESCA RECREATIVA EM reduzida diversidade habitacional, que podem condicionar esta atividade. O principal
ALBUFEIRAS DA REGIÃO MEDITERRÂNICA
objetivo do projeto é implementar um modelo de gestão que promova um aumento
sustentável da produção piscícola e reduza as mortalidades massivas de peixes em
períodos de escassez hídrica.

296.602,50

FEDER

252.112,13

2016/03/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Baixo Alentejo;

Mora; São Cristóvão; União
das freguesias de Beja
(Santiago Maior e São João
Baptista); União das
freguesias de Évora (São
Mamede, Sé, São Pedro e
Santo Antão); União das
Beja; Évora; Montemor‐o‐
freguesias de Nossa
Novo; Mora;
Senhora da Tourega e
Nossa Senhora de
Guadalupe; União das
freguesias de Nossa
Senhora da Vila, Nossa
Senhora do Bispo e
Silveiras;
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ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000017

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000018

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000019

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000020

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000021

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000023

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000024

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000025

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000028

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000029

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000032

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000034

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000037

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000038

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000039

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000040

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐000041

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐017054

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de
inovação
VETERINÁRIA, I.P.
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de
inovação
VETERINÁRIA, I.P.
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA E AGRO‐ALIMENTAR
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de
inovação
DO ALENTEJO ‐ CEBAL
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA E AGRO‐ALIMENTAR
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de
inovação
DO ALENTEJO ‐ CEBAL
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA E AGRO‐ALIMENTAR
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de
inovação
DO ALENTEJO ‐ CEBAL
interesse europeu;

A atividade das empresas ligadas à Pedra Ornamental é importante na economia
portuguesa. De entre os fatores que condicionam as livres escolhas dos compradores
ColourStone ‐ Cor de mármores e calcários comerciais: causas e
e o comportamento futuro da pedra, a cor é dos mais importantes. Torna‐se assim,
alterações ‐ ColourStone ‐ Colour of commercial marbles and
essencial criar as ferramentas que permitam explicar a cor e as suas alterações. É o
limestone: causes and changings
que pretende o projeto ColourStone recorrendo às mais recentes tecnologias,
adquiridas em projetos QREN anteriores.

797.667,00

FEDER

678.016,95

2016/01/03

2019/01/03

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Borba; Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

Propõe‐se a implementação da estratégia de Seleção Genómica nos campos
experimentais em Elvas, envolvendo linhas avançadas de melhoramento de trigo que
serão fenotipadas em relação a características de produção e resistência a stresses e
genotipadas por sequenciação massiva (GBS). A unidade de bioinformática e
modelação determinará o Valor de Melhoramento Genómico Estimado (GEBV) que
será utilizado para acelerar a obtenção de novas variedades.

754.829,35

FEDER

641.604,95

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo; Baixo Alentejo;

Beja; Elvas;

Caia, São Pedro e Alcáçova;

A operação GenPrOv visa gerar novos conhecimentos sobre os efeitos de genes do
eixo somatotrófico na produção e qualidade do leite, persistência da lactação,
GenPrOv ‐ Marcadores GENéticos para a PRodução e qualidade aptidão tecnológica e no rendimento queijeiro em ovelhas Assaf, ao identificar SNPs
do leite em OVelhas da raça Assaf.
em genes candidatos, a serem usadas em programas de seleções da raça,
contribuindo para aumentar o conhecimento técnico e científico e a sustentabilidade
económica da produção de leite de ovelha no Alentejo.

338.014,84

FEDER

287.312,61

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

Vale de Santarém;

O principal factor definidor da qualidade industrial da cortiça é a porosidade da
cortiça. Este projeto pretende desenvolver um estudo integrado de transcritómica,
LENTIDEV ‐ uma abordagem molecular à porosidade da cortiça metabolómica e genética reversa para a identificação de marcadores moleculares
associados com a porosidade. Os marcadores identificados e validados poderão ser
utilizados na seleção precoce de árvores para propagação.

303.087,97

FEDER

257.624,77

2015/12/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

601.224,35

FEDER

511.040,70

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

Beja; Évora; Santarém;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista); União das
freguesias de Nossa
Senhora da Tourega e
Nossa Senhora de
Guadalupe; Vale de
Santarém;

FASTBREED ‐ implementação de um programa de
melhoramento de variedades de trigo com base em seleção
genómica

HYDROREUSE ‐ Tratamento e reutilização de águas residuais
agroindustriais utilizando um sistema hidropónico inovador
com plantas de tomate

Desenvolvimento de processos inovadores de tratamento e reutilização (precipitação
e hidroponia) das principais águas residuais agroindustriais produzidas na região do
Alentejo (matadouros, adegas, lagares e queijarias) com produção de frutos de
tomate com características melhoradas (firmeza, sólidos solúveis, açúcares redutores,
proteínas totais, potássio, e licopeno), os quais têm benefícios potenciais para o
Mercado e saúde pública.

A operação proposta centra‐se na utilização de Esteva e/ou de seus constituintes na
CistusRumen ‐ Utilização sustentável da Esteva (Cistus ladanifer alimentação de pequenos ruminantes, em estratégias nutricionais que visam reduzir
L) em pequenos ruminantes ‐ Aumento da competitividade e os custos com a alimentação animal; melhorar o estado de saúde e bem‐estar dos
redução do impacto ambiental
animais e incrementar a qualidade e valor nutricional dos seus produtos; e reduzir o
impacto ambiental destes sistemas de produção animal.

697.633,15

FEDER

592.988,18

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Baixo Alentejo; Lezíria do
Tejo;

O arsénio é associado a cancros da pele, dos pulmões e da bexiga, o que levou a
Comissão Europeia a reduzir para 0,10 mg/kg o máximo admissível de As inorgânico
no caso do arroz para alimentação infantil. Na lezíria do Tejo o teor de arsénio no
solo é o principal obstáculo ao aumento da exportação deste arroz de alta qualidade.
Neste projecto propõe‐se o estudo de tecnologias que permitam reduzir a
acumulação de As no grão de arroz.

469.859,28

FEDER

399.380,38

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Lezíria do Tejo;

Évora; Salvaterra de
Magos;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);
União das freguesias de
Salvaterra de Magos e
Foros de Salvaterra;

O EXPLORA pretende caracterizar os modelos geológicos, geoquímicos e geofísicos da
01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
mina de Neves Corvo e definir novos horizontes de mineralizações de sulfuretos. A
EXPLORA ‐ Definição de novos vetores de conhecimento
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
metodologia integra: estudo de sondagens, datação de rochas vulcânicas (U/Pb em
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de LNEG ‐ LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA I.P. geológico, geofísico e geoquímico para a região setentrional de
zircões) e sedimentares (palinologia), gravimetria, sísmica, geoquímica, modelação
inovação
interesse europeu;
Neves Corvo
3D e desenvolvimento de software. Planeado em parceria com a Somincor, será o
primeiro projeto do CEGMA (op. SRTT).

645.066,17

FEDER

548.306,24

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

Santa Bárbara de Padrões;

Definição do modelo metalogénico para as ocorrências minerais no Alentejo como
ferramenta de suporte à pesquisa e exploração de recursos, abrangendo a
estratigrafia, mineralogia, geoquímica, geofísica e estrutura de forma a identificar
alvos favoráveis à existência de recursos. Será criado um SIG de apoio à cartografia e
à análise espacial dos dados obtidos. O modelo metalogénico será sustentado mapas
geológicos clássicos e cartografia 3D.

791.508,05

FEDER

672.781,84

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Alto Alentejo; Baixo
Alentejo;

‐

‐

Pretende‐se uma maior utilização e integração de métodos de luta mais sustentáveis
e com menor impacto ambiental, através da utilização de métodos de luta biotécnica
A Protecção Integrada do olival alentejano. Contributos para a (capt. em massa) e do conhecimento da presença e impacto da fauna auxiliar, definir
sua inovação e melhoria contra os seus inimigos‐chave
com rigor o ciclo biológico da principal doença do olival, para maior eficácia na sua
limitação e avaliar o risco associado à previsível ocorrência de uma bactéria de
grande impacto no olival.

652.516,79

FEDER

554.639,27

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Alto Alentejo; Baixo
Alentejo;

Elvas; Évora; Monforte;
Reguengos de Monsaraz;
Vidigueira;

Reguengos de Monsaraz;
Santa Eulália; Santo Aleixo;
União das freguesias de
Nossa Senhora da Tourega
e Nossa Senhora de
Guadalupe; Vidigueira;

A variação genética nos genomas de 3,000 animais Porco Alentejano será estudada
com sequenciação de última geração. Estudos de associação entre SNPs identificados
e fenótipos recolhidos (crescimento, produtividade por porca, características da
carcaça, qualidade da carne) identificarão marcadores moleculares para utilização no
programa de melhoramento. Será ainda desenvolvido um sistema de traçabilidade
molecular para a raça e os seus produtos.

483.915,00

FEDER

411.327,75

2016/09/01

2019/08/30

Portugal

Alentejo;

A valorização de biomassa exige um pré‐tratamento, o que produz compostos
químicos que inibem os processos fermentativos. Neste projeto pretende‐se
SelecTEcoli ‐ Seleção e caracterização de estirpes de E. coli com
compreender a resposta fisiológica da bactéria E. coli a estes inibidores utilizando
tolerância acrescida a multi‐inibidores derivados dos processos
estudos de fisiologia microbiana, análises ómicas e modelação matemática, com vista
de pré‐tratamento da biomassa lenhocelulósica
ao design e desenvolvimento de estirpes tolerantes por transformação genética para
obter novas fábricas celulares mais eficientes.

498.149,91

FEDER

423.427,42

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA E AGRO‐ALIMENTAR
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de
DO ALENTEJO ‐ CEBAL
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA E AGRO‐ALIMENTAR
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de
inovação
DO ALENTEJO ‐ CEBAL
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de ACOS‐ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DO SUL
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA E AGRO‐ALIMENTAR
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de
inovação
DO ALENTEJO ‐ CEBAL
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de
inovação
VETERINÁRIA, I.P.
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA E AGRO‐ALIMENTAR
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de
inovação
DO ALENTEJO ‐ CEBAL
interesse europeu;

Produção de Arroz com Baixo Teor de Arsénio

Modelos Metalogénicos 3D da Zona de Ossa Morena:
valorização dos recursos minerais do Alentejo

SelectPorAl ‐ Seleção e melhoramento genómico de
características produtivas do Porco Alentejano

Ourique; Reguengos de
Monsaraz; União das
freguesias de Beja
Beja; Évora; Ourique;
Alentejo Central; Baixo Alentejo; Lezíria do
(Santiago Maior e São João
Reguengos de Monsaraz;
Tejo;
Baptista); União das
Santarém;
freguesias de Malagueira e
Horta das Figueiras; Vale
de Santarém;

GEN‐RES‐ALENTEJO ‐ Utilização da Genómica na Selecção de
Ovinos Resistentes a Parasitas e Peeira no Alentejo

Parasitoses gastrointestinais e peeira têm impacto negativo relevante na
rentabilidade das explorações de ovinos do Alentejo. O objetivo do projecto é (i)
caracterizar estas doenças em explorações desta região (ii) explorar metodologias
genómicas para identificar marcadores genéticos associados à resistência a estas
doenças que possam ser utilizados como critério de selecção de reprodutores,
melhorando a produtividade e a economia das explorações

669.970,92

FEDER

569.475,27

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Baixo Alentejo; Lezíria do
Tejo;

Beja; Évora; Santarém;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista); União das
freguesias de Évora (São
Mamede, Sé, São Pedro e
Santo Antão); Vale de
Santarém;

ValBioTecCynara ‐ Valorização económica do cardo (Cynara
cardunculus): variabilidade natural e suas aplicações
biotecnológicas

ValBioTecCynara tem como objetivo a promoção da valorização económica do cardo,
através da avaliação da variabilidade genética natural de populações de cardo
distribuídas pelo Alentejo. A utilização desse conhecimento, em termos de
identificação de perfis bioquímicos desejados, para novas aplicações biotecnológicas,
aliada à valorização tradicional das flores do cardo, na produção de queijos DOP,
aportará um e elevado valor acrescentado ao cardo.

769.125,12

FEDER

653.756,35

2015/10/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Baixo Alentejo; Lezíria do
Tejo;

Beja; Évora; Santarém;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista); União das
freguesias de Nossa
Senhora da Tourega e
Nossa Senhora de
Guadalupe; Vale de
Santarém;

Melhoria da produção de pastagens em solos ácidos no
Montado: abordagem química e biológica

Esta operação visa o aumento da produção de pastagens e forragens nos solos
ácidos, maioritariamente ocupados pelo montado, de forma a aumentar a
sustentabilidade deste sistema. A toxicidade de manganês será enfrentada através
de abordagens químicas e biológicas, envolvendo simbioses com micorrizas e
rizóbios. pretende‐se também um impacto directo na economia da região e o
crescimento institucional da sua rede de C&T.

731.835,66

FEDER

622.060,31

2016/09/01

2019/08/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Alto Alentejo;

Elvas; Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);
União das freguesias de
Nossa Senhora da Tourega
e Nossa Senhora de
Guadalupe; União das
freguesias de Terrugem e
Vila Boim;

ValRuMeat ‐ Valorização da carne de ruminantes em sistemas
intensivos de produção

A produção de ruminantes no Alentejo incorpora quantidades importantes de cereais
nas fases de engorda dos animais, com forte impacto nas importações. Os objetivos
desta proposta são reduzir a os cereais na alimentação de ruminantes e promover a
diferenciação da carne produzida na região. Serão realizados ensaios com animais de
laboratório com animais em condições de produção avaliando de forma integrada os
efeitos dos tratamentos na produção.

307.308,00

FEDER

261.211,80

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

Vale de Santarém;

SelectPinea : Desenvolvimento de marcadores genéticos para
características de interesse em Pinheiro manso (Pinus pinea)

As novas tecnologias informáticas e genómicas permitem análisar a associação
fenotipo, mas com escassa informação genética. A pesquisa de marcadores genéticos
relevantes que possam determinar as características de uma população de pinheiro
manso vai selecionar precocemente individuos com características de interesse para
esta espécie: a taxa de produção de pinha e o rendimento em pinhão, o crescimento
e a resistência ao Leptogossus ocidentalis.

476.805,48

FEDER

405.284,66

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Baixo Alentejo; Lezíria do
Tejo;

Beja; Coruche; Évora;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

NovProCat .: Novos Processos Catalíticos e Catalisadores para a
‐‐
obtenção de Fármacos

36.661,00

FEDER

31.161,85

2016/02/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

NovProCat2 .: Novos Processos Catalíticos e Catalisadores para
‐‐
a obtenção de Fármacos

35.538,63

FEDER

30.207,84

2016/06/22

2019/06/21

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐021889

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐022113

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐022115

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐022117

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐022128

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
inovação
interesse europeu;

INIESC .: Infra‐estrutura Nacional de Investigação em Energia
Solar de Concentração

‐‐

2.201.146,00

FEDER

1.870.974,10

2017/03/25

2020/03/23

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ERIHS.PT .: Plataforma Portuguesa da Infraestrutura Europeia
de Investigação em Ciências do Património

‐‐

588.856,48

FEDER

500.528,01

2017/03/25

2020/03/23

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

CLARIN LP .: Infraestrutura Comum para os Recursos e
Tecnologia da Linguagem

‐‐

480.100,00

FEDER

408.085,00

2017/06/20

2020/06/19

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

COASTNET .: Rede Portuguesa de Monitorização Costeira

‐‐

314.042,00

FEDER

266.935,70

2017/06/15

2020/06/13

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐
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ALT20‐03‐0145‐FEDER‐023356

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐023838

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐024111

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐024135

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐024140

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐024172

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐024250

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐028263

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐028266

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐028584

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐028724

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐028782

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐029400

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐029458

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐029624

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐029774

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐029867

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐037999

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

ALT20‐03‐0145‐FEDER‐040164

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

ALT20‐03‐0246‐FEDER‐000002

ALT20‐03‐0246‐FEDER‐000003

ALT20‐03‐0246‐FEDER‐000004

ALT20‐03‐0246‐FEDER‐000011

ALT20‐03‐0246‐FEDER‐000016

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de
inovação
VETERINÁRIA, I.P.
interesse europeu;

CFD4CHEESE .: Aplicação da mecânica dos fluídos
computacional na otimização das condições de cura de queijos ‐‐
tradicionais

103.011,94

FEDER

87.560,15

2018/02/19

2019/08/21

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo; Baixo Alentejo;

Beja; Elvas;

‐

OSTRAQUAL .: Valorização e promoção da qualidade das ostras
‐‐
de aquacultura na região do Sado e Mira

24.694,46

FEDER

20.990,29

2018/01/02

2019/07/04

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

VOLTO JÁ .: Volto Já: Programa de Intercâmbio Sénior

‐‐

144.153,22

FEDER

122.530,24

2018/08/24

2020/02/23

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo; Lezíria do Tejo;

Beja; Santarém;

‐

DECIdE .: Plataforma de Apoio à Decisão Multicritério na
Gestão Patrimonial de Infraestruturas de Água

‐‐

26.181,45

FEDER

22.254,23

2018/01/02

2019/07/04

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

PCLSC .: Performance clínica e doente crítico cardíaco:
metodologia Lean e simulação clínica, inovação nos cuidados
de saúde

‐‐

116.368,91

FEDER

98.913,57

2018/01/20

2019/07/21

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

MISAGE .: Estratégias de redução de acrilamida e produtos de
glicogenação avançada em pão

‐‐

16.142,17

FEDER

13.720,84

2017/12/01

2019/06/01

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

VASelfCare .: Assistente virtual para facilitar o autocuidado de
‐‐
pessoas mais velhas com diabetes tipo 2

4.555,31

FEDER

3.872,01

2018/01/03

2019/07/05

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

GAFAPROTECT .: Controle da antracnose da oliveira através de
silenciamento e expressão de genes utilizando um vírus de
‐‐
planta como vector

227.779,80

FEDER

193.612,83

2018/10/15

2021/10/14

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

TOMVIRPROTECT .: Desenvolvimento de um vetor para
proteção de plantas de tomate contra TSWV

‐‐

223.404,80

FEDER

189.894,08

2018/10/15

2021/10/14

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

PASEV .: Patrimonialização da Paisagem Sonora em Évora (1540
‐‐
‐ 1910)

182.244,55

FEDER

154.907,87

2019/02/06

2022/02/05

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

PineEnemy .: Estudo das interacções nemátode‐fungos na
doença da murchidão do pinheiro

‐‐

27.875,00

FEDER

23.693,75

2018/10/15

2021/10/14

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

SONICINVADERS .: Invasão Sonora ‐ Deteção de Peixes
Invasores em Ecossistemas Dulciaquícolas através de Acústica
Passiva

‐‐

13.730,00

FEDER

11.670,50

2018/10/15

2020/10/13

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

D4Ss .: Análise das teias tróficas bentónicas para avaliação das
interações funcionais para a gestão dos ecossistemas marinhos
‐‐
e costeiros de acordo com a Diretiva Estratégia Marinha
Europeia

185.810,17

FEDER

157.938,64

2018/10/18

2021/10/17

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

LIADA .: Líquidos iónicos como aditivos em dispersões de
asfaltenos

‐‐

220.462,51

FEDER

187.393,13

2018/12/15

2021/12/14

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

CASPER .: Separação de crude e água salgada por meio de
tubos porosos, e aumento da permeabilidade ao escoamento

‐‐

106.936,50

FEDER

90.896,03

2018/10/08

2020/10/06

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

PineChem .: Composição quimica do hospedeiro e fatores
ambientais determinantes na epidemiologia do nematodo da
madeira do pinheiro

‐‐

54.446,87

FEDER

46.279,84

2018/10/01

2021/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

CoHeSus .: Estudo da diversidade genética de feijão‐frade para
‐‐
uma dieta mais saudável e sustentável

4.156,25

FEDER

3.532,81

2018/10/01

2021/09/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

O Laboratório HERCULES da Universidade de Évora pretende atingir um novo
InCoH1 .: Internacionalização e Competitividade do Laboratório patamar no seu desenvolvimento. Para o conseguir, estabeleceu uma estratégia de
HERCULES ‐ Fase 1
internacionalização e incremento de competitividade que incluí uma atitude muito
proactiva no que concerne a candidaturas a programas europeus.

56.327,52

FEDER

47.878,39

2018/05/15

2020/05/14

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALFR‐PATENTE .: Pedido de Patente para concentrador solar
Advanced Linear Fresnel Reflector

O objectivo deste projecto é a apresentação de um Pedido de Patente Europeu
COMPACT LINEAR FRESNEL REFLECTIVE SOLAR CONCENTRATOR DESIGNED FOR
DIRECT MOLTEN SALT OPERATION AS HEAT TRANSFER FLUID IN EVACUATED TUBES
reivindicando a prioridade do pedido internacional nº PCT/PT2017/050003

11.391,00

FEDER

9.682,35

2018/07/01

2021/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

VALREGIA ‐ Viabilização da cultura da nogueira no regadio do
Alentejo

Conseguiu‐se a micrpropagação do porta‐enxerto Paradox 'Vlach'. Pretende validar‐
se o protocolo, obter plantas e disponibilizá‐las para a instalação de novos pomares e
divulgar junto dos agricultores uma nova técnica de obtenção de plantas de nogueira
enxertada em porta‐enxertos híbridos clonais. Criam‐se condições para o
aparecimento de empresas de produção de plantas, de prestação de serviços de
enxertia e acompanhamento técnico das plantações.

231.369,70

FEDER

196.664,24

2016/01/01

2018/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA E AGRO‐ALIMENTAR
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de
inovação
DO ALENTEJO ‐ CEBAL
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

TeCMeM ‐ TeCnologia de Membranas em Movimento

Com a crescente apetência das empresas para investir em atividades de Inovação,
existe necessidade de fomentar a transferência de conhecimento. A candidatura
TeCMeM ‐ TeCnologia de Membranas em Movimento pretende promover a
transferência de conhecimento científico‐tecnológico relacionado com a Tecnologia
de Membranas, potenciando a valorização económica de resultados de I&D
produzidos, e um incremento da competitividade empresarial.

231.354,13

FEDER

196.651,01

2016/01/01

2018/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

HERCULES Interface for Technology Transfer and Teaming in
Cultural Heritage ‐ HIT3CH

A HIT3CH será criada para promover a transferência de tecnologia no eixo património
cultural e natural e em setores afins, reforçando a investigação orientada para a
resolução de problemas ou desafios que se colocam nestes setores e, alcançar
impacto na economia regional através do reforço da capacidade tecnológica das
empresas, com efeitos no crescimento económico e sócio‐cultural. VISÃO‐
Transformar ideias, inovar e criar soluções

355.035,00

FEDER

301.779,75

2016/04/26

2018/04/26

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de
inovação
VETERINÁRIA, I.P.
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

NEW Cast Rootstocks ‐ Criação de uma unidade piloto de
demonstração para divulgação de um novo produto; uma nova
geração de porta‐enxertos de castanheiro resistentes à doença
da tinta.

A operação pretende fazer a transferência de novos conhecimentos e tecnologias
gerados no âmbito da I&D, para o tecido empresarial, envolvendo a criação de um
projeto‐piloto demonstrador, ações setoriais de experimentação e ações de difusão
de informação científica e tecnológica para o lançamento de um novo produto com
valor acrescentado: uma nova geração de porta‐enxertos resistentes à doença da
tinta, com pedigree e certificados geneticamente.

361.764,71

FEDER

307.500,00

2017/01/02

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

São Salvador da Aramenha;

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

ACUAsave ‐ Agricultura de Conservação e Utilização eficiente
da Água

O ICAAM‐UE concebeu um sistema inovador de sementeira direta e desenvolve há
vários anos investigação na área da Agricultura de Conservação e uso eficiente da
água. Pretende‐se valorizar este conhecimento transferindo‐o para o setor do milho
de regadio com base em ações de demonstração com vista a aumentar a
competitividade do setor através da redução de custos com insumos de produção e a
promover a génese de serviços de aconselhamento técnico.

119.160,95

FEDER

101.286,81

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Nossa Senhora da Tourega
e Nossa Senhora de
Guadalupe;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
FCIÊNCIAS.ID ‐ ASSOCIAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO E
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de
inovação
DESENVOLVIMENTO DE CIÊNCIAS
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de
VETERINÁRIA, I.P.
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
interesse europeu;

01 ‐ O reforço da infraestrutura e das capacidades de investigação e
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
interesse europeu;
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ALT20‐03‐0246‐FEDER‐000019

ALT20‐03‐0246‐FEDER‐000020

ALT20‐03‐0246‐FEDER‐000021

ALT20‐03‐0246‐FEDER‐000022

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐003462

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐008679

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐008880

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐008997

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐009988

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐010243

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐010472

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐010657

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐010658

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

03 ‐ investigação, desenvolvimento
tecnológico E INOVAÇÃO

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

Estão disponíveis na UÉ e DRAPAl‐CEBA as competências e equipamentos para
utilizar biotecnologias da reprodução essenciais aos sistemas de produção de
Apoio técnico aos programas de conservação e melhoramento ruminantes. Nesta operação pretende‐se a transferência de conhecimentos nestas
genético em ruminantes
áreas, aplicando‐as em programas de melhoramento e conservação genética,
sobretudo disponibilizando‐as através de Associações de Criadores, como base de
apoio ao Setor.

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

Novas metodologias de diagnóstico de doença articular em
equinos

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

548.200,02

FEDER

465.970,02

2017/01/01

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Baixo Alentejo;

Évora; Serpa;

União das freguesias de
Nossa Senhora da Tourega
e Nossa Senhora de
Guadalupe; União das
freguesias de Vila Nova de
São Bento e Vale de Vargo;

A doença articular (DA) equina é uma das causas mais frequentes de refugo precoce
em cavalos de desporto. A Universidade de Évora na sequência de doutoramento
europeu Osteoartrite na extremidade distal do equino dispõe de recursos humanos
com experiência na utilização de metodologias inovadoras no diagnóstico que
deverão ficar disponíveis para prestação de serviços ao setor melhorando
marcadamente a capacidade de diagnóstico precoce da DA.

290.564,70

FEDER

246.980,00

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Alto Alentejo;

Alter do Chão; Évora;

Alter do Chão; União das
freguesias de Nossa
Senhora da Tourega e
Nossa Senhora de
Guadalupe;

Maneio reprodutivo e biotecnologias da reprodução em
equinos de raça Puro Sangue Lusitano

Procurar‐se‐á demonstrar a aplicação de biotecnologias reprodutivas em equinos e,
deste modo, melhorar a fertilidade dos efetivos com a consequente valorização
económica do Setor. Serão demonstradas técnicas de avaliação da égua,
nomeadamente, no diagnóstico precoce de endometrite. Serão demonstradas
técnicas de avaliação objetiva do sémen e novas metodologias de refrigeração e
criopreservação, aplicáveis a garanhões maus refrigeradores.

195.447,06

FEDER

166.130,00

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Alto Alentejo;

Alter do Chão; Évora;

Alter do Chão; União das
freguesias de Nossa
Senhora da Tourega e
Nossa Senhora de
Guadalupe;

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de
inovação
VETERINÁRIA, I.P.
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

ALT‐BiotechRepGen: Recursos Genéticos Animais e
Biotecnologias: projeção para o futuro

A operação conjuga valências de 4 instituições de ID do Alentejo, com o objetivo de
transferir conhecimento e tecnologia na área da conservação e utilização dos
recursos genéticos animais e biotecnologias genómicas e reprodutivas, disseminando
novas ferramentas e oportunidades para o setor agropecuário e estabelecendo
sinergias entre a investigação, o ensino superior, o tecido produtivo e os cidadãos
para um desenvolvimento sustentável da região.

511.568,69

FEDER

434.833,39

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo; Baixo Alentejo; Lezíria do
Tejo;

Beja; Elvas; Santarém;

Caia, São Pedro e Alcáçova;
União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista); União das
freguesias de Santarém
(Marvila), Santa Iria da
Ribeira de Santarém,
Santarém (São Salvador) e
Santarém (São Nicolau);
Vale de Santarém;

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de UNIVERSIDADE DE ÉVORA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

ProAgriFor ‐ Promover o Envolvimento de Stakeholders do
setor Agroflorestal no Alentejo na Transferência de
Conhecimento e em Parcerias no âmbito do Projeto
SMARTAgriFor

O ProAgriFor pretende promover, através de uma série de iniciativas, o envolvimento
de stakeholders do setor Agroflorestal, com o objetivo de identificar as necessidades
de I&D ao longo da cadeias de valor, transferir conhecimento aos stakeholders e
estabelecer parcerias estratégicas para o benefício dos stakeholders e do
SMARTAgriFor.

249.750,48

FEDER

212.287,91

2016/09/01

2018/02/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Nossa Senhora da Tourega
e Nossa Senhora de
Guadalupe;

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de HEXASTEP, S.A.
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

CARTS ‐ Canopy Adjusted Real Time Spraying .: Canopy
Adjusted Real Time Spraying (CARTS) ‐ Aplicação seletiva de
‐‐
pesticidas através de pulverização em tempo real com base na
densidade de folhagem da v

666.477,93

FEDER

460.003,55

2015/10/01

2017/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de EXCLUSIVKEY CONSULTORIA, GESTÃO E EQUIPAMENTOS LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

OpenAccess .: OpenAccess ‐ Solução de Controlo de Acessos

‐‐

460.662,68

FEDER

368.530,14

2016/03/01

2017/11/29

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de WARMHOLE, LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

IOST .: WARMHOLE ‐ Intelligent Optimizer Solar Technology

‐‐

386.992,19

FEDER

298.151,43

2016/05/01

2018/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de RAUL MARTINS LOBATO, S.A.
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

PERISAUCE

‐‐

19.950,00

FEDER

14.962,50

2015/11/07

2016/11/06

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
ECO‐PARTNER ‐ INOVAÇÃO E PROJECTOS INTERNACIONAIS,
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de
inovação
LDA
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

Estudo de tecnologia inovadora para tratamento on‐site de
resíduos hospitalares do grupo III

‐‐

10.684,00

FEDER

8.013,00

2015/11/13

2016/11/12

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de QUEIJARIA GUILHERME, UNIPESSOAL LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

Inovar para conquistar mercado

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/11/28

2016/11/27

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de FRONTWAVE ‐ ENGENHARIA E CONSULTADORIA, S.A.
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

STORK .: Novo material compósito laminado de baixo peso
integrando pedra e cortiça com vista à utilização na Construção ‐‐
e Reabilitação Sustentável e Eco‐eficiente

181.825,55

FEDER

136.920,37

2015/09/01

2017/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Borba;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de ACOROLA ‐ TINTAS E PRODUTOS INDUSTRIAIS, LIMITADA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

ACOROLA: TINTAS AQUOSAS

‐‐

18.800,00

FEDER

14.100,00

2015/10/29

2017/03/20

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de GLOBALMAIS, LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

Manutenção e Rentabilidade de Painéis Fotovoltaicos

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/11/25

2016/11/24

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐
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ALT20‐03‐0247‐FEDER‐010862

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐011135

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐016136

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐016262

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐016303

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐017278

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐017460

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐017568

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐017648

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐017659

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐017786

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐017852

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐017962

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐017980

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de SETENTA E TRÊS MIL E CEM, LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

Novos Transdérmicos Bioadesivos para Libertação Controlada
de Fármacos

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2015/12/05

2016/12/04

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Borba;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de BIOSURFIT S.A.
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

spinit‐SPEF .: Imunoensaios de elevada performance para
diagnóstico junto do paciente

‐‐

492.311,30

FEDER

352.732,13

2016/01/29

2018/01/29

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de ENTRADA ESSENCIAL UNIPESSOAL LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

Estudo da Otimização da cultura de mirtilos com recurso a
iluminação Led

‐‐

19.500,00

FEDER

14.625,00

2016/01/30

2017/02/13

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Gavião;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
Imachine ‐ Tecnologia de Aquisição de Imagem de Pedra
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de METALVIÇOSA, FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, LDA
inovação
Natural
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

‐‐

19.400,00

FEDER

14.550,00

2016/06/17

2017/06/16

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Alandroal;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de REACHVALUE ‐ INVESTIMENTS, UNIPESSOAL LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

Formula de crescimento ideal para a produção de mirtilos em
ambiente fechado: ar, temperatura, nutrição, àgua e
substratos, com o objetivo de produzir indoor, com total
independencia dos factores exte

‐‐

19.100,00

FEDER

14.325,00

2016/02/02

2017/02/14

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Gavião;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de MBOS, UNIPESSOAL LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

PPI ISOMATIS .: Proteção Propriedade Industrial ISOMATIS

‐‐

50.000,00

FEDER

25.000,00

2016/01/16

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de MBOS, UNIPESSOAL LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

Demonstração ISOMATIS .: Projeto Demonstrador ISOMATIS

‐‐

179.270,32

FEDER

107.740,81

2016/03/01

2017/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral; Baixo Alentejo;

Beja; Santiago do Cacém;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de FINEBERRIES. UNIPESSOAL LDª
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

Estudo para valorização do refugo de framboesa

‐‐

19.500,00

FEDER

14.625,00

2016/06/08

2017/07/04

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de POWER DATA, LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

BI Convergence2Utilities to Market .: BI Convergence2Utilities
to Market ? Demonstração e Validação em contexto real de
‐‐
solução de software para o setor das Utilities

684.868,69

FEDER

438.073,04

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
BRO‐CQ .: BRO‐CQ ‐ Controlo de Qualidade de Blocos em
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de METALVIÇOSA, FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, LDA
inovação
Rochas Ornamentais
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

‐‐

1.176.493,58

FEDER

892.497,87

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Alandroal; Borba; Évora;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de A.J. E M. ‐ PASTELARIAS LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

QUITOSANO .: Linha Piloto para exploração industrial de
pelicula de quitosano comestível, retardadora da ação
microbiana, na produção de bombons de chocolate.

‐‐

176.320,89

FEDER

108.379,81

2016/09/01

2018/03/03

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de LUSOSPACE, PROJECTOS ENGENHARIA LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

ORABAC .: Óculos de Realidade Aumentada de BAixo Custo

‐‐

1.680.125,13

FEDER

1.158.635,94

2016/11/01

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de EQUIPORAVE IBÉRICA, LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

AWARTECH .: Animal Welfare Adjusted Real Time
Environmental Conditions of Housing

‐‐

1.190.508,92

FEDER

842.045,62

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora; Montemor‐o‐Novo;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de CCENERGIA, AUDITORIA E CONSULTORIA ENERGÉTICA LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

AUDITF .: Audit Furnace

‐‐

646.381,13

FEDER

479.678,34

2017/02/01

2020/01/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Lezíria do Tejo;

Évora; Rio Maior;

‐
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ALT20‐03‐0247‐FEDER‐018204

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐018234

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐018235

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐018382

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐018627

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐018656

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐018717

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐018802

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐022026

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐022262

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐022563

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐022631

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐022969

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐023733

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de SOCIEDADE AGRÍCOLA DO CONDADO DA TORRE, LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

Estudo do potencial da análise do índice de vigor vegetativo
(NDVI) através de UAVs na identificação precoce de doenças no ‐‐
montado

19.350,00

FEDER

14.512,50

2016/12/03

2017/12/02

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de CHOCALHOS PARDALINHO, LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

desenvolvimento tecnológico chocalhos

‐‐

19.200,00

FEDER

14.400,00

2016/06/23

2017/06/22

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de ILOS ‐ PEACE RESEARCH CENTRE, LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

Desenvolvimento e caraterização de painéis em palha para
construção modular de habitações

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2016/06/18

2017/06/17

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de SÉCULO DE GÉNIOS ‐ LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

Seculo de Genios Vale IDT

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2016/06/09

2017/06/08

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de TOPORIGOR, UNIPESSOAL LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

Estudo do potencial de utilização de veículos aéreos não
tripulados (UAV?s) equipados com emissão de sons no
afastamento de aves das searas e dos edificios

‐‐

19.380,00

FEDER

14.535,00

2016/06/02

2017/07/14

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de SOCIEDADE AGRICOLA INFANTE DA CAMARA LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

Estudo para verificação do potencial, eficácia e custo, da
utilização de veículos aéreos não tripulados (UAV?s) para a
obtenção de mapas de caracterização individual do índice de
vigor vegetativo (NDV

‐‐

19.450,00

FEDER

14.587,50

2016/12/03

2017/12/02

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de VELVET MED ‐ HEALTHCARE SOLUTIONS, S.A.
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

ID ‐ Novos Suplementos Alimentares

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2016/07/15

2017/07/14

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
"MATCORK ‐ INDÚSTRIA E COMÉRCIO INTERNACIONAL DE
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de
inovação
CORTIÇAS, S.A."
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

Desenvolvimento e adaptação de tecnologia de desinfecção de
‐‐
rolhas de cortiça

20.000,00

FEDER

15.000,00

2016/06/17

2017/06/16

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
HERDADE DO CARVALHAL ‐ SOCIEDADE VITIVINICOLA DE
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de
inovação
PORTALEGRE, UNIPESSOAL LDA
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

Sangria ‐ Inovação

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2016/12/31

2017/12/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de FRONTWAVE ‐ ENGENHARIA E CONSULTADORIA, S.A.
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

STK_DPI .: Proteção dos Direitos de Propriedade Intelectual do
‐‐
produto STORK

49.260,00

FEDER

24.630,00

2016/08/04

2018/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Borba;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de AMITRÓNICA ‐ INDÚSTRIA ELECTRÓNICA AMIENSE, LIMITADA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

WALC ‐ Wireless Auto Learning Console

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2016/11/26

2018/02/21

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de PRO‐DRONE, S.A.
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

Blade‐Scanner

‐‐

20.000,00

FEDER

15.000,00

2016/12/28

2017/12/27

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de DMC LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

Criação de novo produto para aproveitamento da framboesa
de refugo

‐‐

19.275,00

FEDER

14.456,25

2016/12/20

2017/12/19

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de EASYAIM, LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

SPITT .: Sistema Portátil e Imersivo de Treino Tiro

A EasyAim, por via deste projeto de I&DT, propõe‐se a desenvolver um novo e
inovador simulador virtual de treino de habilidades de tiro imersivo e realista,
direcionado para aplicações profissionais, nomeadamente ao nível de tropas
militares, forças especiais, polícias e equipa de segurança.

892.951,13

FEDER

686.493,21

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐
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ALT20‐03‐0247‐FEDER‐023752

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐024248

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐024296

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐027813

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐027863

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐027928

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐033295

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐033578

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐033810

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐036981

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐038253

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐038316

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐038327

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐038458

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de ZEYTON NUTRACEUTICALS, LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

C8H10O3 .: C8H10O3 ‐ Hidroxitirosol em novos produtos
O projeto compreende atividades de I&D visando o desenvolvimento de novas
funcionais focados na prevenção de doenças cardiovasculares e formulações de hidroxitirosol (HT) extraído do bagaço da azeitona, para aplicações
inflamatórias
diversas, focadas na prevenção de doenças cardiovasculares e inflamatórias.

339.792,82

FEDER

263.656,22

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de VALE DA ROSA ‐ SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

A Vale da Rosa pretende constituir um núcleo de I&D para a geração de novo
Núcleo I&D Vale da Rosa .: Criação de um Núcleo de I&D para a
conhecimento relacionado com a uva de mesa sem grainha, pretendendo, para o
geração de novo conhecimento relacionado com a uva de mesa
efeito, dotar a Empresa de uma estratégia de I&D única no setor e estruturar e
sem grainha Vale da Rosa
concentrar recursos humanos e físicos exclusivamente dedicados à I&D.

322.131,10

FEDER

161.065,55

2017/09/26

2019/09/25

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de VIATECLA ‐ SOLUÇÕES INFORMÁTICAS E COMUNICAÇÕES S.A. #XPLORE MARKET
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

O #XPLORE_MARKET pretende investigar e criar novos conceitos de ?gamificação? e
IA ao domínio do turismo, pela criação de ?aventuras? virtuais que aproximem o
turista à real identidade de uma região.

633.825,83

FEDER

444.153,98

2017/09/01

2019/08/06

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de BRACAMONTE AGRO‐PECUÁRIA, UNIPESSOAL, LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

Mitigação e valorização de nutrientes através do equilíbrio do
valor nutritivo das dietas na pecuária e otimização da
fertilização das culturas na exploração agrícola.

O presente projeto pretende mitigar e valorizar de nutrientes através do equilíbrio do
valor nutritivo das dietas na pecuária, neste caso, na BRACAMONTE, e otimização da
fertilização das culturas na exploração agrícola.

20.000,00

FEDER

15.000,00

2017/09/13

2018/09/12

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de TABAL ‐ SEPOR AREIAS E ARGAMASSAS LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

Misturas filtrantes para aplicação em barreiras reativas
utilizadas na depuração de águas pesadas

O presente projeto foca‐se na avaliação de oportunidades de I&D e subsequente
implementação de recomendações de curto prazo, identificadas no âmbito do
diagnóstico efetuado, relacionadas com a formulação de misturas filtrantes para
aplicação em barreiras reativas de depuração de águas pesadas.

20.000,00

FEDER

15.000,00

2017/09/12

2018/09/11

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de NUTRIPRADO, LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

Sementes digitais‐ Investigação dos fatores limitantes à
multiplicação de semente de girassol tendo por base as
imagens de satélite da Agência Espacial Europeia

Contratação de um prestador de serviços acreditado para realizar uma investigação
aplicada aos factores limitantes à multiplicação de sementes de girassol, tendo por
base as imagens de satélite da Agência Espacial Europeia.

20.000,00

FEDER

15.000,00

2017/09/02

2018/09/01

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de LUSOSPACE, PROJECTOS ENGENHARIA LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

RAPPEL .: Realidade Aumentada Para Picking E Logística

I&D de um sistema de RA para ambiente empresarial/industrial, nomeadamente na
área da logística interna e mais concretamente para tarefas de picking manual,
autónomo do ponto de vista energético e de comunicação, ligado ao sistema central
WMS.

1.413.368,46

FEDER

857.247,64

2018/09/05

2021/07/07

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja; Benavente;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de BRINOVA ‐ BIOQUÍMICA, LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

NAQUIBIO DPSA .: Nanotecnologia aplicada à Química dos
Biopolímeros no Desenvolvimento de Produtos para a Saúde
Animal

Este projeto visa o desenvolvimento de uma base polimérica hidrogeís de quitosano
com nanopartículas prata, para aplicação como base de produção de novos
medicamentos veterinários para tratamento feridas em animais, envolvendo um
conjunto análises e bioensaios (in silico, células, ratos e animais).

1.423.894,66

FEDER

1.053.201,54

2018/10/01

2021/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de J.A.M.CARRASCO‐CONSTRUÇÕES, LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

RENEW ‐ Revestimentos Estruturantes utilizando Novos Materiais para redução da
RENEW .: Revestimentos Estruturantes utilizando Novos
Vulnerabilidade Sísmica de Edifícios Antigos. Investigação sobre compósitos
Materiais para redução da Vulnerabilidade Sísmica de Edifícios
termoendurecíveis para estruturas ligeiras de protecção sísmica, para conferir
Antigos
protecção sísmica em edifícios construídos em alvenaria.

312.845,36

FEDER

233.603,52

2017/10/01

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de AGROINSIDER, LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

Projeto desenvolvido entre a Agroinsider e a Universidade de Évora que pretende
NIIAA ‐ NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO EM INTELIGÊNCIA
formar um Núcleo de Investigação em Inteligência Artificial em Agricultura de
ARTIFICAL EM AGRICULTURA .: NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO EM
precisão com o objetivo de desenvolver estudos e a utilização de técnicas de
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM AGRICULTURA
inteligência artificial em Big Data para o Mundo Agro.

352.025,24

FEDER

219.515,25

2018/07/02

2021/07/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de AMBIOSFERA ‐ LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

Ambiosensing .: Autonomous & Inteligent System for Energy
Saving

I&D de uma ferramenta para a gestão energética de edifícios com baixo custo de
implementação, adaptabilidade, versatilidade e fácil manutenção, com machine
learning, para autonomia de tomadas de decisão e uma melhor gestão energética,
alinhado com as premissas da Indústria 4.0.

580.942,90

FEDER

441.255,19

2018/10/01

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de FUELSAVE CONSULTORIA, Lda.
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

FS_COSR (FuelSave_Controladores Otimos de um Semi‐
Reboque) .: Investigação Aplicada e Desenvolvimento
Experimental de uma solução tecnológica comportamental
para realização de treino em tempo real, pa

O presente projecto tem a finalidade desenvolver metodologias e ferramentas que
visam a reduzir o consumo de combustível e consequentes emissões de CO2, de um
semi‐reboque.

638.883,84

FEDER

453.180,53

2018/09/03

2020/09/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de IDEAL SUMÁRIO ‐ LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

IDCARGO

O sistema IDCARGO da IDEAL SUMÁRIO visa estudar, analisar e desenvolver uma
solução inovadora, associada à gestão de frotas e mercadorias, que permite
monitorizar em tempo real veículos, carga e mercadorias, respondendo aos
problemas e necessidade identificados pela empresa nos seus mercados alvo.

506.192,10

FEDER

326.341,33

2018/04/01

2020/03/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de AGROINSIDER, LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

AgroRadar ‐ Pilot Demo .: AgroRadar ‐ Pilot Demonstration
19/20

Projeto demonstrador da eficácia e vantagens técnicas e económicas da solução
tecnológica AgroRadar, com base em 7 pilotos à escala real, durante 24 meses, para
as culturas de arroz, milho, tomate, amendoal, olival, vinha e no contexto da
?agricultura de relva?, numa área total de 2.000 hectares.

508.390,85

FEDER

315.132,26

2019/01/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐
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ALT20‐03‐0247‐FEDER‐038500

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
CREATE IT, INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de
inovação
INFORMÁTICOS, LDA
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

APRA CP V2 .: Admin Portal & Reporting Analytics for Cloud
Providers Resellers versão 2

O projeto APRA CP V2 tem por objetivo a evolução de uma solução SaaS para
revendedores de Cloud Providers, para incorporar funcionalidades disruptivas face ao
estado da arte, em termos de aprovisionamento, predição, recomendação e
incentivação da utilização de serviços na Cloud

846.110,68

FEDER

668.551,81

2018/10/01

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

O projeto Sludge2Soil tem como principal objetivo estudar e avaliar do ponto de vista
Sludge2Soil ‐ Estudo de Avaliação da Incorporação de Lamas de
técnico e ambiental a incorporação de lamas de depuração em solos. Prevê‐se a sua
Depuração EM Solos
aplicação em solos agrícolas e silvícolas e florestais.

19.500,00

FEDER

14.625,00

2019/01/25

2020/01/24

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

‐

Linha de Produção de Electroliticos Axiais 16/18mm ‐ SI
Inovação Produtiva

Investir numa nova linha de produção que permitirá a inovação tecnológica do
processo produtivo, o aumento da capacidade instalada possibilitando
simultaneamente o alargamento da gama de condensadores eletrolíticos axiais de 16
e 18mm.

2.700.000,00

FEDER

1.080.000,00

2017/05/29

2018/05/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

EPOS ‐ ZEP (Mina Neves Corvo)

O projeto visa aumentar a capacidade produtiva da EPOS em cerca de 58% até 2022,
através do aumento equivalente do Valor Bruto da Produção para dar resposta ao
plano de expansão do zinco da mina de Neves‐Corvo (Castro Verde/Alentejo), onde
tem um estabelecimento estável há mais de 30 anos.

2.839.000,00

FEDER

1.419.500,00

2018/05/02

2020/04/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

‐

98.400,00

FEDER

83.640,00

2015/07/17

2016/08/18

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

‐

‐

ALT20‐03‐0247‐FEDER‐041733

Programa Operacional Regional do Alentejo

01 ‐ Reforço da investigação, do
desenvolvimento tecnológico e da
inovação

77%

02 ‐ A promoção do investimento [...] das empresas em inovação e
investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre
empresas, centros de I&D e o ensino superior, em especial no
domínio de desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de
tecnologia, inovação social e aplicações de interesse público,
01 ‐ Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
estimulação da procura, redes, clusters e inovação aberta através de AMBITREVO ‐ SOLUÇÕES AGRÍCOLAS E AMBIENTAIS, LDA
inovação
especialização inteligente [...], apoio tecnológico e investigação
aplicada, linhas¬ piloto, recursos humanos, ações precoces de
validação de produtos, capacidades avançadas de produção e
primeira produção de tecnologias seminais essenciais, bem como
difusão de tecnologias de interesse geral;

ALT20‐03‐0249‐FEDER‐029046

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

77%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

ALT20‐03‐0249‐FEDER‐038973

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

77%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
KEMET ELECTRONICS PORTUGAL, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades E.P.O.S.‐EMPRESA PORTUGUESA DE OBRAS SUBTERRÂNEAS
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
S.A.

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000001

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável para o
Alto Alentejo

Os últimos anos têm sido caracterizados por um aumento da complexidade e da
alteração dos padrões de mobilidade, (os quais se apoiaram em grande medida na
cada vez maior utilização do automóvel nas deslocações quotidianas), leva a que
Plano de Ação tenha como intenção principal, servir de referência nas decisões a
tomar pelos municípios no âmbito das suas competências em relação aos transportes
urbanos, à mobilidade e sua sustentabilidade.

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Plano Intermunicipal de Mobilidade Urbana Sustentável da
Lezíria do Tejo

O Plano organiza‐se em quatro etapas. Inicia‐se com a Caraterização e Diagnóstico do
sistema de mobilidade. A segunda etapa compreende a formulação da Estratégia
Intermunicipal seguindo‐se a Formulação e Avaliação de Propostas. O Plano conclui‐
se com a definição do Programa de Ação.O Plano prevê a realização de ações de
Participação Pública e estabelecimento de um sistema de monitorização que permita
avaliar a sua implementação.

92.188,50

FEDER

78.360,23

2015/06/25

2016/05/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

‐

‐

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a C.I.M.A.L. ‐ COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas LITORAL
de adaptação relevantes para a atenuação;

Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável

Em anexo.

58.824,00

FEDER

50.000,00

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

‐

‐

O PAMUS‐AC será um dos elementos agregadores das diferentes políticas de
transportes e conectividades a nível local, garantido a integração das atividades de
ordenamento do território, do planeamento urbano e dos sistemas de transportes
revelando‐se de importância extrema para os movimentos pendulares, ao nível
regional e local, para além da igualdade de oportunidades, a eficiência energética e a
redução de GEE e ruído.

188.235,00

FEDER

159.999,74

2015/10/01

2016/07/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

‐

‐

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000004

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a CIMAC ‐ COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas CENTRAL
de adaptação relevantes para a atenuação;

Elaboração do Plano de Ação de Mobilidade Urbana
Sustentável do Alentejo Central

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000005

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a CIMBAL ‐ COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas ALENTEJO
de adaptação relevantes para a atenuação;

O Plano de Ação prevê definir a estratégia global de intervenção em matéria de
organização das acessibilidades e gestão da mobilidade, delineando um conjunto de
Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável para o Baixo ações que contribuam para a implementação de um modelo de mobilidade mais
Alentejo
sustentável do PAMUS NUTS III, alinhada à estratégia de baixo teor de carbono,
promovendo a mobilidade urbana multimodal sustentável, reduzindo as emissões de
gases com efeito de estufa e a intensidade energética.

92.004,00

FEDER

78.203,40

2015/10/23

2016/10/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

‐

‐

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Requalificação do Largo Marques de Pombal

A presente intervenção tem o objetivo de requalificar o Largo de modo a torná‐la
mais atrativa para a deslocação de peões e modos suaves de mobilidade e promover
uma menor circulação de automóveis, por via de:‐Reestruturação e ordenamento da
zona de estacionamento da largo;‐Construção de novos passeios e alargamento dos
já existentes, para uma maior mobilidade pedonal‐Criar uma zona de
ensombramento para os peões;

376.901,27

FEDER

320.366,08

2016/03/29

2017/05/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

União das freguesias de
Ponte de Sor, Tramaga e
Vale de Açor;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000007

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Bolsa de Estacionamento do Campo da Feira

Operação: Criação de uma Área de Estacionamento, Segura e Acessível para as
Populações do Centro HistóricoObjetivos: Redução das Emissões de CO2 no Centro
Histórico; Promoção de uma Mobilidade em Modos Suaves; Maior Estruturação dos
Corredores Urbanos

806.445,00

FEDER

685.478,25

2016/10/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

Nossa Senhora da
Expectação;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000008

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Corredor ciclável do Bairro da Quintinha ‐ Alcácer do Sal

O Corredor ciclável da Quintinha corresponde à materialização dos corredores
cicláveis apontados para a viabilização de deslocações de natureza quotidiana do
bairro periférico ‐ Bairro da Quintinha e a zona ribeirinha/centro histórico da cidade,
potenciando também uma utilização mais intensa do corredor ciclável já existente na
zona ribeirinha Poente.

98.432,87

FEDER

83.667,94

2016/08/15

2017/08/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

União das freguesias de
Alcácer do Sal (Santa Maria
do Castelo e Santiago) e
Santa Susana;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000009

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE ALMEIRIM
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NA CIRCULAR URBANA DE
ALMEIRIM ‐ TROÇO ENTRE A EM 578 E A RUA MOINHO DE
VENTO

O traçado desta ciclovia desenvolve‐se ao longo do troço da circular urbana entre a
EM 578 e a Estrada Moinho de Vento. O seu traçado em planta e em perfil, tiveram
em consideração as seguintes condicionantes: ‐ Ligações existentes, nomeadamente
a EM 578 e a Estrada Moinho de Vento; ‐ Traçado dos arruamentos existentes; ‐
Minimização de escavações e aterros.

239.620,40

FEDER

203.677,34

2017/01/16

2018/12/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

Almeirim;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000010

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE ODEMIRA
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Dotação de passeios e vias pedonais dedicadas na Vila de
Odemira

As intervenções da presente operação procuram o incremento dos modos suaves
(bicicleta e pedonal), através da construção de ciclovias ou vias pedonais, eliminando
os pontos de acumulação de acidentes que envolvem peões e ciclistas.

183.693,64

FEDER

156.139,60

2016/02/04

2016/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

São Salvador e Santa Maria;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000011

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE MOURA
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Construção de Parque de Estacionamento

Esta intervenção pretende executar um passeio com estacionamento, que contemple
uma área de circulação pedonal e uma bolsa com lugares de estacionamento de
veículos e bicicletas, de forma a criar condições de uma nova circulação pedonal, em
condições de segurança e comodidade para os utilizadores que diariamente
frequentam os espaços e equipamentos existentes naquela zona e estabelecer a
necessária articulação com o sistema de transporte urbano.

100.000,00

FEDER

85.000,00

2015/05/19

2016/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

União das freguesias de
Moura (Santo Agostinho e
São João Baptista) e Santo
Amador;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000012

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE MOURA
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Construção de vias pedonais

A presente operação visa a construção de duas vias pedonais que permitirão criar
condições de circulação pedonal, em condições de segurança e comodidade para os
utilizadores que circulam entre zonas mais periféricas e o centro da cidade.

34.665,15

FEDER

29.465,38

2016/06/17

2016/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

União das freguesias de
Moura (Santo Agostinho e
São João Baptista) e Santo
Amador;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000013

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE MOURA
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Reabilitação da Ponte do Corunheiro com criação de acesso
pedonal

A intervenção proposta, localizada aproximadamente ao km 098+790 da Estrada
Nacional 255, pretende realizar a reabilitação da Ponte do Corunheiro com
substituição do tabuleiro e alargamento para introdução de zona de circulação
pedonal.

200.000,00

FEDER

170.000,00

2015/11/03

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

União das freguesias de
Moura (Santo Agostinho e
São João Baptista) e Santo
Amador;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000014

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Reabilitação do Largo da Igreja em Foros de Arrão

A intervenção tem como objetivo o ordenamento do espaço, promover formas
suaves de mobilidades e a redução de CO2. O Largo vai ser dotado com 13 lugares de
estacionamento e uma passagem de peões.A plantação de árvores,foi uma opção
tomada por forma a proporcionar zonas de sombra a quem ali se dirige ou
simplesmente por ali passa. O pavimento,de duas cores,de modo a poder tirar
partido do padrão que pudesse estruturar o espaço.

58.754,22

FEDER

49.941,09

2016/07/11

2017/01/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

Foros de Arrão;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000015

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE SINES
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Praia Grande de Porto Covo

A operação visa a execução de uma empreitada que irá dotar a Praia Grande de Porto
Covo de um espaço capaz de acolher o veiculo automóvel de acordo com a procura
sentida como também irá criar condições para a circulação em segurança e conforto
nos modos pedonais e de bicicleta. Adicionalmente será também criado um espaço
para receber transportes colectivos.

344.590,73

FEDER

292.902,12

2016/11/01

2018/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000016

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária no
Concelho de Reguengos de Monsaraz: Requalificação e
Modernização das Vias Pedonais na Cidade de Reguengos de
Monsaraz ‐ 1ª Fase

Assim o projeto da Requalificação e Modernização das Vias Pedonais na Cidade de
Reguengos de Monsaraz ‐ 1ª Fase consistirá na requalificação/ substituição da rede
de abastecimento de água das Ruas 1ª de maio e Rua de Évora e na requalificação e
no redesenhar das vias de circulação rodoviária e pedonal das referidas ruas.

130.734,48

FEDER

111.124,31

2018/07/31

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

Reguengos de Monsaraz;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000018

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária no
Concelho de Reguengos de Monsaraz: Zona envolvente à
Escola Secundária de Reguengos

Pretende‐se requalificar a envolvente à Escola Secundária Conde de Monsaraz para
melhorar a mobilidade urbana, promover a segurança rodoviária garantindo a
segurança para todos . Requalificar os passeios com calçada de granito,
estacionamento para bibicletas, canteiro que integra vegetação de porte arbustivo.

62.719,20

FEDER

53.311,32

2016/11/01

2017/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

Reguengos de Monsaraz;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000019

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE ALJUSTREL
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Corredor ciclável Aljustrel ‐ Bairro S.João

Esta intervenção visa a criação de um corredor ciclável com uma extensão de 1,6 km
destinado a viabilizar deslocações de natureza quotidiana, sobretudo as de caracter
profissional e de acesso a serviços e equipamentos (saúde, educação, etc) entre o
Bairro de São João e a vila de Aljustrel, fomentando assim um recurso mais
expressivo aos modos suaves nas práticas diárias de mobilidade.

222.070,89

FEDER

188.760,26

2017/01/12

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

União das freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000020

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE SINES
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

A operação criará percursos cicláveis e pedonais acessíveis, visando melhorar as
0P452‐ Ciclovia e canais pedonais na Rua e Estrada da Floresta condições de suporte às deslocações em modos suaves numa área da cidade com
1.ª fase
diversos equipamentos, potenciando a apropriação e vivência social do espaço
público pela comunidade.

135.344,59

FEDER

115.042,90

2017/01/10

2018/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

Sines;

307.666,94

FEDER

261.516,90

2017/02/01

2018/12/11

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

União das freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos;

479.441,78

FEDER

407.525,52

2016/11/01

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

União das freguesias de
Santiago do Cacém, Santa
Cruz e São Bartolomeu da
Serra;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000021

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE ALJUSTREL
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Expansão da ciclovia urbana de Aljustrel

A intervenção visa a extensão a ciclovia urbana de Aljustrel em cerca de 1,06km
destinado a viabilizar deslocações de natureza quotidiana,sobretudo as de caracter
profissional,fomentando assim um recurso mais expressivo aos modos suaves nas
práticas diárias de mobilidade.Envolve os seguintes trabalhos:assentamento lancil;
colocação passadiço em madeira;sinalização horizontal vertical;Parque de
bicicletas;Iluminação pública;Plantação árvores,etc.

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000022

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Melhoria das Condições de Mobilidade da Rua Professor Egas
Moniz‐ Santiago do Cacém

Intervenção nos passeios e nas interceções rodoviárias, melhorando as condições de
circulação pedonal e a fluidez rodoviária.

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000023

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE ÉVORA
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Nesta 1ª fase do projecto de requalificação da ligação da cidade ao PIAE com
Requalificação da ligação da cidade ao PIAE com introdução de introdução de modos suaves de mobilidade prevê‐se a requalificação de uma via com
modos suaves de mobilidade (1ª fase)
cerca de 600 metros de extensão conforme especificações constantes no respectivo
projecto de execução.

728.319,64

FEDER

619.071,69

2017/02/01

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

179.580,00

FEDER

152.643,00

2016/12/01

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

União das freguesias de
Coruche, Fajarda e Erra;

91.635,00

FEDER

77.889,75

2016/12/15

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

Benavente; Samora
Correia;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000024

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE CORUCHE
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Circuito de bicicleta para acesso a equipamentos públicos

Pretende‐se criar um circuito de bicicletas partilhadas, para acesso aos equipamentos
públicos da vila de Coruche, criando‐se para o efeito 4 estações, nas quais são
disponibilizadas bicicletas híbridas (pedais + elétricas). Essas estações serão
instaladas nos seguintes equipamentos:1) Posto de Turismo / Mercado Municipal; 2)
Câmara Municipal de Coruche/Museu ; 3) Piscinas Municipais de Coruche; 4) Avenida
do Sorraia

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000026

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE BENAVENTE
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Criação de mini‐sistema de partilha de bicicletas nos Centros
Históricos de Benavente e Samora Correia

A operação é composta por uma única componente, apresentando‐se com um
investimento total elegível de 91.635,00EUR, prevendo‐se que a sua conclusão
ocorra até 31‐12‐2017.
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O Corredor ciclável do Forno da Cal corresponde à materialização dos corredores
cicláveis apontados para a viabilização de deslocações de natureza quotidiana do
bairro periférico ‐ Bairro Forno da Cal e a zona ribeirinha/centro histórico da cidade,
potenciando também uma utilização mais intensa do corredor ciclável já existente na
zona ribeirinha Poente.

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000027

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Construção Corredor Ciclável do Forno da Cal

31.799,89

FEDER

27.029,91

2017/03/16

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

União das freguesias de
Alcácer do Sal (Santa Maria
do Castelo e Santiago) e
Santa Susana;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000028

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE CASTRO VERDE
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Estas intervenções visam criar condições de suporte essenciais à afirmação do modo
pedonal como meio preferencial de mobilidade na vila de Castro Verde, viabilizando
Ações de apoio à promoção da mobilidade urbana sustentável uma abordagem integrada que conjuga a introdução de restrições à circulação e ao
estacionamento automóvel na sua zona central com a melhoria das condições de
comodidade e segurança associadas à circulação pedonal.

77.252,97

FEDER

65.665,02

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

União das freguesias de
Castro Verde e Casével;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000029

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE ALJUSTREL
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Corredor Ciclável Aljustrel‐Bairros Vale d'Oca/Algares/Plano

Esta intervenção visa a criação de um corredor ciclável com uma extensão de 1,605
Km destinado a viabilizar deslocações de natureza quotidiana, sobretudo as de
caracter profissional e de acesso a serviços e equipamentos (saúde, educação, etc)
entre os Bairros mineiros e a vila de Aljustrel, fomentando assim um recurso mais
expressivo aos modos suaves nas práticas diárias de mobilidade.

395.825,07

FEDER

336.451,31

2017/04/03

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

União das freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000030

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE SINES
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Ciclovia e canais pedonais na Rua e Estrada da Floresta 2.ª fase

A operação criará percursos cicláveis e pedonais acessíveis, visando melhorar as
condições de suporte às deslocações em modos suaves numa área da cidade com
diversos equipamentos, potenciando a apropriação e vivência social do espaço
público pela comunidade.

266.192,55

FEDER

226.263,66

2017/03/01

2019/01/23

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

230.722,66

FEDER

196.114,26

2017/01/11

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

União das freguesias de
Ponte de Sor, Tramaga e
Vale de Açor;

9.669,00

FEDER

8.218,65

2016/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

366.647,55

FEDER

311.650,42

2018/05/15

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Bacelo e Senhora da Saúde;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000032

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

A presente candidatura tem como objetivo um novo traçado viário por forma a
promover a mobilidade urbana sustentável e contribuir para a transição para uma
Reestruturação e Reabilitação do Largo 25 de Abril, Alameda e economia de baixo teor de carbono, permitindo maior segurança para os peões e
Zona Envolvente
para os automobilistas. Dada a proximidade da Escola João Pedro de Andrade torna‐
se importante o incentivo de modos suaves de circulação , nomeadamente a das
muitas crianças que nesta zona circulam.

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000033

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE PORTALEGRE
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

A operação em causa tem por objecto a extensão da rede de transportes públicos à
zona sudeste da cidade, designadamente, à Avenida de Badajoz ‐ Bairro da Ratinha,
PAMUS ‐ Extensão da Rede de Transportes Públicos Urbanos À
contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana, da sustentabilidade ambiental e
Zona Sudeste da Cidade
da qualidade do ar, bem como para a optimização e rentabilização dos interfaces de
transportes públicos colectivos, da cidade de Portalegre.

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000034

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE ÉVORA
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Ligação pedonal e ciclável Zona Norte/ CHE

Esta intervenção está localizada entre as Portas de Aviz, entrada norte do centro
histórico de Évora, e o Bairro do Bacêlo, Estrada da Chainha CM1097, mais
concretamente até à Escola Básica Galopim de Carvalho, prevê a introdução de
modos suaves (ciclável e pedonal).

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000035

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Rua Soeiro Pereira Gomes

A presente operação visa a reabilitação desta zona urbana com a seguinte
intervenção:1‐ a repavimentação da estrada e a substituição de condutas de agua e
de saneamento (não elegíveis) 2‐ a construção de passeios3‐construção de zona de
estacionamento

51.439,19

FEDER

43.723,31

2017/05/05

2018/01/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

União das freguesias de
Ponte de Sor, Tramaga e
Vale de Açor;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000037

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Promoção, Divulgação e Sinalética para a Mobilidade Urbana
Sustentável

Operação: Sensibilização das populações para realização das deslocações em especial
as urbanas em modos suaves.Objetivos: Redução das Emissões de CO2; Aumento da
Utilização de Modos Suaves de Deslocação

25.291,36

FEDER

21.497,66

2017/03/24

2019/09/23

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

Nossa Senhora da
Expectação; Nossa Senhora
da Graça dos Degolados;
São João Baptista;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000039

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

O projeto visa a construção de novo arruamento que liga a Praceta Fernando Pessoa
à Estrada Municipal 514, criando melhores condições na praceta existente com a
Requalificação da Escola Básica Nº1 de Reguengos de Monsaraz
criação de passeios. Apresentam‐se os trabalhos a executar: Envolvente e Arranjos
‐ Zona Envolvente e Arranjos Exteriores
Exteriores; Pavimentos; Sinalização e Segurança; Estruturas. Vedações;
Infraestruturas Exteriores; Limpeza e desobstrução da Linha de água; Plantações.

200.315,94

FEDER

170.268,55

2016/07/12

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

Reguengos de Monsaraz;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000040

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

REQUALIFICAÇÃO URBANA DA AVENIDA 25 DE ABRIL COM
VISTA A PROMOÇÃO DE MEIOS DE MOBILIDADE SUAVE

A Requalificação Urbana da Av. 25 de Abril tem como objetivos principais a criação de
ciclovias e zonas pedonais confortáveis e atrativas que promovam a mobilidade
suave. Apostar em modos de mobilidade suaves, implica qualificação do espaço
público de modo a tornar mais atraentes e seguras as deslocações a pé e de bicicleta.

311.250,78

FEDER

264.563,16

2017/05/02

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

Vendas Novas;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000041

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE ODEMIRA
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

As intervenções da presente operação procuram o incremento dos modos suaves
Dotação de passeios e vias pedonais dedicadas em S. Teotónio (bicicleta e pedonal), através da construção de ciclovias ou vias pedonais, eliminando
os pontos de acumulação de acidentes que envolvem peões e ciclistas.

216.863,82

FEDER

184.334,25

2015/04/30

2018/05/03

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

São Teotónio;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000042

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Construção de Passeios e alargamento do Pontão na Estrada
dos Foros de Domingão

130.594,60

FEDER

111.005,41

2017/07/13

2017/12/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

União das freguesias de
Ponte de Sor, Tramaga e
Vale de Açor;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000043

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE BEJA
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Reestruturação da Zona Pedonal , Ciclovia e Estacionamento Reestruturação de quatro troços que se irão interligar com as zonas pedonais e ciclo
entre a Avenida do Brasil e Rua Tenente Coronel Salgueiro Maia vias existentes na Avenida Vasco da Gama e na Rua Tenente Coronel Salgueiro Maia

159.433,60

FEDER

135.518,56

2017/03/10

2019/03/10

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000045

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE NISA
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Construção de Vias Pedonais no Centro Histórico de Nisa

O piso do Centro Histórico encontra‐se em calçada portuguesa, dificultando a
circulação de pessoas com mobilidade reduzida. O presente projecto visa facilitar a
mobilidade regularizando e homogeneizando pavimentos, pois estes encontram‐se
em muito mau estado e simultaneamente pretende‐se melhorar o acesso aos
edifícios municipais de serviços e outros, Museu do Bordado e do Barro, núcleo
museológico , Largo dos Postigos, Casa do Forno, etc.

103.074,19

FEDER

87.613,06

2017/06/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Nisa;

União das freguesias de
Espírito Santo, Nossa
Senhora da Graça e São
Simão;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000046

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE MONTEMOR‐O‐NOVO
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Iniciativa Escola a Pé

Iniciativa do tipo autocarro pedonal consistindo num grupo organizado de pessoas
que se deslocam a pé, ou seja, um sistema organizado para acompanhar as crianças
no seu trajeto diário para a escola, em segurança, envolvendo parcerias com
instituições locais, colaboração paterna voluntária e apoio logístico do município. Os
trajetos são mapeados como um modelo de transporte público com paragens e
horários específicos.

61.438,50

FEDER

52.222,72

2018/05/10

2020/05/10

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000047

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE PORTALEGRE
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

A presente operação visa a criação de um parque de estacionamento para autocarros
PAMUS ‐ Criação de parque de estacionamento para autocarros
turísticos, na entrada norte da cidade, contemplando ainda a reorganização da
turísticos, na entrada norte da cidade
circulação, quer automobilística quer pedonal, em toda a área de intervenção.

297.253,18

FEDER

252.665,21

2017/12/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000048

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE ODEMIRA
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Dotação de passeios e vias pedonais dedicadas em Longueira
/Almograve

As intervenções da presente operação procuram o incremento dos modos suaves
(bicicleta e pedonal), através da construção de ciclovias ou vias pedonais, eliminando
os pontos de acumulação de acidentes que envolvem peões e ciclistas.

158.885,46

FEDER

135.052,64

2017/02/20

2017/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

Longueira/Almograve;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000049

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE RIO MAIOR
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Construção do Parque de Apoio ao Terminal Rodoviário e
Acessibilidades

O Interface ajudará a resolver problemas de mobilidade na Av. Mário Soares, uma
das circulares da cidade por onde passam os transportes coletivos, para além do
fluxo de viaturas particulares para as escolas situadas juntas a este, entre as quais o
Centro Escolar Nº2; Escola Fernando Casimiro Pereira da Silva, Escola Profissional de
Rio Maior, Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira e Escola Superior de
Desporto de Rio Maior.

147.918,31

FEDER

125.730,57

2017/10/30

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000050

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE ODEMIRA
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Ciclovia entre Alagoachos e Galeado

As intervenções da presente operação procuram o incremento dos modos suaves
(bicicleta e pedonal) através da construão de ciclovias e vias pedonais, eliminando os
pontos de acumulação de acidentes que envolvem peóes e ciclistas.

158.221,38

FEDER

134.488,17

2018/02/15

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

Vila Nova de Milfontes;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000051

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Requalificação da Av. Afonso Henriques‐ 1.ª Fase

Os trabalhos incidem na Requalificação/reestruturação da circulação rodoviária,
beneficiação da circulação pedonal, requalificação de zona de estadia, zonas verdes,
mobiliário urbano e realização de Infraestruturas (Drenagem pluvial, iluminação
pública). Serão implementadas medidas conducentes ao apoio à mobilidade urbana
sustentável bem como à promoção da eficiência energética.

232.003,11

FEDER

197.202,64

2017/11/06

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

União das freguesias de
Santarém (Marvila), Santa
Iria da Ribeira de Santarém,
Santarém (São Salvador) e
Santarém (São Nicolau);

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000052

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE RIO MAIOR
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Construção da Ciclovia em Rio Maior / Asseiceira (bicicleta e
pedonal)

A conclusão da rede de ciclovia nas freguesias de Rio Maior e Asseiceira e
requalificação de arruamentos urbanos ciclo‐pedonal permitirá a promoção da
mobilidade através de meios alternativos aos veículos automóveis particulares e,
permite ainda, a poupança de recursos, a melhoria do meio ambiente e promove
simultaneamente a prática corrente de exercício físico.

251.475,13

FEDER

213.753,86

2018/09/17

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000053

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Rede de bicicletas de utilização partilhada ‐ Mochileiras

Operação: Criação de uma Rede de Bicicletas de Utilização partilhadaObjetivos:
Redução das Emissões de CO2; Promoção de uma Mobilidade em Modos Suaves;
Maior Estruturação dos Corredores Urbanos

16.143,38

FEDER

13.721,87

2018/05/01

2020/04/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

Nossa Senhora da
Expectação; São João
Baptista;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000054

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Parque de Estacionamento do Rossio de Reguengos de
Monsaraz

O projeto Parque de Estacionamento do Rossio de Reguengos de Monsaraz, única
componente da operação, visa requalificar uma zona de estacionamento, com mais
de quarenta anos, de modo a permitir à população e seus visitantes uma bolsa de
estacionamento para 42 veículos, mais 24 lugares do que os existentes, com 3
lugares para mobilidade condicionada.

113.086,98

FEDER

96.123,93

2018/02/20

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

Reguengos de Monsaraz;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000055

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Requalificação de Arruamentos na União de Freguesias de
Campo e Campinho

O projeto Requalificação de Arruamentos na União de Freguesias de Campo e
Campinho, única componente da operação, visa requalificação da Rua da Defesa em
S. Marcos do Campo e Rua 25 de Abril em Campinho, cujos pavimentos se encontram
bastante degradados.

87.149,28

FEDER

74.076,89

2018/03/26

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

União das freguesias de
Campo e Campinho;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000056

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

O projeto de qualificação urbana, aqui exposto, respeita à constituição de a
INTERFACE DE TRANSPORTES NA ZONA RIBEIRINHA NASCENTE intervenção para a criação de um novo interface de transportes na zona ribeirinha
DE ALCÁCER DO SAL
nascente da cidade destinado a fomentar uma maior acessibilidade e recurso ao
transporte púbico urbano e interurbano.

575.137,70

FEDER

488.867,04

2017/12/14

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

União das freguesias de
Alcácer do Sal (Santa Maria
do Castelo e Santiago) e
Santa Susana;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000057

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DO CARTAXO
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Empreitada de Requalificação da Rua Manuel Bernardo das
Neves, Travessa do Valmosqueiro e Rua Batalhoz ‐ ciclovia e
paragens de transportes públicos

O projeto, na vertente macro, reabilita/redesenha parte do espaço público do
Cartaxo, abrangendo uma área de 11.300 m2. Estende‐se por três arruamentos:
Batalhoz, Manuel Bernardo das Neves e Valmosqueiro. Está intimamente
ligado/relacionado com a restante cidade, integrando parte da rede de ciclovias (que
se quer que sirva toda a cidade) e parte do percurso de transportes públicos urbanos.

25.989,75

FEDER

22.091,29

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

União das freguesias do
Cartaxo e Vale da Pinta;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000058

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Plano de Mobilidade do Torrão

Para o pavimento do arruamento a solução encontrada visa a substituição do
pavimento existente por calçada em cubos de granito 10x10, disposta numa faixa na
zona central do arruamento. Nas faixas laterais, seria criado uma passadeira em
lajetas de granito com 0,40mx0,60m ou 0,40mx0,80m, aplicadas de forma
perpendicular à direcção de circulação.

302.402,80

FEDER

257.042,38

2019/01/15

2020/03/16

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

Torrão;

Sistema de Bicicletas de uso Partilhado de Almeirim

O projeto visa a implementação de um sistema de bicicletas públicas partilhadas,
com 30 bicicletas, 56 docas de ancoragem e 9 pontos de partilha.

224.629,98

FEDER

190.935,48

2018/10/01

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

Almeirim;

68.891,25

FEDER

58.557,56

2019/07/01

2021/07/01

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Salvador e Santa
Maria da Feira);

Esta operação compreende duas empreitadas a Construção de Passeios e o
Alargamento de Pontão na Estrada dos Foros de Domingão

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000059

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE ALMEIRIM
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000061

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE BEJA
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Construção de um parque de estacionamento junto à Estação
Ferroviária

A intervenção está confinada aos passeios, a partir da recente intervenção na ligação
com a Rua da Lavoura, e em 2 dois troços da via de circulação automóvel, na zona da
passadeira e frente ao edifício da Estação, indo ao encontro de uma solução que de
certa forma contemple uma relação mais próxima entre a valorização urbana e o
aspecto funcional, minimizando deste modo o impacto sobre os residentes.

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000064

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE MOURA
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Construção de Via Pedonal na Estrada Nacional 255

A intervenção proposta promove a construção de uma via pedonal na EN 255 (uma
das principais entradas na cidade de Moura), garantindo assim condições de
circulação numa zona em que os peões se deslocam na berma da estrada sem
condições de segurança e comodidade.

464.573,34

FEDER

394.887,34

2018/11/27

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

União das freguesias de
Moura (Santo Agostinho e
São João Baptista) e Santo
Amador;

ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000065

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE BEJA
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Implementação de Percursos Acessíveis na Cidade de Beja ‐
Centro Histórico e envolventes

Uma rede pedonal coerente e integrada, de modo a potenciar as deslocações
quotidianas de curta distância, com recurso a este modo sustentável de deslocação,
fomentando‐se assim, as relações funcionais existentes na cidade de Beja. Estes
percursos pedonais funcionarão como uma alternativa ao Transporte Individual,
permitindo o descongestionamento rodoviário, a melhoria da qualidade da
mobilidade e do ambiente urbanos.

634.117,65

FEDER

539.000,00

2018/07/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Salvador e Santa
Maria da Feira); União das
freguesias de Beja
(Santiago Maior e São João
Baptista);
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ALT20‐04‐1406‐FEDER‐000072

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000001

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

99 ‐ Não aplicável

R1 ‐ IFFRU

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000004

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000005

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000006

Bolsa de Estacionamento no Centro Tradicional

As linhas gerais de conceção para este estacionamento prendem‐se essencialmente
com o reaproveitamento do antigo terreno da sede do Estrela Futebol Clube de
Vendas Novas, espaço que com o passar dos anos foi se deteriorando e de momento
apenas resta a fachada que se encontra em mau estado de conservação, procurando
assim o conforto humano, funcionalidade, equilíbrio estético mas sobretudo uma
aposta clara na mobilidade sustentável.

Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização
Urbanas ‐ Eixo 4 ‐ OT6 ‐ PI 6.5

167.736,93

FEDER

142.576,39

2017/06/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

Vendas Novas;

A presente operação visa a implementação de um instrumento financeiro (IFRRU
2020) para apoiar ações de reabilitação urbana complementadas com eficiência
energética na habitação, congregando FEEI, fundos provenientes de outros
financiadores e de intermediários financeiros, com o objetivo de disponibilizar
produtos financeiros com condições mais favoráveis face às atualmente existentes no
mercado.

25.461.764,71

FEDER

11.000.000,00

2015/07/23

2023/12/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

A operação visa a Requalificação do Centro de Convívio da Rua de Santo António e a
Requalificação do Edifício do Núcleo da Cruz Vermelha e a aquisição de equipamento
Reabilitação dos Edificios da Delegação da Cruz Vermelha e do
para dotar o espaço de maior conforto.A operação tem como objetivos promover a
Centro de Convívio de Reformados e Idosos de Ponte de Sor
Requalificação do Centro de Convívio da Rua de Santo António e a Requalificação do
Edifício do Núcleo da Cruz Vermelha

124.596,10

FEDER

105.906,69

2016/02/24

2017/04/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

União das freguesias de
Ponte de Sor, Tramaga e
Vale de Açor;

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE ALJUSTREL
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação da Rua da Quadra e das Traseiras do Jardim 25
de Abril

Com este projeto pretende‐se requalificar parte da Rua da Quadra e o
correspondente acesso aos campos de ténis e ao edifício do antigo lar da SCM de
Aljustrel; melhorar as acessibilidades e criar uma bolsa de estacionamento; Instalar
novas infraestruturas e modernização das existentes; Remodelar e plantar novos
canteiros; limpar e retirar a vegetação excessiva;entre outros trabalhos.

163.024,10

FEDER

138.570,49

2015/12/15

2017/12/14

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

União das freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos;

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE ALJUSTREL
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Valorização Urbana da Praça da Resistência

Atendendo à situação em que se encontra o pavimento do arruamento, pretende‐se
a construção de um novo pavimento em calçada;Fornecimento e plantação de
árvores;Substituição da iluminação existente por luminárias LED;colocação de
mobiliário urbano.Através desta intervenção a Praça da Resistência torna‐se mais
ampla e com uma maior oportunidade para atividades que possam a vir ser
desenvolvidas neste local, melhorando as acessibilidades.

80.473,29

FEDER

68.402,30

2016/09/15

2018/07/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

União das freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos;

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE ALJUSTREL
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação Urbana do Troço Central da Avenida da
Liberdade ‐ Fase I

Este projeto corresponde à primeira fase de requalificação Urbana do Troço Central
da Avenida da Liberdade e consistirá exclusivamente na edificação de um Parque de
Estacionamento de dois pisos, com um total de 56 lugares de aparcamento, sendo
dois lugares destinados a viaturas de pessoas de mobilidade condicionada e dois
lugares específicos para viaturas hibridas.

510.640,11

FEDER

434.044,09

2016/09/14

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

União das freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos;

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
POLIS LITORAL SUDOESTE ‐ SOCIEDADE PARA A
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
Requalificação do Núcleo Ribeirinho e Histórico de Vila nova de
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SUDOESTE ALENTEJANO
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
Milfontes (PEDU Odemira)
E COSTA VICENTINA, S.A.‐ EM LIQUIDAÇÃO
ar e a promover medidas de redução de ruído;

A Operação tem por objetivo, a qualificação urbana deste aglomerado costeiro,
concretizando o ordenamento e requalificação de VNMilfontes, nomeadamente o
núcleo urbano, histórico e a zona ribeirinha procurando o equilíbrio entre o espaço
urbano e natural envolvente e melhorando a qualidade da vivência do espaço de
quem ali habita e visita e consequentemente dinamizar a economia local. Sendo por
tal uma intervenção de excelência.

2.362.326,44

FEDER

2.007.977,47

2015/10/30

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

Vila Nova de Milfontes;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000007

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE BEJA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação da Rua General Teófilo da Trindade

A operação consiste na reabilitação e requalificação da Rua General Teófilo d
Trindade , estando previstos os seguintes trabalhos, pavimentação , reabilitação de
todas as infra estruturas urbanas e medidas de acalmia de trânsito.

853.870,01

FEDER

725.789,51

2015/11/19

2016/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Salvador e Santa
Maria da Feira);

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000008

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE SERPA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Beneficiação do Jardim Municipal de Serpa

A Beneficiação do Jardim Municipal de Serpa consiste na reabilitação um espaço com
mais de um século de existência, que apresenta várias disfuncionalidades. As obras
em causa caraterizam‐se por uma aposta na biodiversidade vegetal e na eficiência no
uso dos recursos o que se espera vir a contribuir para a revitalização e qualificação da
área urbana, melhoria do espaço público, qualidade ambiental, paisagística e
consequente atração de pessoas.

476.972,63

FEDER

405.426,74

2016/07/27

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

União das freguesias de
Serpa (Salvador e Santa
Maria);

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000009

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE BEJA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Ligação Pedonal da Rua Capitão João Francisco de Sousa às
Portas de Mértola e Criação do Parque Vista Alegre

A presente operação enquadra‐se dentro da Estratégia definida no PEDU do
Município de Beja , visando no caso concreto a oferta de novos espaços de estadia e
com condições para a realização de atividades de animação urbana.

282.402,14

FEDER

240.041,82

2015/09/07

2017/09/07

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000010

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE ALMEIRIM
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOURENÇO DE CARVALHO ‐
Garantia de Acessibilidade Universal aos Equipamentos da
Praça

A intervenção de requalificação da Praça tem como principal objetivo garantir a
acessibilidade universal ao espaço público e aos edifícios confrontantes

23.762,85

FEDER

20.198,43

2016/10/12

2017/12/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

Almeirim;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000012

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação e Adaptação do Antigo Mercado Municipal |
Casa da Cultura

A reabilitação deste imóvel revela‐se assim como uma intervenção de elevado
interesse patrimonial e cultural, quer pelas suas características arquitectónicas, quer
pelo contexto envolvente, designadamente na sua inserção na malha antiga da
Cidade.

760.555,95

FEDER

646.472,56

2016/07/01

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

Vendas Novas;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000013

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE BEJA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Casa Criativa Clube Bejense

Reabilitação do edifício do antigo clube Bejense e sua reutilização para novos usos. A
operação compreende a reabilitação do edifício com a sua funcionalização para o
novo uso, conforme PEDU do Município de Beja

432.698,92

FEDER

367.794,08

2016/05/23

2018/05/23

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000014

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

REABILITAÇÃO DA CASA LUÍS DIAS

O projeto de reabilitação da Casa Luis Dias refere‐se a um edifício do início do século
XX, habitação familiar, em alvenaria mista de taipa e pedra e que será alvo de
algumas obras para albergar serviços municipais.

49.164,12

FEDER

41.789,50

2016/03/14

2018/03/13

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

União das freguesias de
Grândola e Santa
Margarida da Serra;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000015

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

CASA MOSTRA DOS PRODUTOS ENDÓGENOS DE GRÂNDOLA

O presente projeto refere‐se à requalificação do edificado da antiga Adega Municipal
António Inácio da Cruz, para a instalação da Casa da Mostra de Produtos Endógenos,
em Grândola. O lote cuja área total perfaz 4.144 m2, compreende atualmente um
edifício com entrada pela Rua Dr. José Pereira Barradas (antiga adega) e um segundo
cuja entrada se faz pela Rua Mouzinho de Albuquerque (antigo armazém).

213.629,19

FEDER

181.584,81

2016/09/20

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

União das freguesias de
Grândola e Santa
Margarida da Serra;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000016

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE ALJUSTREL
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Qualificação da zona envolvente ao Malacate Vipasca

Esta operação consiste na qualificação urbanística da Zona Envolvente ao Malacate
Vipasca,visando a reconversão de espaços e unidades industriais abandonadas
existentes no futuro Parque Mineiro de Aljustrel e potenciação do seu potencial
turístico.A zona será requalificada urbanisticamente e funcionalmente, englobando a
substituição dos pavimentos existentes, a plantação de árvores, iluminação, entre
outros.

320.961,18

FEDER

272.817,00

2017/01/23

2018/12/11

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

União das freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000017

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE ALJUSTREL
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Instalação do Centro de Documentação Local de Aljustrel

Atendendo à situação em que se encontra o edifício, pretende‐se a demolição
parcial, ampliação e alteração estrutural, reabilitação e reforço de todas as redes de
infraestruturas existentes, implementação de rede informática, telecomunicações, de
sistema de segurança contra incêndios, sinalização e iluminação de emergência,
climatização, outros equipamentos necessários para o bom funcionamento do
equipamento.

1.178.950,39

FEDER

825.265,27

2017/07/06

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

União das freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000018

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Skate Park em Vila Nova de Santo André

A operação consubstancia‐se na requalificação de um equipamento integrado num
espaço público e visa, numa lógica de necessidade, complementaridade e
consolidação dos investimentos efetuados, reabilitar o Skate Park de Vila Nova de
Santo André, conferindo‐lhe modernidade, o que irá contribuir para a melhoria da
paisagem urbana, o usufruto do espaço público e a promoção de estilos de vida
saudáveis da população em geral e da juvenil em particular

139.273,96

FEDER

118.382,87

2016/10/01

2017/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

Santo André;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000019

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Obras de beneficiação na Praça Marquês Sá da Bandeira

Substituição de elementos degradados na Praça Marquês Sá da Bandeira visando a
reabilitação urbanística deste espaço.

39.747,87

FEDER

33.785,69

2016/09/26

2016/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

União das freguesias de
Santarém (Marvila), Santa
Iria da Ribeira de Santarém,
Santarém (São Salvador) e
Santarém (São Nicolau);

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000020

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE ESTREMOZ
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Casa da Convenção ‐ Evoramonte

É objetivo da intervenção proceder à recuperação do edifício, conhecido como Casa
da Convenção, localizado em Evoramonte, e que necessita de alguma intervenção de
reabilitação. Trata‐se de um edifício que é emblemático, do ponto de vista histórico,
por ter sido ali assinada em 26 de maio de 1834 a Convenção entre os Absolutistas e
os Liberais, que pôs fim à Guerra Civil em Portugal e que ficou conhecida como a
Convenção de Evoramonte.

62.010,00

FEDER

52.708,50

2016/10/27

2017/07/27

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

Évora Monte (Santa Maria);

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000021

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação da Entrada Nascente de Vendas Novas

Esta intervenção visa a substituição do elemento de água por outro de caracter mais
icónico alusivo à artilharia na rotunda nascente, a arborização e plantação de
arbustos nos canteiros da Rua S. João de Deus e Rua Joaquim de Mendonça e
melhoria da iluminação elétrica na Rua S. João de Deus.

33.920,00

FEDER

28.832,00

2016/11/01

2017/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

Vendas Novas;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000022

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE RIO MAIOR
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação da Casa Senhorial e da Cultura

Pretende‐se reabilitar os imóveis e diversos espaços funcionais, de modo a albergar o
centro coordenador e gestor do circuito de visita polinucleado representativo das
Histórias da História de Rio Maior, estando prevista uma área de receção e promoção
dos produtos endógenos do concelho e outros produtos, podendo também servir
para a oferta de atividades lúdico‐pedagógicas aos mais variados tipos de público.

155.807,35

FEDER

132.436,25

2016/07/01

2017/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000023

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE RIO MAIOR
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação do Núcleo Histórico do Paço Real

O município de Rio Maior pretende reabilitar alguns dos edifícios existentes,
introduzindo novas funções que estimulem as dinâmicas socioculturais do centro
histórico. Esta intervenção visa agregar e transpor o passado histórico para as
vivências dos nossos dias, com condições de recrear as Histórias da Historia de Rio
Maior, fazendo, também, este polo parte do circuito de visitas polinucleado.

497.014,76

FEDER

422.462,55

2016/08/01

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DO CARTAXO
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

PEDU‐Regeneração Urbana ‐ Rua Mouzinho de Albuquerque

A Operação que agora se candidata integrará a realização de todos os trabalhos de
Requalificação da Rua Mouzinho de Albuquerque, designadamente, pavimentos,
saneamento, áreas verdes e arborização, mobiliário urbano, sinalização.De igual
modo, inclui os honorários respeitantes à elaboração do respetivo projeto.

178.559,78

FEDER

151.775,82

2016/10/11

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

União das freguesias do
Cartaxo e Vale da Pinta;

243.746,02

FEDER

207.184,12

2016/07/01

2018/01/02

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000025

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020 INSTRUMENTO
FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO
URBANAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000026

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE RIO MAIOR
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Operação integrada de requalificação de espaço público

Numa lógica integrada de intervenção, pretende‐se requalificar o sistema de espaços
públicos que integram a colina do núcleo histórico do antigo Paço Real, na qual se
inclui a malha envolvente próxima correspondente à antiga zona comercial e casco
histórico da cidade, através da qual se acede à colina mediante estreitas ruas e
travessas de origem medieval.

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000028

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE SERPA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Instalação da Casa da Juventude

O projeto consiste na requalificação e adaptação de um antigo edifício escolar
atualmente desfuncionalizado e com sinais de progressiva degradação para
instalação da Casa da Juventude. Para além do edificado, a operação contempla
também a requalificação e valorização do espaço envolvente.

50.000,00

FEDER

42.500,00

2017/02/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

Requalificação da Rua da Lavoura

A operação consiste na reabilitação e requalificação da rua da Lavoura , estando
previstos os seguintes trabalhos , alteração de traçado e redimensionamento da via ,
nomeadamente nas suas ligações à Rua General Teófilo da Trindade e à variante de
Beja. Esta também incluído nos trabalhos a requalificação de infra estruturas.

1.161.551,28

FEDER

987.318,58

2016/05/17

2019/03/01

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Salvador e Santa
Maria da Feira);

2.044.440,77

FEDER

1.737.774,65

2016/05/10

2019/04/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

União das freguesias de
Grândola e Santa
Margarida da Serra;

132.301,50

FEDER

112.456,27

2016/11/17

2017/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

União das freguesias de
Ponte de Sor, Tramaga e
Vale de Açor;

99.828,60

FEDER

84.854,31

2017/02/14

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

União das freguesias de
Ponte de Sor, Tramaga e
Vale de Açor;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000029

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE BEJA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000030

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Reabilitação da Biblioteca Municipal de Grândola e do espaço público envolvente ao
qual corresponde a Praça da República tendo em vista estabelecer um efeito de
continuidade e de vivência. Esta operação procura requalificar o conjunto edificado,
de modo a dotar Grândola de um centro cívico e cultural, capaz de se constituir como
um pólo agregador e potenciador da oferta cultural e de se tornar um lugar de
referência de acesso à cultura.

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000031

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Capela Mortuária

A presente operação tem como objeto principal a recuperação de uma casa de
habitação que se encontrava em ruinas no centro da cidade, e dar‐lhe outra
funcionalidade.

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000032

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Entradas de Montargil e Jardim das Afonsas

A presente operação tem como a requalificação do Jardim das Afonsas e das
entradas Norte e Sul de Montargil
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ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000033

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE SERPA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação e Refuncionalização do Mercado Municipal

O mercado já não atrai as pessoas e as bancas e os corredores estão vazios. É
necessário valorizá‐lo, dinamizar a economia e qualificar o espaço urbano envolvente,
apostando num projeto que pela criação de uma pala exterior redefine os seus
limites. O desenho das lojas é alterado; é criada uma zona de esplanadas; um espaço
multimédia dedicado ao queijo; uma loja de queijo; uma cozinha experimental e as
lojas tradicionais.

806.075,08

FEDER

685.163,82

2016/06/14

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

União das freguesias de
Serpa (Salvador e Santa
Maria);

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000034

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE CASTRO VERDE
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Instalação da Oficina de Artes e Ofícios ‐ Viola Campaniça

Esta operação consiste na reabilitação de um conjunto edificado com significativo
grau de degradação física que foi adquirido pelo Município e que se encontra
presentemente em situação devoluta. O programa proposto contempla a instalação
de uma Oficina de Artes e Ofícios, há muito reivindicada, abrangendo a reabilitação e
adaptação do edificado existente e a valorização do logradouro anexo.

633.947,80

FEDER

538.855,63

2016/09/12

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

União das freguesias de
Castro Verde e Casével;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000035

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE ALJUSTREL
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação do Mercado Municipal

Este projeto corresponde à requalificação urbanística do Mercado Municipal de
Aljustrel, fundamentalmente na procura de uma melhoria das condições gerais de
conforto térmico do edifício, potenciando assim a sua centralidade no contexto
urbano e a concretização de intervenções de reabilitação do edificado envolvente, de
forma a criar melhores condições de serventia para a população e comerciantes.

166.430,36

FEDER

141.465,81

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

‐

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000036

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE CORUCHE
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação do Ambiente Urbano do Centro Histórico de
Coruche

A Requalificação do Ambiente Urbano do Centro Histórico de Coruche visa reabilitar
e recuperar o núcleo urbano da Vila, dado a sua importância na perpetuação da
memória e identidade de Coruche, bem como no papel que desempenha no
desenvolvimento sustentado do tecido urbano. Pretende‐se, assim, o redesenho do
espaço público, adaptando‐o a novas funcionalidades e noções de conforto
necessárias à produção das novas dinâmicas quotidianas.

1.708.406,42

FEDER

1.452.145,46

2017/07/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

União das freguesias de
Coruche, Fajarda e Erra;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000037

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE ALMEIRIM
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Reconversão do Edifício dos Antigos Escritórios do Antigo IVV
para Instalação de Associações Regionais de Promoção de
Produtos Locais

Com a presente intervenção pretende‐se requalificar um edifício já com algumas
décadas de construção, e inserido em área classificada como Espaço Urbano
Consolidado. Trata‐se de um edifício que se carateriza por uma estética revivalista,
marcada pelo uso do arco de volta perfeita nos vãos e pela simetria da fachada.

194.099,98

FEDER

164.984,98

2016/12/05

2018/10/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

Almeirim;

27.000,00

FEDER

22.950,00

2017/06/01

2017/12/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000038

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE ÉVORA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Acesso Público Pedonal à Porta Nova da Traição

O Acesso pedonal à Porta da Traição está integrado no Projeto de Requalificação e
Reabilitação do Espaço Público da Acrópole de Évora, que se articula com a
intervenção no Pátio e Ermida de S. Miguel, promovendo o acesso pedonal. A
intervenção consiste na construção de passeio lateral e escadaria ao longo da Rampa
de S. Miguel e de um caminho em saibro a partir da Porta da Traição e sobre o
afloramento rochoso e repavimentação da Rampa.

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000039

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM 1.º DE MAIO

Requalificação do Jardim 1.º de Maio, em Grândola, que consiste num grande espaço
verde central da Vila. Esta intervenção visa adequar o espaço às necessidades
contemporâneas, através da melhoria do ambiente urbano e das condições de
fruição do próprio jardim. A intervenção possui ainda preocupações muito claras no
que concerne à promoção da acessibilidade universal e à eliminação de barreiras.

936.046,44

FEDER

795.639,47

2016/04/18

2019/05/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

União das freguesias de
Grândola e Santa
Margarida da Serra;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000040

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE RIO MAIOR
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação da Praça do Comércio e zona envolvente

A intervenção de requalificação destas zonas tem como fundamento, por um lado, a
substituição de mobiliário urbano, redesenho de pavimento, construção de um
palco/estrutura como fonte de dinamização e atração dos cidadãos. A substituição
do sistema de iluminação atual para sistema LED, bem como a introdução de rede
WIFI, em alguns pontos das zonas de intervenção faz parte da intervenção a nível
tecnológico.

404.406,46

FEDER

343.745,49

2018/07/13

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000041

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE MONTEMOR‐O‐NOVO
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Qualificação da Rua de Aviz, Rua das Escadinhas, Rua de
Olivença, Rua de São Miguel e Rua do Calvário, incluindo o
Muro do Jardim Público

Trata‐se de uma intervenção de requalificação urbana na cidade de Montemor‐o‐
Novo com a área aproximada de 15.000 m2 ao longo de uma extensão de 950 m de
arruamentos, incluindo a Rua de Aviz, a Rua das Escadinhas, a Rua do Calvário, a Rua
de São Miguel e a Rua de Olivença, as zonas periféricas do Jardim Público, bem como
algumas áreas confinantes, nomeadamente pequenos troços das ruas Dr. João Luís
Ricardo e 5 de Outubro e a Praça da República.

1.184.521,39

FEDER

1.006.843,18

2016/10/23

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000042

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE ALJUSTREL
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Centro de Receção e Acolhimento do Parque Mineiro de
Aljustrel

926.070,18

FEDER

787.159,65

2017/07/03

2019/07/02

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

União das freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000043

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE ALJUSTREL
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Instalação do Arquivo e Centro Mineiro

762.501,98

FEDER

648.126,68

2017/01/05

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

União das freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000044

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE PORTALEGRE
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

PARU ‐ Recuperação de Fachadas e Coberturas de Edifícios
Municipais ‐ 1ª. Fase

A operação em causa visa a recuperação de fachadas e coberturas de três imóveis
municipais ‐ Fábrica Real/Colégio de S. Sebastião, Convento de S. Agostinho e Igreja
da Misericórdia, com elevado valor histórico e arquitectónico.

286.594,60

FEDER

243.605,41

2018/08/01

2019/11/07

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000045

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE SINES
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação do Mercado Municipal de Sines

A falta de renovação e a degradação do Mercado, levou a que se tornasse um espaço
vazio e obsoleto. Perante a inexistência de adaptação às alterações tecnológicas,
exigências de conforto e à procura atual, este encontra‐se em declínio. A sua
revitalização, melhorará as condições necessárias, tornando‐o atrativo. Recuperando,
a funcionalidade e o dinamismo socioeconómico que oferece à comunidade, como
gerador de vida e de relações de proximidade.

1.675.923,14

FEDER

1.424.534,67

2016/06/01

2020/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000047

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE SINES
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

A Operação pretende regenerar, valorizar e qualificar a Rua Marquês de Pombal,
fomentando novas funções urbanas numa área do centro urbano vital para a Cidade
Requalificação do espaço público da Rua Marquês de Pombal e e para o Centro Histórico. A aposta na renovação da área de intervenção, tem como
Praça da República ‐ 1ª Fase
base um desenvolvimento urbano sustentável e integrado que, consequentemente,
levará a uma reaproximação das pessoas ao espaço público urbano e à valorização do
mesmo.

1.266.285,77

FEDER

1.076.342,90

2016/06/14

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

Sines;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000048

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Regeneração Urbana do Centro Histórico de São Marcos do
Campo ‐ Largo do Cruzeiro

O projeto inclui trabalhos de regeneração do espaço público no Largo do Cruzeiro
que se situa na aldeia de São Marcos do Campo, designadamente nos pavimentos
com colocação de calçada de granito nas circulações viárias, e calçada de calcário nas
circulações pedonais e colocação de vegetação árvores e arbustos, equipamentos e
mobiliário, iluminação e rede de rega.

158.173,53

FEDER

134.447,50

2017/09/01

2018/12/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

União das freguesias de
Campo e Campinho;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000049

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Regeneração do Centro Histórico da S. Marcos do Campo ‐
Sociedade Harmonia Sanmarquense

A operação está acolhida na estratégia de regeneração urbana definida no PEDU RM
e assenta na valorização e dignificação do espaço e ambiente urbano a partir da sua
regeneração. É constituída por três componentes designadamente: Aquisição de
serviços para elaboração do projeto técnico, empreitada Requalificação da Sociedade
Harmonia Sanmarquense e Equipamento de cozinha e outro.

191.551,69

FEDER

162.818,94

2017/06/14

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

União das freguesias de
Campo e Campinho;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000050

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação do Jardim do Rossio

A operação visa a requalificação urbana e ambiental de um espaço que se encontrava
bastante degradado e criando um espaço de jardim de lazer e contribuir para a
qualidade de vida dos moradores e a quem ali se desloca

158.948,01

FEDER

135.105,81

2017/06/01

2017/12/29

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

União das freguesias de
Ponte de Sor, Tramaga e
Vale de Açor;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000053

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE CORUCHE
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

A operação de requalificação do Jardim 25 de Abril e Largo João Felício concorre para
Requalificação do Espaço Público da Frente Ribeirinha ‐ Jardim a conclusão do projeto global de intervenção na Frente Ribeirinha de Coruche que
25 de Abril e Largo João Felício
reconverte a relação do Centro Histórico com o Rio Sorraia, conforme identificado no
PEDU de Coruche.

1.012.218,48

FEDER

860.385,71

2015/12/30

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

União das freguesias de
Coruche, Fajarda e Erra;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000054

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE MONTEMOR‐O‐NOVO
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação do Mercado Municipal

A Reabilitação do Mercado Municipal refere‐se à reabilitação física e funcional de
edifício público, dotá‐lo de condições para se poder assumir como centro de
valorização dos produtos locais, quer agrícolas, artesanais ou outros, bem como
conferir‐lhe o estatuto de espaço multifuncional de utilização polivalente,
vocacionado não apenas para as atividades comerciais, mas também para a
realização de eventos de carácter lúdico, recreativo e cultural

778.014,24

FEDER

661.312,10

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

União das freguesias de
Nossa Senhora da Vila,
Nossa Senhora do Bispo e
Silveiras;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000055

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação do Largo do Terreiro em Galveias

Esta operação visa a reabilitação e refuncionalização do Largo do terreiro em
Galveias, através de uma intervenção de qualificação urbanística e ambiental e
retomar a vocação histórica do Largo como zona de convivio e estadia .

147.179,92

FEDER

125.102,93

2017/08/11

2018/03/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

Galveias;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000057

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE MONTEMOR‐O‐NOVO
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Trata‐se de uma intervenção de requalificação urbana na cidade de Montemor‐o‐
Requalificação do Espaço Público e Ambiente Urbano da Rua
Novo com a área aproximada de 9.300 m2, ao longo de uma extensão de 400 m de
Teófilo Braga e dos Largos e Praças do Centro Histórico
arruamentos, incluindo o Largo dos Paços do Concelho (desde a Rua de Lisboa), a Rua
(Terreiro de São João de Deus e Largo dos Paços do Concelho)
Teófilo Braga e o Terreiro de São João de Deus.

1.308.005,08

FEDER

1.111.804,32

2018/10/01

2020/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000058

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação do Espaço Público‐ Bairro das Flores

A operação resume‐se a uma ação de reabilitação do espaço público associada a
ações de reabilitação do conjunto edificado envolvente do Bairro das Flores em Vila
Nova de Santo André e caracteriza‐se pela conjugação de duas componentes, uma de
Requalificação de Espaço Público no Bairro das Flores e outra dePlano de
Comunicação. Enquadra‐se na Área de Reabilitação Urbana Sudeste de VNSA e no
PEDU do Município de Santiago do Cacém.

1.659.000,00

FEDER

1.327.200,00

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

Santo André;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000059

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE ELVAS
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação da Parada do Castelo

Esta intervenção consiste na Reabilitação de um edifício, através da requalificação do
seu interior, que apresenta carências visíveis ao nível estético e funcional, destinado
a Centro de Atendimento ao Turista, bem como na Requalificação da área
envolvente, mediante a supressão de estacionamento na zona envolvente; Aumento
da zona verde envolvente e a Aquisição de mobiliário urbano, sinalética e iluminação.

467.647,06

FEDER

397.500,00

2016/11/09

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Caia, São Pedro e Alcáçova;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000060

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE MONTEMOR‐O‐NOVO
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

A operação constitui essencialmente o suporte de valorização e enquadramento
Remodelação da Envolvente do Mercado Municipal e do Troço funcional do Mercado Municipal, desdobrando os espaços comerciais para o exterior
Sudeste da Rua Comandante Fragoso
do edifício, e anulando a fratura atualmente existente entre aquele equipamento e a
plataforma ajardinada do Largo Bento de Jesus Caraça.

391.119,05

FEDER

332.451,20

2018/06/01

2020/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

227.785,87

FEDER

193.617,99

2017/07/04

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

Corval;

Esta operação consiste na edificação de um Centro de Receção e Acolhimento do
Parque Mineiro, a ser erguido onde se encontra o edifício dos antigos balneários dos
mineiros, visando a reconversão de espaços e unidades industriais abandonadas
existentes no futuro Parque Mineiro de Aljustrel e potenciação do seu potencial
turístico.
Esta operação consiste na reabilitação e adaptação de dois edifícios devolutos e em
processo de progressiva degradação, visando a instalação do Arquivo e Centro
Mineiro numa lógica de reconversão de espaços e unidades industriais abandonadas
existentes no futuro Parque Mineiro de Aljustrel e potenciação do seu potencial
turístico.

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000061

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

O projeto que irá beneficiar o Centro Histórico de S. Pedro do Corval em termos de
espaço público urbano, uma vez que a requalificação destas ruas é um complemento
Regeneração Urbana do Centro Histórico de São Pedro do
e continuidade da futura obra de requalificação a Praça Manuel Fialho Recto, local
Corval ‐ Requalificação das Vias Pedonais de S. Pedro do Corval
onde se situa a Igreja Matriz de São Pedro ‐ Ermida do Nossa Senhora do Rosário, de
influências Manuelinas.

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000064

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE ODEMIRA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação da Zona Ribeirinha de Odemira

A criação de um espaço verde, de relativa dimensão, onde os usuários possam
passear, onde as crianças possam brincar ou andar de bicicleta, correr na relva, fazer
um piquenique, relaxar ou simplesmente desfrutar do enquadramento paisagístico
que se pretende alcançar.

156.851,18

FEDER

133.323,50

2018/09/10

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

São Salvador e Santa Maria;

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação da antiga escola EB1 da Avenida da Liberdade

Operação: Reabilitação da Antiga Escola EB1 da Avenida da LiberdadeObjetivos:
Promover a qualidade ambiental, urbanística e paisagística do território como fator
distintivo.

296.800,00

FEDER

252.280,00

2018/06/01

2020/05/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

São João Baptista;

177.647,06

FEDER

151.000,00

2016/11/09

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Caia, São Pedro e Alcáçova;

914.584,92

FEDER

741.064,20

2019/01/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

União das freguesias de
Nossa Senhora da Vila,
Nossa Senhora do Bispo e
Silveiras;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000065

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000066

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE ELVAS
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação de um espaço que se encontra desprovido de funções e a necessitar
de intervenção, mediante a criação de um parque de estacionamento; criação de
Requalificação do Espaço ente o Baluarte do Trem e o Baluarte zona de circulação pedonal; locais de estadia e lazer, restauro de muros limítrofes
do Príncipe
que se encontram degradados e garantir a acessibilidade direta entre o parque de
estacionamento e a Parada do Castelo, a fim de contribuir para a qualificação
ambiental e melhoria de qualidade de vida.

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000067

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE MONTEMOR‐O‐NOVO
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação dos Espaços Exteriores, Acessos e Terreiros do
Castelo

Trata‐se de uma intervenção de requalificação urbana a implementar no Castelo de
Montemor‐o‐Novo, com a área aproximada de 13.340,90m2, ao longo de uma
extensão de cerca de 1.000,00m de percursos essencialmente pedonais, incluindo
ainda o Paço dos Alcaides e a envolvente da Igreja de São João Batista, os terreiros de
São Tiago e de Nossa Senhora da Saudação e as ruínas da Igreja Matriz de Santa
Maria do Bispo e dos Paços do Concelho ou Cadeia.
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ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000068

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE BEJA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação da Muralha e Logradouro do Club Bejense

Esta operação integra:oElaboração de projeto de intervenção de consolidação e
reabilitação do troço confinante com o logradouro do Club Bejense. oExecução das
Obras de reabilitação de Muralha de Beja no troço confinante com o logradouro do
Club Bejense e de obra para a melhoria das condições do espaço público do
logradouro do Club Bejense;oAjustamento de preços ‐ Revisão de Preços das obras
de empreitada.

352.831,20

FEDER

299.906,52

2017/06/27

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000069

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE SERPA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação e Modernização do Museu Municipal de
Etnografia

Empreitada de reabilitação do Museu Municipal de Etnografia incidindo os trabalhos
nos pontos supra mencionados. A empreitada está orçada num valor total estimado
de 158.306,90EUR. A operação é também constituída pela revisão de preços
(7.915,35EUR). Terá um prazo de realização de 18 meses.

164.660,45

FEDER

139.961,39

2018/03/01

2019/08/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

143.195,78

FEDER

121.716,41

2017/11/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

Almeirim;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000070

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE ALMEIRIM
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Arranjos exteriores envolventes do antigo hospital e do
mercado municipal ‐ Parque de Estacionamento

A construção deste novo equipamento, terá forte impato na zona circundante, pois
além da melhoria de acessos e de estacionamento, também a zona requalificada se
torna mais aprazível, melhorando o espaço urbano que através da requalificação das
construções existentes, contribuirá para a fixação de novos residentes que na sua
maioria utilizarão o arrendamento.

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000071

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE RIO MAIOR
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação da Frente Ribeirinha

Com a presente candidatura, pretende‐se a criação de uma infraestrutura verde que
possa constituir ‐se como um verdadeiro parque urbano de uma cidade saudável e
sustentável. Este projeto, em paralelo e de forma interdependente com a
requalificação da villa romana, assume uma vocação estruturante e dinamizadora no
contexto global do Plano de Ação, com ganhos evidentes na qualidade do ambiente
urbano e no embelezamento cénico.

1.907.702,97

FEDER

1.621.547,52

2019/01/01

2020/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000072

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE ESTREMOZ
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Edifício Luis Campos

Esta operação visa a recuperação e reabilitação do edifício conhecido como Edifício
Luís Campos para ali instalar um equipamento de uso público ‐ Biblioteca Municipal.
Esta operação inclui a aquisição do edifício, os projetos técnicos de contenção da
fachada e arquitetura, as obras e prestação de serviços de fiscalização de obra, e o
equipamento para o espaço da biblioteca.

1.879.874,20

FEDER

1.597.893,07

2015/07/15

2020/11/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

União das freguesias de
Estremoz (Santa Maria e
Santo André);

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000073

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE SINES
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

OPERAÇÃO A ‐ ESTACIONAMENTO DE APOIO AO MERCADO
MUNICIPAL E CENTRO HISTÓRICO

A intervenção visa a requalificação urbana do espaço público, procurando reduzir
obstáculos arquitectónicos, harmonizando a circulação automóvel e a pedonal. A
reorganização do espaçopromoverá a criação de áreas formalizadas de
estacionamento, de modo a reduzir a incidência de estacionamento abusivo um dos
principais problemas de mobilidade do espaço, mas também um forte
constrangimento à utilização do espaço em segurança.

387.723,09

FEDER

329.564,63

2016/06/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

Sines;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000074

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE ESTREMOZ
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Recuperação do Espaço Público na Envolvente às Muralhas

Esta operação tem em vista a recuperação do recinto junto às Portas de Santa
Catarina para um espaço público verde e de lazer, e melhoria da mobilidade no local.

543.257,03

FEDER

461.768,47

2017/01/10

2020/03/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

União das freguesias de
Estremoz (Santa Maria e
Santo André);

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000075

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE ODEMIRA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação do Núcleo Antigo de Colos

Esta requalificação pretende organizar todo o vazio existente de modo a dotar o
espaço (Largo), de estacionamento demarcado e de locais de estadia e lazer que
possam sobretudo acolher todos os utentes que o utilizam.

142.123,58

FEDER

120.805,04

2018/02/19

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

Colos;

30.700,50

FEDER

26.095,42

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

União das freguesias do
Cartaxo e Vale da Pinta;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000077

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DO CARTAXO
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Empreitada de Requalificação da Rua Manuel Bernardo das
Neves, Travessa do Valmosqueiro e Rua Batalhoz

A presente intervenção na rua Batalhoz, faz parte de uma 1.ª fase de um projeto mais
alargado que se estenderá pela totalidade do arruamento. Os grandes objetivos da
intervenção macro são: Criação de uma nova imagem, que valorize a envolvente e a
torne apetecível para a fixação de atividades económicas ou habitação
própria;Permitir a fácil e confortável mobilidade de qualquer cidadão;Regrar a
circulação automóvel e o estacionamento.

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000078

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

RECONVERSÃO URBANISTICA DA ZONA RIBEIRINHA
NASCENTE: PARQUE URBANO

Esta operação tem quatro componentes pelo que a caracterização técnica
corresponde à execução da empreitada de reconversão urbanística, revisão de preços
e fornecimento de projeto de especialidades, bem como a criação de um palco
multiusos ainda em fase de concepção.

3.885.068,67

FEDER

3.302.308,37

2014/04/11

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

União das freguesias de
Alcácer do Sal (Santa Maria
do Castelo e Santiago) e
Santa Susana;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000079

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação da Escola dos Açougues

Pretende‐se proceder à reabilitação do edifício com uma área coberta de 281 m2 e
espaço exterior de mais de 1000m2, atualmente com sinais visíveis de degradação
física e de desadequação funcional, assim como à reorganização do seu interior com
vista a melhorar as condições de funcionamento das atividades instaladas e potenciar
o acolhimento de funções da Universidade Sénior para que possam enriquecer a
oferta aos seniores do concelho.

349.082,64

FEDER

296.720,25

2019/01/15

2020/01/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

União das freguesias de
Alcácer do Sal (Santa Maria
do Castelo e Santiago) e
Santa Susana;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000080

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DO CARTAXO
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

PARU ‐ Reabilitação Espaço Público ‐ Rua de São Sebastião,
Largo do Pelourinho, Rua e Travessa da República

A intervenção proposta para os espaços acima identificados, faz parte de um projeto
alargado que se estende pelos principais arruamentos do núcleo antigo da cidade do
Cartaxo, cujo projeto de execução total está praticamente concluído. Os objetivos
macro da intervenção são: Criação de nova imagem, que valorize a envolvente
contribuindo para a fixação de pessoas e atividades; fácil e confortável mobilidade de
qualquer cidadão; regrar o automóvel.

556.338,50

FEDER

472.887,72

2018/12/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

União das freguesias do
Cartaxo e Vale da Pinta;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000081

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Trata‐se de uma operação que visa requalificar o edifício Café Central localizado na
Regeneração Urbana da Praça da Liberdade ‐ Edificado ‐ 1ª Fase
Praça da Liberdade, que pela sua dimensão e localização tem um forte impacto quer
‐ Centro de Acolhimento Turístico de Reguengos de Monsaraz ‐
sobre a qualidade da imagem na cidade de Reguengos de Monsaraz quer por se
Café Central
tratar de um edifício emblemático, quer sobre o conjunto edificado onde se insere.

184.544,78

FEDER

156.863,06

2017/06/06

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

Reguengos de Monsaraz;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000082

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE ESTREMOZ
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação da Sede da Sociedade Filarmónica Veirense

Tem em vista a recuperação e ampliação do edifício conhecido como Palácio dos
Coutinhos para ali instalar a sede da Sociedade Filarmónica Veirense, dotando‐o de
espaços para ensino e ensaios de música, administração, convívio e auditório. A
operação integra como as seguintes ações: elaboração de estudo geológico e
geotécnico; empreitada de requalificação do edifício e prestação de serviços de
fiscalização de coordenação e segurança em obra.

756.028,43

FEDER

642.624,17

2018/09/10

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

Veiros;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000083

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Regeneração Urbana do Largo da República e Envolvente, em
Reguengos de Monsaraz

A operação visa requalificar um espaço urbano da Cidade o Largo da República, o
Largo da Industria, a Rua Luis de Camões, a Rua Actor Augusto de Melo, zona norte
da Rua Alberto de Monsaraz. Ainda será beneficiada a envolvente designadamente a
Rua Alberto Monsaraz (zona sul), a Rua do Covalinho (zona norte e zona sul) e a Rua
Bartolomeu Dias.

472.576,54

FEDER

401.690,05

2018/11/12

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

Reguengos de Monsaraz;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000085

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE NISA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação do Largos dos Postigos de Nisa

O projecto prevê a realização de obras de conservação e valorização patrimonial, de
todo o espaço do Largo dos Postigos de Nisa. Está situado na zona do Centro
Histórico, onde convergem parte das suas ruas, e por isso com uma localização
privilegiada. , prevê a criação de um pequeno parque urbano, onde será inserida uma
fonte como elemento escultórico, com uma zona ajardinada, de lazer e com uma
pequena zona de estacionamento automóvel.

145.615,92

FEDER

123.773,53

2018/08/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Nisa;

União das freguesias de
Espírito Santo, Nossa
Senhora da Graça e São
Simão;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000086

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE MOURA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

CENTRO DOCUMENTAL DA OLIVEIRA

Este projeto consiste na conservação do edifício do ex‐Grémio da Lavoura de forma a
propiciar as condições necessárias à sua dinamização como Centro Documental da
Oliveira. Esta intervenção permitirá dinamizar o Centro Histórico de Moura e
promover a consolidação do espaço urbano, com recurso ao edificado, procurando
soluções adequadas aos novos desafios da comunidade, numa atitude de
regeneração urbana, desenvolvimento social e inclusão.

537.228,27

FEDER

456.644,03

2019/07/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

União das freguesias de
Moura (Santo Agostinho e
São João Baptista) e Santo
Amador;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000087

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE BEJA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação e Refuncionalização do Edifício da Piscina
Descoberta

A qualificação desta área implica a realização de um conjunto de acções relacionadas
com a melhoria do espaço público urbano: ampliação de uma parte do edifício
destinado à restauração, respeitando a traça original do edifício, requalificação de
todo o edifício e refundionalização, dotando‐o de valias novas, aquisição de
mobiliário e equipamento, tendo em conta as novas valências e a reabilitação das
antigas;

1.461.484,14

FEDER

1.242.261,52

2018/07/02

2020/07/02

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000091

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE BEJA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação da Praça Dr. Carlos Moreira em Beringel

Este projeto revela‐se fundamental no sentido de promover a consolidação do
espaço urbano, numa perspetiva de articulação da funcionalidade. Os objetivos do
projeto são de qualificação do espaço público e o ambiente urbano contribuindo para
a melhoria da qualidade visual da paisagem urbana da mobilidade sustentável e
permitindo revertendo a degradação do mesmo.

149.475,64

FEDER

127.054,29

2019/01/15

2020/12/15

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

Beringel;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000092

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE ALMEIRIM
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

RECONVERSÃO DO ANTIGO EDIFICIO DO IVV PARA PAVILHÃO
MULTIUSOS PARA PROMOÇÃO DE PRODUTOS E EVENTOS
REGIONAIS

Visa a presente, a requalificação de um edifício icónico para a cidade de Almeirim
dando‐lhe uma nova utilização e nova vivência com valências de promoção e
utilidade para o concelho e para a região.Sendo uma construção de base tradicional,
a proposta arquitetónica de reabilitação tenta imprimir à novas imagem materiais
tradicionais, dando no entanto, uma imagem contemporânea e o destaque
carateristico a estes edifícios.

3.802.004,00

FEDER

3.231.703,40

2019/03/01

2021/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

Almeirim;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000093

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação de Espaço Público no Bairro do Pinhal

A operação resume‐se a uma acção de reabilitação de espaço público associada a
acções de reabilitação do conjunto edificado envolvente do Bairro do Pinhal em Vila
Nova de Santo André, no Concelho de Santiago do Cacém, e caracteriza‐se pela
conjugação de três componentes, uma de Requalificação de Espaço Público no Bairro
do Pinhal, a segunda de Ajustamentos de Preços (Revisão de Preços) e a terceira de
Publicidade e Divulgação.

1.129.480,41

FEDER

960.058,35

2019/03/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

Santo André;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000094

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação Urbana da Rua da Escola Prática de Artilharia

Este projeto irá permitir uma substancial melhoria do ambiente urbano, revitalizar a
cidade, através da melhoria da sua imagem, da qualidade de vida da população, da
regeneração urbana e ambiental e revitalização económica do centro, bem como
promover a qualidade ambiental e paisagística do centro urbano, devolvendo o
espaço público aos peões, e promovendo a sua atratividade, numa artéria de
extrema importância.

267.725,58

FEDER

227.566,74

2017/05/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

Vendas Novas;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000095

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE MOURA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação Urbana da Rua do Poço e Rua dos Ourives

A presente operação refere‐se à requalificação urbana da Rua do Poço e Rua dos
Ourives, inseridas no Centro Histórico de Moura. Através desta intervenção pretende‐
se requalificar o espaço público ao nível da imagem urbana e contribuir para uma
maior continuidade e identidade do conjunto urbano, eliminar barreiras
arquitetónicas, melhorando consideravelmente a acessibilidade pedonal.

128.366,68

FEDER

109.111,68

2018/11/16

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

União das freguesias de
Moura (Santo Agostinho e
São João Baptista) e Santo
Amador;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000098

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE BENAVENTE
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO MUNICÍPIO E DA PRAÇA DA
REPÚBLICA, EM BENAVENTE

Esta intervenção tem como objetivo intervir, no essencial, na Praça do Município e na
Praça da República que se inserem no Centro Histórico de Benavente. Trata‐se,
portanto, de uma candidatura que visa melhorar e qualificar o ambiente urbano e a
sua imagem.

1.492.628,25

FEDER

1.268.734,01

2016/10/26

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

Benavente;

589.307,00

FEDER

500.910,95

2019/07/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

União das freguesias de
Moura (Santo Agostinho e
São João Baptista) e Santo
Amador;

158.999,62

FEDER

135.149,68

2019/02/04

2020/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000102

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE MOURA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Edifício do antigo Matadouro ‐ 2ª Fase

A intervenção proposta refere‐se à 2ª fase de reabilitação do edifício do antigo
Matadouro para criação de um centro cultural que incorpore o Museu Municipal.
Trata‐se de uma intervenção que visa contribuir para a salvaguarda da imagem
urbana, a reabilitação e revitalização do tecido urbano, das infraestruturas e do
acesso a serviços e equipamentos, que genericamente terão tradução em termos da
qualidade de vida da população.

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000103

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE SINES
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Operação B ‐ Implantação de um Skate Parque

Esta operação contribuirá de forma pertinente para o desenvolvimento urbano e em
especifico para a capacidade de atratividade da zona onde se insere, numa ótica de
valorização integrada do conjunto urbano e da promoção do desenvolvimento
multifuncional e a consolidação da conexão com as novas polaridades mais
periféricas.

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação do Mercado Municipal e do Espaço Público
Envolvente, Santiago do Cacém

A Operação traduz‐se numa ação de requalificação de espaço público, integrado na
área de reabilitação urbana de Santiago do Cacém, associada a ações de reabilitação
no edificado envolvente, de que a intervenção no Mercado Municipal é disso
comprovativo

2.240.469,00

FEDER

1.904.398,65

2019/05/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

União das freguesias de
Santiago do Cacém, Santa
Cruz e São Bartolomeu da
Serra;

563.814,00

FEDER

479.241,90

2019/09/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

Benavente;

191.921,90

FEDER

163.133,62

2018/12/15

2020/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

Benavente;

339.528,23

FEDER

288.599,00

2018/12/15

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

Samora Correia;

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000104

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000105

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE BENAVENTE
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

REABILITAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

A presente operação, conforme já indicado, desdobra‐se em duas intervenções que
se encontram intimamente integradas entre si, tanto do ponto de vista físico como
funcional, mobilizando uma tipologia Construções diversas que se dirige à
reabilitação do edificado (Biblioteca Municipal e Arquivo Histórico) e do espaço
público urbano (Avenida das Acácias).

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000107

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE BENAVENTE
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

REABILITAÇÃO DO CRUZEIRO DO CALVÁRIO (BENAVENTE)

Refere‐se a presente candidatura ao projeto de requalificação e reabilitação do
Cruzeiro do Calvário, zona envolvente, muro de contenção e muralha do jardim,
situado em Benavente, concelho do Benavente.

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE BENAVENTE
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

A presente candidatura refere‐se ao projeto de Requalificação do Largo 25 de Abril,
REQUALIFICAÇÃO DO LARGO 25 DE ABRIL (SAMORA CORREIA) em Samora Correia, situado em pleno Centro Histórico e onde se encontram vários
elementos patrimoniais e culturais de relevo.

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000108

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%
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ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000113

ALT20‐04‐2316‐FEDER‐000115

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE CASTRO VERDE
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação e Valorização Urbana da Zona Central da Vila

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE CASTRO VERDE
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

A presente operação abrange intervenções no âmbito da circulação e
Requalificação de Espaço Público no Eixo Largo Vitor Prazeres ‐
estacionamento automóvel no eixo Largo Vitor Prazeres ‐ Rua Dr. António Francisco
Rua Dr. António Francisco Colaço
Colaço.

ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020 INSTRUMENTO
FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO
URBANAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Esta operação consiste em dar um papel importante na ligação de dois espaços
públicos já existentes, promovendo a sua ligação através da unificação de materiais e
da nivelação da rua. Na Rua D.Afonso Henriques, junto à Igreja dos Remédios
considerado monumento classificado de Interesse Público.

505.588,98

FEDER

429.750,63

2018/09/06

2020/09/06

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

‐

160.516,58

FEDER

136.439,09

2018/09/06

2020/09/06

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

‐

Instrumentos financeiros para a reabilitação e revitalização
urbanas ‐ Eixo 4 ‐ OT9 ‐ PI9.8

A presente operação visa a implementação de um instrumento financeiro (IFRRU
2020) para apoiar ações de reabilitação urbana complementadas com eficiência
energética na habitação, congregando FEEI, fundos provenientes de outros
financiadores e de intermediários financeiros, com o objetivo de disponibilizar
produtos financeiros com condições mais favoráveis face às atualmente existentes no
mercado.

4.629.411,77

FEDER

2.000.000,00

2015/07/23

2023/12/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐04‐4943‐FEDER‐000001

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

99 ‐ Não aplicável

R1 ‐ IFFRU

ALT20‐04‐4943‐FEDER‐000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICIPIO DE ELVAS
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

Centro Comunitário do Bairro de Santa Luzia

A construção do Centro Comunitário, está vocacionado para atividades de apoio
social, escolar e ocupacional a toda a comunidade desfavorecida, desde crianças,
jovens, adultos e pessoas idosas.Pretende‐se criar um espaço público, inclusivo,
atrativo, seguro e dinâmico, que contribua para promover a inclusão social, combater
a pobreza e proporcionar iguais oportunidades para todos, assim como uma melhoria
das condições de vida da população.

573.510,70

FEDER

487.484,10

2014/06/02

2018/03/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Assunção, Ajuda, Salvador
e Santo Ildefonso;

ALT20‐04‐4943‐FEDER‐000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICIPIO DE ELVAS
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

Centro Comunitário do Bairro da Boa‐Fé

A construção do Centro Comunitário, está vocacionado para atividades de apoio
social, escolar e ocupacional a toda a comunidade desfavorecida, desde crianças,
jovens, adultos e pessoas idosas.Pretende‐se criar um espaço público, inclusivo,
atrativo, seguro e dinâmico, que contribua para promover a inclusão social, combater
a pobreza e proporcionar iguais oportunidades para todos, assim como uma melhoria
das condições de vida da população.

577.183,48

FEDER

490.605,95

2014/06/02

2018/03/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Caia, São Pedro e Alcáçova;

ALT20‐04‐4943‐FEDER‐000004

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICIPIO DE ALJUSTREL
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

Requalificação Urbana dos Bairros Mineiros do Plano e de
Algares

No âmbito da requalificação urbana dos Bairros do Plano e dos Algares pretende‐se
intervir essencialmente na beneficiação da rede viária e pedonal existente, na
reformulação das infraestruturas, tendo em vista a melhoraria das condições de
mobilidade pedonal e rodoviária, valorizando simultaneamente a qualidade do
espaço público.

448.021,81

FEDER

380.818,54

2017/02/17

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

União das freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos;

ALT20‐04‐4943‐FEDER‐000005

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICIPIO DE ALJUSTREL
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

A requalificação da área envolve a realização das seguintes
intervenções:Pavimentação de arruamentos e passeios;fornecimento e plantação de
Requalificação Urbana do Bairro Mineiro de S. João do Deserto arbustos;Dotação das zonas verdes de rega com automatismo;Melhorar a rede de
águas pluviais existente;Rede de drenagem de águas pluviais;Fornecimento e
montagem de coluna metálica equipada com luminária LED.

329.920,64

FEDER

280.432,54

2016/10/24

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

União das freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos;

ALT20‐04‐4943‐FEDER‐000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICIPIO DE ALMEIRIM
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

ARRANJO PAISAGÍSTICO DO BAIRRO AMCOFA

Pretende‐se introduzir ritmo, movimento, diversidade, cor e amenidade num local
inerte. Introduzem‐se elementos específicos que potenciam a utilização do espaço
para o recreio e lazer.

100.360,88

FEDER

85.306,76

2016/10/17

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

Fazendas de Almeirim;

386.523,56

FEDER

328.545,03

2014/01/01

2018/05/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICIPIO DE PORTALEGRE
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

PAICD ‐ Recuperação de dois edifícios no núcleo histórico de
Portalegre ‐ Rua 5 de Outubro, nºs 88 a 90 e Rua da
Misericórdia, nº 21

A operação visa a recuperação de dois edifícios situados no Núcleo Histórico de
Portalegre, para realojamento de famílias carenciadas, permitindo a constituição de 4
fogos e a recuperação de um espaço comercial. A sua concretização promoverá, por
um lado, integração social de comunidades desfavorecidas e, por outro, o
repovoamento progressivo do centro da Cidade.

ALT20‐04‐4943‐FEDER‐000007

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

ALT20‐04‐4943‐FEDER‐000008

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICIPIO DE MOURA
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

Reabilitação do Pavilhão Gimnodesportivo

A operação Reabilitação do Pavilhão Gimnodesportivo, integrada na intervenção
Programa Saúde e Desporto aprovada no âmbito do PAICD, permitirá desenvolver
diversas atividades desportivas destinadas a promover o bem‐estar físico e a
integração social da população, incentivando assim o uso das potencialidades do
desporto na promoção da inclusão social e no estabelecimento da igualdade de
oportunidades.

210.031,16

FEDER

178.526,49

2015/08/28

2017/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

União das freguesias de
Moura (Santo Agostinho e
São João Baptista) e Santo
Amador;

ALT20‐04‐4943‐FEDER‐000009

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICIPIO DE MOURA
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

REABILITAÇÃO DO PÁTIO DOS ROLINS ‐ 2ª FASE

A intervenção que se pretende realizar corresponde à 2ª fase de reabilitação do
imóvel designado como Pátio dos Rolins, com o objetivo de dotar este edifício de
condições de habitabilidade para alojamento de famílias desfavorecidas.

180.572,42

FEDER

153.486,56

2015/12/04

2017/10/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

União das freguesias de
Moura (Santo Agostinho e
São João Baptista) e Santo
Amador;

ALT20‐04‐4943‐FEDER‐000010

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICIPIO DE BEJA
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

Requalificação dos Espaços Publicos no Bairro Social Beja II

O desenvolvimento socio urbanístico no Beja II revela a necessidade de uma
abordagem integrada, associando às intervenções de carácter físico, as de natureza
social. Assim, torna‐se necessário dispor de espaços públicos qualificados que
permitam a realização destas ações, melhorando a qualidade ambiental do bairro e
criar espaços que potenciem a vivência relacional e intergeracional, a coesão social e
mesmo a atração de outros. Componentes:

345.709,49

FEDER

293.853,07

2016/06/01

2018/06/01

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

ALT20‐04‐4943‐FEDER‐000011

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICIPIO DE SINES
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

Reabilitação do Espaço Público do Bairro 1.º de Maio ‐ 1.ª fase

O Bairro 1.º de Maio apresenta‐se muito degradado com espaços públicos
desqualificados e desadequados às necessidades da comunidade.É um espaço
público obsoleto muito asfaltado e sem elementos naturais de fruição e conforto.A
reabilitação é prioritária para promover os laços sociais entre os habitantes e a
conservação e qualidade do seu espaço exterior comum será um elemento promotor
das suas vivências e permanência

157.039,00

FEDER

133.483,15

2017/01/03

2018/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

ALT20‐04‐4943‐FEDER‐000012

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICIPIO DE MOURA
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

REABILITAÇÃO DO BAIRRO DO CARMO

A intervenção proposta pretende adaptar as habitações do Bairro do Carmo às atuais
necessidades vivacionais, com condições para albergar uma instalação sanitária e
uma cozinha no seu interior.

497.020,93

FEDER

422.467,79

2015/12/28

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

União das freguesias de
Moura (Santo Agostinho e
São João Baptista) e Santo
Amador;

ALT20‐04‐4943‐FEDER‐000014

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICIPIO DE PORTALEGRE
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

PAICD ‐ Reabilitação e Recuperação de Edifícios/Fracções,
Propriedade do Município ‐ 1ª. Fase

A operação contempla a recuperação integral de 16 edifícios de habitação social,
situados no Bairro dos Assentos, sendo intervencionadas 48 fracções municipais,
bem como as partes comuns do edificado.

342.552,25

FEDER

291.169,41

2017/04/04

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

ALT20‐04‐4943‐FEDER‐000015

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICIPIO DE PORTALEGRE
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

PAICD ‐ Reabilitação e Recuperação de Edifícios/Fracções,
Propriedade do Município ‐ 2ª Fase

A operação em questão tem como principal objectivo a recuperação integral de 13
edifícios de habitação social, situados no Bairro dos Assentos, contemplando
intervenções em 36 fracções municipais, bem como nas partes comuns do edificado.

153.943,80

FEDER

130.852,23

2017/11/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

ALT20‐04‐4943‐FEDER‐000018

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICIPIO DE BEJA
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

Reabilitação de Edificios de Habitação Social, Bairro Beja II

A intervenção efetua‐se nos edifícios da Rua Marques da Costa e Rua Pablo Neruda
1,3,5,7,13,15,17, 4,6,8,12 , Rua Salvador Allende 4,6,8 e Rua António Vilar e David
Abreu 1e 3.

661.365,59

FEDER

562.160,75

2016/02/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

ALT20‐04‐4943‐FEDER‐000019

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICIPIO DE SINES
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

Reabilitação do Espaço Público do Bairro 1º de Maio ‐ 2ª Fase

A intervenção envolve a criação de percursos pedonais acessíveis, redefinição dos
sentidos de trânsito, das zonas de estacionamento, adoção de medidas de acalmia de
trafego e uniformização da imagem do espaço através de vegetação e mobiliário
urbano, garantindo melhores condições de segurança e conforto à circulação,
contribuindo para a qualificação do espaço público e para a melhoria da integração e
impacto visual da operação no conjunto urbano.

492.961,00

FEDER

419.016,85

2016/06/14

2019/11/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

ALT20‐04‐4943‐FEDER‐000020

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICIPIO DE ALJUSTREL
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

Requalificação Urbana do Bairro Mineiro de Vale d'Oca

No âmbito da Requalificação Urbana do Bairro de Vale d'Oca pretende‐se intervir
essencialmente na beneficiação da rede viária existente, na construção de passeios e
espaços verdes e na construção de uma rede de drenagem pluvial, espaços de lazer,
iluminação pública, redes de rega, tendo em vista a melhoraria das condições de
mobilidade pedonal e rodoviária, valorizando simultaneamente a qualidade do
espaço público.

102.819,32

FEDER

87.396,42

2018/05/02

2020/04/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

União das freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos;

ALT20‐04‐4943‐FEDER‐000021

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

ADAPTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NA
PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE ALCÁCER DO SAL PARA A
PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL

A intervenção que o Município de Alcácer do Sal pretende promover consiste na
realização de obras de reabilitação das instalações da piscina municipal coberta de
Alcácer do Sal, respondendo assim ao estado de progressiva degradação que decorre
da antiguidade e da intensidade de uso a que este equipamento vital para a
comunidade tem vindo a ser sujeito.

363.752,16

FEDER

309.189,34

2018/07/26

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

União das freguesias de
Alcácer do Sal (Santa Maria
do Castelo e Santiago) e
Santa Susana;

ALT20‐04‐4943‐FEDER‐000022

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICIPIO DE MOURA
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

Reabilitação de Habitações Sociais

A operação Reabilitação de Habitações Sociais pretende reabilitar quatro edifícios
destinados a habitação social e contribuir para melhorar as condições de
habitabilidade e a qualidade de vida de famílias aí residentes.

105.762,30

FEDER

89.897,96

2017/02/13

2020/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

União das freguesias de
Moura (Santo Agostinho e
São João Baptista) e Santo
Amador;

ALT20‐04‐4943‐FEDER‐000023

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICÍPIO DE BENAVENTE
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE RUY LUÍS GOMES (ÁLAMOS) ‐
SAMORA CORREIA

Requalificação do Parque Ruy Luís Gomes que corresponde a um importante espaço
de vivência e socialização de Samora Correia, mais propriamente da urbanização
Arneiro dos Corvos. O espaço encontra‐se atualmente desqualificado sendo
necessário intervir no mesmo a curto prazo.

1.118.870,40

FEDER

951.039,84

2016/09/06

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

Samora Correia;

ALT20‐04‐4943‐FEDER‐000024

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

Sementes para a Integração: Requalificação dos 25 fogos de
habitação social ‐ Bairro 25 de Abril, em São Pedro do Corval

A operação é constituída por uma componente de empreitada com a mesma
designação pretende a execução de diversos trabalhos que irão promover a melhoria
das condições de habitabilidade dos fogos do Bairro 25 de Abril em S. Pedro do
Corval. A requalificação dos edifícios no âmbito desta operação que se apresenta a
financiamento, representa uma importante solução infraestrutural para a melhoria
da qualidade de vida dos cidadãos que o habitam.

67.795,73

FEDER

57.626,37

2019/01/21

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

Corval;

ALT20‐04‐4943‐FEDER‐000028

Programa Operacional Regional do Alentejo

04 ‐ Desenvolvimento urbano sustentável

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICÍPIO DE CORUCHE
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

Requalificação do Espaço Público Envolvente do Bairro da
Liberdade ‐ Couço

A requalificação do espaço público envolvente do Bairro da Liberdade visa melhorar o
espaço comum a todos os habitantes por forma a melhorar as condições de vida e a
convivência entre todos, bem como tornar o bairro mais bonito e acolhedor.

495.014,34

FEDER

420.762,19

2017/07/13

2020/02/29

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

Couço;

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e EVORENJOY, LDA
à criação de empresas;

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAC

O objectivo do projeto Evorenjoy passa pela prestação de serviços de alojamento de
qualidade superior.Com a criação da unidade turística, a Evorenjoy irá estar em
condições de avançar para a concretização deste projeto, pretendendo ainda
destacar‐se através da inovação e diferenciação pela prestação de serviços acessórios
como provas de vinhos e refeições alentejanas ao domicílio.

10.929,37

FSE

9.289,96

2017/12/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAA

Implantar inovação e diferenciação nos serviços a prestar, através de intervenção nos
espaços de fabrico das instalações com obras e aquisição de novos equipamentos,
para garantir uma sustentabilidade da empresa. Dotar os espaços envolventes de
equipamentos de suporte aos eventos que pretende realizar. Criação de emprego
sustentável.

14.475,00

FSE

12.303,75

2017/05/25

2017/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAC

A IP7 Padel é uma empresa criada em 2017 que visa desenvolver o Padel Indoor e
Outdoor em Évora. A empresa irá construir 5 campos de padel, sendo 3 Indoor (fator
diferenciador na região), o que permitirá jogar em qualquer altura do ano. Pretende
captar público de todas as faixas etárias, mulheres e homens.

7.162,44

FSE

6.088,07

2018/05/01

2018/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

6.109,14

FSE

5.192,77

2017/11/01

2017/12/27

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

‐
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%
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Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e IP7 PADEL, S.A.
à criação de empresas;

HERITAGE & EMPATHY LDA

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

SORRISO FLAGRANTE SAÚDE HUMANA LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAA

O espaço é constituído por uma zona de receção e sala de espera; três gabinetes,
sendo dois deles, salas de tratamentos; duas instalações sanitárias uma para publico
e outra para pessoal; duas pequenas divisões, uma destinada à colocação de um
aparelho médico e outra a sala de despejos; uma zona de lavagem, circulação e
vestiário de pessoal, para além do corredor que liga os diferentes espaço

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000007

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

MARIA MARGARIDA MENDES PALMEIRO ‐ FARMÁCIA
UNIPESSOAL, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAA

A operação a decorrer visa a modernização da Farmácia Campo Maior através de
elementos inovadores, e a utilização de materiais tradicionais (cortiça e madeira)
postos de lado há muito neste ramo. Estamos perante um projeto de investimento
de elevado nível tecnológico para o setor, que visa reforçar a competitividade da
entidade pela melhoria funcional e a nível da atratividade do estabelecimento, tal
como uma eficaz resposta na oferta existente.

5.898,48

FSE

5.013,71

2017/06/16

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000010

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

A CABANA DO PAI DO TOMÁS ‐ ALOJAMENTO TURÍSTICO, S.A.

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAL

O investimento é constituído por:‐ AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO “DONUT” E DE
VEÍCULO “BIG TRUCK 4X4”‐ AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA EMBARCAÇÃO‐ KAYAKS‐
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO [HARDWARE] E SOFTWARE GESTÃO‐ EQUIPAMENTO
DIVERSO (BINÓCULOS, DRONE, WALKIE‐TALKIES)‐ FARDAS‐ DESENVOLVIMENTO DE
ESTUDO E PLANO DE MARKETING‐ MATERIAL PROMOCIONAL ‐ DESENVOLVIMENTO
WEB, MARKETING DIGITAL E OTIMIZAÇÃO SEO ‐ PRESENÇA EM FEIRAS
INTERNACIONAIS

3.370,56

FSE

2.864,98

2017/10/01

2018/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000012

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e HOSPITAL VETERINÁRIO MURALHA DE ÉVORA, LIMITADA
à criação de empresas;

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAC

O HVME pretende desenvolver um projeto com o intuito de desenvolver uma nova
valência de medicina veterinária, a fisioterapia e criar um centro de reabilitação
animal. O desenvolvimento de uma visita virtual aos animais hospitalizados irá
proporcionar aos clientes uma maior satisfação. Será necessário adquirir novos
computadores, servidor e software. Por último, refira‐se a preocupação ambiental,
com a aquisição de painéis fotovoltaicos.

9.269,04

FSE

7.878,68

2017/06/16

2018/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐
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Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e SCALASTATUS LDA
à criação de empresas;

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAC

O presente projeto consiste na criação de 3 novas lojas comerciais nos concelhos de
Montemor‐o‐Novo e Arraiolos e a subsequente remodelação e adaptação dos
espaços destinados a esse efeito e aquisição de equipamento específico, indo ao
encontro da estratégia de expansão da empresa Scalastatus, e da criação de 5 novos
postos de trabalho de Vendedores, que assegurem o atendimento nesses
estabelecimentos.

24.309,48

FSE

20.663,06

2017/08/21

2019/08/20

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos; Évora;
Montemor‐o‐Novo;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000014

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

O projeto da ASFERREIRA prevê a atuação em fatores críticos para o
desenvolvimento do negócio, apostando na inovação organizacional e ao nível dos
processos, produtos e serviços, através da realização de obras de remodelação de um
armazém em bruto, onde passará a ser realizada a atividade da empresa, adaptando‐
o para um espaço comercial, assim como a aquisição de mobiliário, equipamento
informático, de promoção e de transporte, entre outros.

9.690,36

FSE

8.236,81

2017/06/16

2018/12/15

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000015

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e ARESTA DISTINTA LDA
à criação de empresas;

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAC

Criação de um projeto empresarial de pequena dimensão da área do turismo, criando
dois postos de trabalho (inscritos no IEFP), e através da viabilidade do projeto
permitir que estes postos de trabalhos sejam sustentáveis (FEDER + FSE).O projeto
passa pela exploração de um alojamento local constituido por 2 T1 e 2 T2, e
disponibilizando um pack de oferta turística a um preço mais acessível aos clientes,
quando adquiridos em conjunto.

12.639,60

FSE

10.743,66

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000016

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

O projeto da AGRIMAGOS prevê a atuação em fatores críticos para o
desenvolvimento do negócio, apostando na inovação organizacional e ao nível dos
processos, produtos e serviços, numa ótica de marketing integrado virado para a
satisfação do cliente, através da realização de trabalhos de remodelação do espaço,
bem como a consequente aquisição de mobiliário, equipamentos informáticos,
ferramentas, reclame luminoso e 2 viaturas comerciais.

9.690,36

FSE

8.236,81

2017/06/16

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000017

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e LUSANTI ‐ UNIPESSOAL LDA
à criação de empresas;

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAC

Trata‐se de uma candidatura que resulta na Criação de Micro‐Empresa.

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e HANGAR CRIATIVO ‐ SOLUÇÕES DE PUBLICIDADE, LDA
à criação de empresas;

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAC

Trata‐se de uma candidatura que permite à empresa criar DOIS POSTOS DE
TRABALHO.Para tal, a empresa necessita de realizar o investimento para que possa
incrementar e melhorar a qualidade dos seus serviços.

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e SLOWLY‐COM VAGAR, LDA
à criação de empresas;

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAC

Trata‐se de uma candidatura que resulta na Criação de Micro‐Empresa.

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAA

O projeto de investimento da BRUNO VAZ Unip., integra todas as áreas decisivas para
o negócio, nomeadamente a logística e armazenagem, com a construção de um novo
armazém, a modernização e organização do espaço de exposição e atendimento, a
implementação de novos sistemas de informática e segurança, de novo equipamento
de mobilidade de cargas e a contratação de dois novos recursos humanos.

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000019

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000020

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

ADRIANO SOEIRO FERREIRA ‐ SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

AGRIMAGOS‐MECANIZAÇÃO AGRICOLA E INDUSTRIAL DE
SALVATERRA DE MAGOS, LIMITADA

6.319,80

FSE

5.371,83

2018/09/04

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

11.796,96

FSE

10.027,42

2018/02/23

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

6.319,80

FSE

5.371,83

2017/06/19

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Mourão;

‐

19.305,00

FSE

16.409,25

2018/10/24

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Castelo de Vide;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000022

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000025

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e CLINICA VETERINÁRIA DE ESTREMOZ, LDA
à criação de empresas;

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAC

O promotor pretende efetuar investimentos em recursos humanos e em
equipamentos que lhe permitam aumentar o leque de serviços à disposição dos seus
clientes, bem como permitir dispor dos recursos necessários para efetuar serviços de
maior e melhor capacidade de resposta pelo incremento da equipa e da área afeta à
atividade (mais área comercial, mais área de clínica médica e mais área de clínica
cirúrgica).

11.796,96

FSE

10.027,42

2017/07/01

2019/01/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000026
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

TEPSOL ‐ TÉCNICAS PROTECÇÃO SOLAR, LIMITADA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

O presente projeto visa reforçar a capacidade produtiva atual, bem como qualificar a
empresa, dotando‐a de novas ferramentas, aumentando a sua competitividade e
capacidade de resposta.Com o investimento previsto empresa irá abraçar uma nova
área de negócio e irá desenvolver novos produtos.Estamos a apresentar uma
operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

2.317,26

FSE

1.969,67

2017/06/12

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000027
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAL

A segunda fase do projeto incluirá um edifício de 90m2 mais ampliação de 52 m2, por
forma a permitir dispor das seguintes unidades de alojamento:‐ 2 quartos duplos, 1
sala, cozinha em open‐space e WC;‐ 1 quarto duplo, 1 sala, cozinha em open‐space e
WC;‐ 2 quartos duplos, 1 sala), cozinha em open‐space e WC.Incluirá também uma
piscina de apoio ao empreendimento.

2.317,26

FSE

1.969,67

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000028
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

TIAGO SOARES LOPES, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

Este projecto consiste na implementação de um ginásio modelo “Fitness Factory” na
cidade de Santarém.Esta àrea permitirá não apenas apresentar um espaço
desafogado, ideal para a realização de exercicio, mas também apresentar um
conjunto de possibilidades que a concorrência não tem, nem poderá implementar
face às limitações de espaço que enfrenta.Estamos a apresentar uma operação Multi‐
Fundo (FEDER+FSE).

31.177,68

FSE

26.501,03

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000030

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

RIBAPEIXE ‐ COMÉRCIO DE PRODUTOS CONGELADOS,
LIMITADA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

Em suma, com este projeto, a Ribapeixe tenciona dar início a uma nova fase no
negócio: fase essa que será marcada pela modernização e inovação.

8.847,72

FSE

7.520,56

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000032

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

TELESANTA ‐ SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS
IMOBILIÁRIOS, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

Com a Renovação e Remodelação pretende a Telesanta atrair mais empresas
possibilitar a incubação de empresas e aumentar a faturação .

1.100,00

FSE

935,00

2017/10/02

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

11.796,96

FSE

10.027,42

2018/01/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

‐

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;
03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

BRUNO VAZ, UNIPESSOAL LDA

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000033

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e Privado
à criação de empresas;

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAC

A candidatura consiste na expansão do espaço existente do Restaurante Alpendre
por forma a criar uma nova sala com condições para dar resposta à procura existente
com a anterior gerência, nomeadamente de grupos de média dimensão. Será
reestruturada a cozinha ao nível dos equipamentos, por forma a melhorar a sua
capacidade de resposta e adaptar a o aumento de lugares sentados

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000034

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAL

Trata‐se de uma candidatura que permite à empresa criar três postos de trabalho.A
empresa necessita de realizar o investimento para que possa mudar de instalações e
iniciar novas valências nos serviços a prestar.

12.428,94

FSE

10.564,60

2017/06/19

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

21.873,90

FSE

18.592,82

2018/04/02

2019/12/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Alandroal;

‐

SVET‐ ACTIVIDADES VETERINÁRIAS LDA

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000035

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e METALVIÇOSA, FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, LDA
(SI2E) ‐ CIMAC
à criação de empresas;

A Metalviçosa ambiciona desenvolver um percurso que a permita tornar‐se no
fornecedor tecnológico de eleição das suas áreas de especialização, apresentando
soluções perfeitamente adequadas às necessidades dos seus clientes que se
distingam do mercado existente, e para tal é fundamental o investimento na
expansão dos equipamentos e dos recursos humanos que possui.

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000037

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

RIBARENT, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

Pretendemos oferecer uma série de serviços e experiencias de modo a permitir mais
ofertas e valias indirectas para a Ribarent com os serviços integrados que iremos
facultar. Importa referir que atualmente estão em fase de preparação os seguintes
produtos turísticos estratégicos : Turismo de Natureza, Turismo de Negócios,
Gastronomia e Vinhos e Touring Cultural.

1.100,00

FSE

935,00

2017/10/02

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000039

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

SOLAR MONEY , LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

Pretende a Solar Money conseguir que as empresas e particulares do concelho, e
posteriormente de todo o território nacional incluindo ilhas possam usufruir de uma
capacidade de diminuir os seus custos e ao mesmo tempo cuidar do meio ambiente.

1.100,00

FSE

935,00

2017/11/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMBAL

A empresa com o projeto pretende incrementar o grau de inovação e diferenciação
em relação ao apresentado pela sua concorrência, pois serão prestados os melhores
cuidados de saúde oral disponíveis no mercado, num espaço que após a intervenção
irá romper com os dogmas habituais, proporcionando um ambiente calmo e sereno,
onde os clientes libertam grande parte da ansiedade causada por uma ida ao
“dentista”.

5.055,84

FSE

4.297,46

2017/06/16

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000040

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000041

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e TRAÇO E OFÍCIO, LDA
à criação de empresas;

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAC

A criação do novo estabelecimento “Open House” aposta num conceito inovador e
diferenciador, em que é prezado o contacto e proximidade com a região em que se
insere. Assim, pretende‐se recriar e transmitir aos hóspedes as tradições, costumes e
vivências alentejanas através da decoração simples e de design inovador, qualidade
do serviço prestado e utilização dos recursos endógenos como a gastronomia e
artesanato.

3.370,56

FSE

2.864,98

2018/12/01

2019/11/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000042

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

O presente projeto traduz‐se na capacitação da empresa Teopisto & Abreu, Lda. para
diversificar a sua atividade, através do desenvolvimento das condições físicas
necessárias, passando a oferecer serviços de alojamento, através de um Hostel
temático.

4.845,18

FSE

4.118,40

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

10.743,66

FSE

9.132,11

2018/03/22

2019/09/22

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Golegã;

‐

ALVES & PROENÇA LDA

" TEOPISTO & ABREU ", LDA

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000043

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

O Promotor tem experiência na área de gestão de empresa, na área da formação e do
marketing. Já deu formação na área do turismo em Moçambique. Foi proprietário do
restaurante Casa dos Amigos, tem um conhecimento profundo das características da
Golegã e da sua cultura. Fatos estes que fundamentam a capacitação do empresário
para desenvolver este projeto de turismo na Golegã. Estamos a apresentar uma
operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000044

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

RESULTA ‐ PUBLICIDADE , UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

O presente projeto visa promover a empregabilidade e o consumo na região uma vez
que a empresa criando emprego e melhores condições para a sua equipa, promove
condições para o seu próprio crescimento e trará maior competitividade e
crescimento ao setor, gerando um efeito de arrastamento a montante e jusante da
sua atividade.Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

5.055,84

FSE

4.297,46

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000045

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

MC ‐ LIFESTYLE, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

O projeto da LIFESTYLE prevê a atuação em fatores críticos para o desenvolvimento
do negócio, apostando na inovação ao nível organizacional, dos processos e dos
serviços, numa ótica de marketing integrado virado para a satisfação do cliente,
através da realização de obras de remodelação e adaptação do seu ginásio, para além
de adquirir máquinas e equipamentos de ginásio, bem como de material
promocional, bem como proceder à criação de 1 website.

9.100,00

FSE

7.735,00

2017/06/16

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000047

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e ALPENDRE D'ALEGRIA LDA
à criação de empresas;

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAC

A Alpendre d'Alegria pretende criar um restaurante na principal rua turística de Évora
(Rua Cinco de Outubro) com o nome de uma das mais antigas lendas da cidade de
Évora ‐ A Bruxa de Évora.

16.220,82

FSE

13.787,70

2017/06/16

2018/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

8.215,74

FSE

6.983,38

2017/07/03

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Chamusca;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000049

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

CESAR CASTELÃO & FILHOS, LIMITADA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

O presente projeto de investimento consiste na aquisição de diversos equipamentos
que irão contribuir contribuir para uma maior automatização e aumento de
produção, para a utilização de recursos de uma forma mais inteligente, ao mesmo
tempo que melhora a produtividade da empresa e consequentemente aumento do
volume de negócios.Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000051

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAL

xx

9.269,04

FSE

7.878,68

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

‐

GREENSMOOTH LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMBAL

Com a ampliação da Quinta do Vau, com um novo bloco, pretende‐se dotar a Quinta
de mais 4 quartos virados para o segmento das familias, uma vez que irão dispôr de
beliches, para além de cama de casal, e uma kitchnet equipada que fará com que nas
épocas de maior procura possamos encaixar as muitas reservas que vão sendo
recusadas nessas alturas por falta de capacidade.

10.743,66

FSE

9.132,11

2018/06/01

2020/05/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000052

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000053

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

A2EL, PUBLICIDADE E SERVIÇOS, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAA

Pretendendo manter a trajetória de crescimento e de diferenciação, foi definido um
conjunto de investimentos que permitirá à empresa reforçar os seus quadros (com
apoio do FSE), aumentar a sua capacidade produtiva e de desenvolvimento de
produtos, reduzir custos, obter maior independência no desenvolvimento da
atividade e melhorar o design das suas soluções, de modo a tornar‐se uma referência
ainda maior a nível regional e local.

9.269,04

FSE

7.878,68

2018/03/01

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Nisa;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000054

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

FILIMÓVEL ‐ MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

O presente projeto traduz‐se na capacitação da empresa Filimóvel, Lda. para
diversificar e ampliar a sua atividade, através do desenvolvimento das condições
físicas necessárias, passando a oferecer serviços de alojamento, através de um TER
localizado na vila de Vaqueiros.

5.898,48

FSE

5.013,71

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

A empresa irá desenvolver as seguintes atividades:‐ No âmbito das atividades de
saúde e bem‐estar: sessões de fisioterapia, consultas médicas de várias
especialidades (medicina geral, nutrição, psicologia);‐ No âmbito das atividades de
exercício físico: aulas de ginástica localizada, step, GAP, kids, zumba, cycling, pilates,
treino personalizado, musculação e cardiofitness, em diferentes horários.

29.492,40

FSE

25.068,54

2017/09/15

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000056

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

GLADMASTER GYM EXERCICIO E SAUDE LDA

39
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ALT20‐05‐3321‐FSE‐000057

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

CABENA‐CABINAS DE BENAVENTE, LIMITADA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

O projeto de investimento da Cabena visa a melhoria das condições termo‐acústicas
da fábrica, o aumento da eficiência energética, a qualificação dos departamentos de
design e engenheria, bem como o reforço das áreas de produção e serviço pós‐
vendas da empresa.Este projeto está totalmente integrado com a estratégia de
inovação e modernização da Cabena.Estamos a apresentar uma operação Multi‐
Fundo (FEDER+FSE).

10.954,32

FSE

9.311,17

2018/11/26

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000058

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

EL GALEGO TAGUS, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

O presente projeto de investimento surge como uma excelente oportunidade para
incrementar e alavancar a atividade da empresa, prevendo‐se a contratação de 10
novos postos de trabalho, contribuindo para desenvolvimento e da riqueza desta
região, alargando o leque de serviços inovadores, dos quais se destaca a aposta no
novo segmento de mercado – “Street Food”.Estamos a apresentar uma operação
Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

56.456,88

FSE

47.988,35

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000059

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e DÉCADA INCÓGNITA LDA
à criação de empresas;

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAC

Projeto inovador na área da mobilidade urbana através de modelo de carsharing a
implementar no Alentejo e que permitirá a criação de pelo menos 4 postos de
trabalho (com recurso ao apoio FSE) além de um gerente.

12.993,75

FSE

11.044,69

2018/01/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

4.845,18

FSE

4.118,40

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐
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Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
SINDOMETAL‐SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL DE
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e
METALOMECANICA LDA
à criação de empresas;

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAC

O projeto pretende por um lado requalificar e ampliar a atual zona produtiva da
empresa e por outro, renovar o equipamento produtivo que já se encontra obsoleto
e que não permite a produção de peças de maior complexidade de forma eficiente. A
presente operação permitirá alavancar a capacidade produtiva, diversificar os
produtos e peças a produzir, aumentar assim o leque de clientes. Irá recorrer
também ao FSE para apoio à criação de emprego.
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

CENTRO DE ENFERMAGEM REABILITA MELHOR, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

O projeto de investimento consiste na reabilitação / restruturação de um espaço para
criação de unidade de cuidados continuados em fazendas de almeirim. Para o
desenvolvimento deste projecto está prevista para além da adaptação do espaço o
aquisição de diversos equipamentos relacionado com a atividade, tais como, material
ortopédico .Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

18.327,42

FSE

15.578,31

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

‐
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

RESIDENCIAL ‐ LAR DA MINHA MÃE LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

O presente projeto traduz‐se na capacitação da empresa Residencial Lar da Minha
Mãe, Lda para ampliar e diversificar a sua atividade, através do desenvolvimento das
condições físicas necessárias, passando a oferecer serviços diferenciados,
nomeadamente, ao nível terapêutico (sala de Snoezelen).

19.380,72

FSE

16.473,61

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

11.796,96

FSE

10.027,42

2017/07/27

2018/11/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

CACO ‐ ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DO CONCELHO DE
ODEMIRA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAL

O projeto consiste na reabilitação e adaptação de edifício com a finalidade de
implementar uma iniciativa empresarial com base nas artes e ofícios tradicionais e
com três tipologias de entrada no mercado, designadamente: Loja de comercialização
de produtos resultantes das artes e ofícios tradicionais; Oficinas para ações de
formação; Passeios Turísticos com base em experiências reais no âmbito das artes e
ofícios tradicionais.
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

MAGNO SABOR, RESTAURANTE, LDª

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

O projeto de investimento consiste na revitalização e exploração um restaurante de
prestígio que tinha encerrado recentemente no concelho de Santarém. Este
estabelecimento chamava‐se Oh! Vargas. O projeto de investimento vai permitir a
empresa criar 4 postos de trabalho.Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo
(FEDER+FSE).

41.500,03

FSE

35.275,03

2018/02/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

HOTEL BRASA‐EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELEIROS,
LDª

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAA

Trata‐se de uma candidatura que resulta na Expansão de Micro‐Empresa.

10.000,00

FSE

8.500,00

2017/06/19

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMBAL

Este projeto servirá de suporte para a criação de uma empresa no âmbito da medida
de apoio do SI2E, referindo que o projecto integra as prioridades de investimento,
empreendedorismo e criação de empresas.

4.263,00

FSE

3.623,55

2018/01/02

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

‐

SALA BRANCA, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

A Sala Branca, é um gabinete de promoção de arte em Portugal, com posicionamento
específico no segundo mercado. Este projeto assente na expansão para a Região de
Santarém , concelho onde esta atividade terá um potencial elevado devido á
inexistência de tal atividade .

1.100,00

FSE

935,00

2017/10/02

2019/03/04

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

PEDRO TOMÉ ‐ REPARAÇÕES AUTO, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

O projecto apresenta uma operação Multi‐Fundo. O promotor pretende obter apoios
para obras no espaço, compra de equipamentos e softwares, aposta no marketing e
criação de emprego, aumentando assim o nível de qualidade do estabelecimento, de
modo a aumentar os seus resultados.

4.932,35

FSE

4.192,50

2017/06/28

2018/07/22

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

‐

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

PALAVRAS IMEDIATAS ‐ UNIPESSOAL, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAL

Trata‐se de uma candidatura que resulta na Criação e Expansão de Micro‐Empresa.

6.720,00

FSE

5.712,00

2017/07/13

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐

8.637,06

FSE

7.341,50

2017/08/01

2019/01/18

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior; Santarém;

‐
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

OPTICA CENTRAL DE ABRANTES, S.A.

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

A operação INSTITUTOPTICO DE RIO MAIOR E DE SANTARÉM promovida pela
sociedade comercial Óptica Central de Abrantes, Lda., uma pequena empresa, tem
como objetivo a remodelação de espaços já existentes, facultando novos
equipamentos e instrumentos de trabalho e reforçando a sua presença física e
virtual, por forma a chegar aos clientes atuais e a novos, potenciando, assim, a sua
diferenciação em termos de competitividade.
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

SOMBRAS PACATAS LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAL

O presente projeto visa a requalificação de um imóvel na localidade de Bemposta, em
Odemira, para uso como alojamento local.A diferenciação deste espaço passa pela
sua proximidade com a rota vicentina e outras atrações turísticas da região, bem
como pela parceria com a Quinta do Chocalhinho, a qual será responsável pela
qualidade superior dos serviços prestados pela empresa, o que se distingue dos
habituais serviços.

6.004,60

FSE

5.103,91

2017/09/01

2019/02/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

LUÍSA CABECEIRAS ‐ SERVIÇOS DE SAÚDE, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAL

Requalificação de um edifício histórico para as funções de Clínica médica.
Posicionamento privilegiado da unidade no centro da Vila de Grândola. Criação de 4
postos de trabalho diretos para além dos indiretos através da contratação de serviços
médicos especializados. Alargar a oferta de serviços de saúde na região, fixar jovens
qualificados na região numa clara aposta no desenvolvimento do concelho e do
Litoral Alentejano.

16.298,20

FSE

13.853,47

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

‐
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

IVD ‐ HEALTH PLASTIC INNOVATION, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

A aprovação desta candidatura na aquisição desta máquina é fundamental para a
criação de postos de trabalho, e para a dinâmica de desenvolvimento das
exportações

25.734,00

FSE

21.873,90

2018/09/01

2019/11/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

FINOSUITES ‐ ALOJAMENTO, RESTAURAÇÃO E SERVIÇOS, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAL

Trata‐se de criar um empreendimento de alojamento local no centro da vila de
Grândola, com café/bar integrado, mediante marca já registada sob a designação de
“PENHA SUITES”, numa alusão à Serra e Santa Padroeira da vila (Nª. Sª. da Penha).

12.218,28

FSE

10.385,54

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

‐

5.055,84

FSE

4.297,46

2018/01/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

4.634,52

FSE

3.939,34

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

‐
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84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

IVO GARCIAS ‐ SOCIEDADE DE EMBALAGENS, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMBAL

Com a implementação do projeto as atuais instalações serão ampliadas em 818 m2 e
permitirão albergar os equipamentos a adquirir e optimizar espaços de
armazenamento de matérias‐primas e produto acabado. Serão adquiridas 2 novas
prensas hidráulicas que permitirão duplicar o volume de embalagens produzidas e
terão 2 novos moldes para produção de 2 novos produtos (Tipologia de embalagem
Ref.: 864 / 1500).
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

QUINTA DA FETEIRA, RESTAURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE
FESTAS E EVENTOS, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

A operação visa a melhoria considerável do funcionamento da quinta com a
realização de investimentos prioritários e fundamentais para o aumento da
competitividade, adaptação às tendências de mercado e melhoria organizativa e de
eficiência energética. Com a operação criam‐se dois postos de trabalho que
permitem outro posicionamento no mercado. Um cozinheiro com novas ideias e
gestão de stock com ganhos de encomenda e redução de desperdícios.
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84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

TEKNIVAG, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAL

‐ Criação de Oficina automóvel‐ Aquisição de equipamento state of art no setor‐
Exposição mediática e mais valia comercial decorrente de fazer parte rede de oficinas
que será a Create business‐ criação de 7 postos de trabalho

36.456,50

FSE

30.988,03

2017/10/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐

12.009,20

FSE

10.207,82

2017/10/02

2019/06/28

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

9.690,36

FSE

8.236,81

2018/05/01

2019/04/15

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

‐
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

UNIMIDIA ‐ MEIOS E PUBLICIDADE, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

O projeto abarca as tipologias 8.3 “Criação de Emprego por conta própria,
empreendedorismo e criação de empresas” e 8.8 “Concessão de Apoio ao
desenvolvimento dos viveiros de empresas e o apoio à atividade por conta própria,
às microempresas e à criação de empresas”. Neste sentido, o projeto visa o FSE com
a criação do próprio emprego do sócio‐gerente Diogo Vilela e a contratação de mais 1
posto de trabalho, área comercial, contrato sem termo.
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84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

AUTO 2100 ‐ REPARAÇÃO E COMÉRCIO DE VIATURAS, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

Trata‐se de um projeto de modernização de empresa que vai contribuir para a
diferenciação ou inovação da oferta de bens e serviços da empresa e para o território
onde esta implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de
baixa densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

JOSÉ MANUEL PIÇARRA ‐ ‐MÓVEIS, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMBAL

A sociedade José Manuel Piçarra – Móveis Lda pretende ter um espaço de venda ao
público apelativo e com uma boa área de armazém. Apesar da empresa ser nova, o
sócio José Piçarra possui um negócio de comércio de móveis há muitos anos e
pretende dinamizar o negócio para fazer face às grandes marcas de comércio de
móveis, como é o caso da JOM ou do IKEA

11.796,96

FSE

10.027,42

2018/06/01

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

6.951,78

FSE

5.909,01

2017/10/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

‐
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84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

REGASCAMPO‐ SISTEMAS DE REGA , UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMBAL

O projeto enquadra‐se na tipologia de operação Expansão ou modernização de micro
e pequenas empresas criadas há mais de cinco anos. Trata‐se de uma operação multi‐
fundo (FEDER+FSE), pois complementarmente aos investimentos realizados ao fundo
FEDER, a candidatura também inclui a contratação de 3 novos postos de trabalho a
que a RegasCampo formaliza a sua candidatura.

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000093

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

REGASCAMPO‐ SISTEMAS DE REGA , UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAA

O projeto enquadra‐se na tipologia de operação Expansão ou modernização de micro
e pequenas empresas criadas há mais de cinco anos. Trata‐se de uma operação multi‐
fundo (FEDER+FSE), pois complementarmente aos investimentos realizados ao fundo
FEDER, a candidatura também inclui a contratação de 3 novos postos de trabalho a
que a RegasCampo formaliza a sua candidatura.

6.951,78

FSE

5.909,01

2017/10/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000096

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

I. GONÇALVES & M. DUARTE, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMBAL

O projeto da IGMD visa a modernização do parque de máquinas e da frota através do
investimento direto na expansão da atividade produtiva da empresa. Com estes
investimentos pretende‐se cumprir o objetivo estabelecido de modernização e
expansão da empresa, favorecendo o seu posicionamento no mercado e a
sustentabilidade dos postos de trabalho.

4.845,18

FSE

4.118,40

2018/02/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000097

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

TIPOGRAFIA SANTOS & MARQUES, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

Os investimentos que a RioGráfica pretende implementar com o presente projecto
contribuirão fortemente para que a empresa reforce a sua capacidade de resposta ao
mercado através da disponibilidade de produtos e serviços de qualidade superior, a
um preço mais competitivo e num período de tempo mais rápido.

7.583,76

FSE

6.446,20

2017/11/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMBAL

O presente projecto de candidatura enquadra‐se na prioridade de investimento
Promover e dinamizar a empregabilidade (Empregar e Convergir), tendo sido definido
um conjunto investimentos que associados aos objectivos definidos do projecto
permitirão atingir os resultados esperados no âmbito do aviso ALT20‐M7‐2017‐11

7.583,76

FSE

6.446,20

2017/10/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

‐

1.263,96

FSE

1.074,37

2018/08/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

8.637,06

FSE

7.341,50

2017/11/01

2019/05/01

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

30.334,32

FSE

25.784,17

2017/10/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Almodôvar;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000099

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

FÁBRICA DE ALIMENTOS GUADIANA LDA

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000100

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

PADARIAS REUNIDAS DO TORRÃO, LIMITADA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAL

Este investimento, tem como objetivo principal, responder a uma necessidade de
renovação das instalações fabris, de forma a estar em cumprimento com a atual
legislação alimentar. A análise económica realizada ao investimento demonstra a
excelente rentabilidade do mesmo, resultando num valor atualizado líquido de
189.892,55€ e numa taxa interna de rentabilidade de 82%.

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000101

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

J.S. GOUVEIA (METALOMECÂNICA), LIMITADA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

O presente projeto visa promover a empregabilidade e o consumo na região, uma vez
que a empresa criando emprego e melhores condições para a sua equipa, promove
condições para o seu próprio crescimento e trará maior competitividade e
crescimento ao sector, gerando um efeito de arrastamento a montante e jusante da
sua atividade.Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000102

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

SÉRGIO DELGADO, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMBAL

O plano de investimentos Lar do Rosário contempla a realização das obras de
ampliação e adaptação das instalações, a aquisição de mobiliário.

40

Operações Aprovadas | Approved Operations (31.03.2019)

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000103

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

GYM ATRIUM, ACTIVIDADES DESPORTIVAS LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

O Gym Atrium irá abrir uma unidade na cidade do Cartaxo com o objetivo de oferecer
no mercado um ginásio “Smart Cost”. Este projeto assenta o seu investimento em 4
rubricas principais: remodelação e adaptação do espaço a utilizar; equipamento
associado à atividade física e de treino; meios tecnológicos (hardware e software) a
associar ao processo e investimento em marketing digital e comunicação. Criação 7
postos de trabalho.

16.220,82

FSE

13.787,70

2018/01/02

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000104

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

TUBARÕES DO GUADIANA, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMBAL

A TUBARÕES DO GUADIANA visa através deste projeto, dar resposta aos objetivos do
eixo prioritário e prioridades de investimento do aviso de concurso nº ALT20‐M7‐
2017‐11.O investimento previsto está em linha com os objetivos estratégicos da
empresa e da região consubstanciando‐se na criação de uma micro empresa, com
vista ao desenvolvimento económico, aumento de competitividade e criação líquida
de emprego.

17.695,44

FSE

15.041,12

2017/09/15

2019/03/14

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000105

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

AGOLADA LIMITADA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

Abertura e equipamento de um novo espaço destinado à realização de campos de
férias, requalificação e modernização de instalações e infraestruturas existentes na
Herdade da Agolada afetas também a esta atividade, bem como à organização de
eventos, bem como desenvolvimento e capacitação da empresa nos domínios da
gestão e do marketing, tendo em vista alavancar o negócio com crescentes níveis de
eficiência, rentabilidade e competitividade

4.932,35

FSE

4.192,50

2017/09/18

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000106

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

MISTÉRIOS & MARAVILHAS ‐ REFEIÇÕES LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAA

Aumentar a capacidade do restaurante de 80 para 240 lugares e modernizá‐lo
através da renovação da imagem, melhor informação,novas tecnologias e serviços;
diversificar a atividade para o comércio e o e‐commerce e criação de marca própria
de produtos gourmet, artesanais e artísticos; participar em feiras espanholas
apoiando e tirando partido da notoriedade de Elvas para promover oferta. Criação de
5 postos de trabalho femininos.

24.585,95

FSE

20.898,06

2018/09/06

2018/12/15

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000107

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

EVOLUTION & GROWTH LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMBAL

Este projeto permitirá à EVOLUTION & GROWTH, Lda criar as infraestruturas
necessárias para oferecer um serviço integrado de alojamento, restauração e de
atividades de animação turística. Igualmente permitirá introduzir inovação no seu
modelo de negócio (organizacional e marketing), tornando‐a mais apta para
enfrentar a concorrência global. Permitirá de igual modo a redução do impacto
ambiental da sua atividade.

12.639,60

FSE

10.743,66

2018/07/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000108

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

IMPÉRIO PORTUGUÊS, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAA

Reabilitação de um edifício fortemente histórico de Campo Maior e sua conversão
em restaurante, que, através de um conjunto de investimentos corpóreos e
incorpóreos, através da proteção e preservação do seu património edificado, para a
dinamização turística, desenvolvimento económico de Campo Maior através de uma
oferta diferenciadora, combate ao desemprego e promoção dos recursos endógenos
da região.

24.876,20

FSE

21.144,77

2018/05/01

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000109

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

QUERCUS SERRA, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMBAL

A Quercus Serra prestará 1 serviço completo de estudos, aproveitam/ dos solos e
proteção da floresta. Outras empresas da região apenas prestam consultoria e o
restante trabalho fica p/ terceiros, a Quercus propõe acompanhar td o processo c/
serviços especializados e c trabalhadores c/ formação, desde o estudo até à
exploração, levando assim maior rentabilidade ao proprietário florestal,à prevenção e
recuperação de espécies florestais autóctones.

9.690,36

FSE

8.236,81

2018/02/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ourique;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000110

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

MORNING PANORAMA, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAL

A divulgação dos produtos será feito em painéis LED DIGITAL, colocados em áreas
específicas dentro de localidades(Sines, Santiago e Grândola), e através das redes
sociais. Os produtos serão vendidos em plataforma e‐commerce. O comerciante que
se associar, terá a possibilidade de utilizar a plataforma online. Asseguramos o
funcionamento das estruturas, realizando os spots de divulgação nos painéis e
online. Fazemos a gestão dos produtos online.

3.431,20

FSE

2.916,52

2018/02/01

2018/11/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000112

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
SKILLTECH ‐ AGÊNCIA DIGITAL E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS,
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e
LDA
à criação de empresas;

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAC

Projeto de modernização/ expansão de empresa, visa dota‐la de equipamentos,
harware, software, documentos, produtos digitais e recursos humanos, que
habilitem á prestação de serviços, venda desenvolvimento de bens de base
tecnológica direcionados prioritariamente mercado público e para o cluster do
turismo, ambiente e populações idosas. Com duração de 18 meses, investimento de
172654,80€, incentivo 97379,28€, recursos próprios de 75 275,52

5.981,86

FSE

5.084,58

2017/11/28

2019/03/29

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000114

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e Privado
à criação de empresas;

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAC

Criação de um TER, na localidade de Valverde, Freguesia de N. Senhora da Tourega,
Concelho de Évora, situado no centro de um dos mais importantes circuitos
megalíticos do Alentejo. Constituído por 3 unidades de alojamento independentes, e
capacidade para 18 pessoas, foi totalmente concebido para poder acolher e prestar
serviço a pessoas ccom mobilidade condicionada ou com outras limitações de
natureza motora, visual, auditiva ou intelectual.

12.009,20

FSE

10.207,82

2019/11/01

2020/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000115

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

IDBL ‐ INSTITUTO MÉDICO‐DENTÁRIO DE BEJA, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMBAL

O projeto visa modernizar e dinamizar a clinica com intuito de tornar esta mais
competitiva e única no mercado. Este consiste na compra de equipamento tais como
a sedação consciente, que reduz o medo do cliente permitindo o atendimento, e a
CBCT que permite planos de tratamento e informações de diagnóstico com maior
fiabilidade. São necessárias obras de expansão e recursos humanos para alocar estes
equipamentos e fazer face à procura.

3.794,49

FSE

3.225,32

2017/12/01

2018/05/01

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000116

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ALENPRIMIUM, ALENTEJO LUXURY SERVICES, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMBAL

A Alenprimium operará a parte de fornecimento de serviço de restauração e bebidas
aos turistas que visitem a aldeia da Mesquita, serviços de caminhadas, atividades de
aventura, etc, e pretende com este projeto candidatar a recuperação um edifício,
venda da prima Mariana, para basear essa atividade.

6.004,60

FSE

5.103,91

2018/11/01

2020/04/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

‐

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMBAL

Pretende‐se requalificar um edifício inserido na ARU de Beja para a prática da
atividade de alojamento local eonde os clientes poderão também aceder a serviços
de animação turística

12.009,20

FSE

10.207,82

2018/10/01

2019/03/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAL

Perante o sucesso atingido pela Taberna d’Vila, o desejo de expansão da sua
actividade surge de forma espontânea e como consequência natural deste. Assim,
com a implementação deste projecto a empresa pretende expandir a sua actividade
a outros sectores que são um complemento da até aqui desenvolvida, como sejam a
prestação de serviços de catering e a criação de uma agência de viagens e turismo.

18.013,80

FSE

15.311,73

2017/09/27

2019/03/27

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000118

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

BURGO DAS LENDAS UNIPESSOAL LDA

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000120

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000123

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e INÉDITO & SOBERANO ‐ LDA
à criação de empresas;

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAC

A Inédito & Soberano, Lda. irá reabilitar um edifício histórico de Évora (Antiga
Pousada do Lavrador), criando um alojamento local e uma clinica de terapêuticas
Alternativas (turismo de saúde e bem‐estar). O alojamento local terá 8 unidades de
alojamento e a clinica terá 1 consultório e 1 sala de tratamento.

12.009,20

FSE

10.207,82

2018/12/01

2020/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000125

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAA

Empresa do setor aeronáutico que pretende com o presente projeto desenvolver
uma solução informática com vista à melhoria do controlo das operações e da
atividade da empresa, bem como pretende aumentar a sua produtividade e
competitividade com vista ao aumento do volume de faturação. Pretende ainda criar
postos de trabalho e garantir mecanismos de igualdade de oportunidades.

16.010,16

FSE

13.608,64

2017/11/01

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Avis;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000126

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e APOTHECA NATURA, LIMITADA
à criação de empresas;

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAC

A empresa Apotheca Natura Lda. detentora da Alentejo Natural viu na abertura do
Évora Plaza, uma excelente oportunidade para alargar a sua rede de lojas e divulgar
os seus produtos atuais e com espaço dedicado a produtos da região, num espaço
comercial único no Alentejo. Pretende‐se realizar o seguinte investimento:a)Obras a
realizar na loja de 73 m2,projeto de arquitetura; Mobiliário e outros
equipamentos;b)Contratação de 4 RH

7.630,00

FSE

6.485,50

2017/11/06

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000129

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

RESORT SÉNIOR BELO HORIZONTE, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAA

Trata‐se de um projeto de criação de empresa que vai contribuir para a diferenciação
ou inovação da oferta de bens e serviços da empresa e para o território onde esta
implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de baixa
densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

39.029,70

FSE

33.175,25

2019/01/01

2020/03/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000131

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ESTAÇÃO MALABARISTA ‐ UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAA

Trata‐se de uma operação Multi‐Fundo.FEDER – Investimento afeto á modernização
e aumento da oferta existente, bem como um incremento da qualidade dos serviços
prestados. Estão previstos investimentos que compreendem trabalhos de construção
civil e aquisição de equipamentos. FSE – Criação de 2 postos de trabalho para apoiar
na administração e gestão da empresa e para serviços gerais.

12.218,28

FSE

10.385,54

2018/07/03

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000133

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

CENTRO DE GERIATRIA DE SANTO ANTONINO ‐ ACÇÃO SOCIAL Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
PARA IDOSOS, LDA
(SI2E) ‐ CIMLT

O projeto da SANTO prevê a atuação em fatores críticos para o desenvolvimento do
negócio, apostando na inovação organizacional e ao nível dos processos, produtos e
serviços, numa ótica de marketing integrado virado para a satisfação do utente,
através da instalação de equipamento designado de apoio à mobilidade do espaço,
bem como a consequente aquisição de equipamentos de cozinha, mobiliário,
equipamentos informáticos e tecnológicos.

29.913,72

FSE

25.426,66

2018/02/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000134

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

BELABSPRO, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

A implementação desta unidade produtiva nesta localização vem por um lado
permitir a diversificação em termos de produtos produzidos na região, mas também
a instalação de uma unidade que tanto pelas características dos produtos a produzir
como pelo método produtivo, irá permitir a criação de uma empresa capaz de
produzir produtos com um elevado valor acrescentado, frutos das margens de
comercialização que este tipo de produtos permitem.

22.946,12

FSE

19.504,20

2018/04/02

2019/12/15

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000135

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAA

O presente projeto consiste na recuperação e adaptação de uma casa rural
propriedade do promotor, localizada no concelho do Marvão, freguesia de de Sto.
António das Areias, a unidade de turismo rural potenciando assim a grande
capacidade turística desta região do Alto Alentejo. Para além da integração na zona
circundante, especificamente no Parque Natural da Serra de S. Mamede o projeto
pretende contribuir para empregabilidade e turismo locais

3.791,88

FSE

3.223,10

2018/01/02

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000136

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAL

O presente projeto pretende introduzir um serviço exímio na prestação de cuidados
de saúde na Farmácia. Pretende‐se modernizar o espaço, criando condições distintas
ao desenvolvimento da atividade e à conceção de mais valor para os stakeholders.
Espera‐se dinamizar os serviços da Farmácia à comunidade, potenciar os eventos e
garantir um acompanhamento estratégico da região, ajustado às necessidades da
comunidade local e aos turistas.

6.319,80

FSE

5.371,83

2018/02/15

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000137

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

WALLS CITY, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAA

Reabilitação e conservação de um edifício no centro histórico de Elvas e sua
conversão em alojamento local que, através de um conjunto de investimentos
corpóreos e incorpóreos, contribuirá para a reabilitação urbana, proteção e
preservação do seu património edificado, dinamização turística, desenvolvimento
económico da cidade e combate ao desemprego, através de uma oferta
diferenciadora.

6.004,60

FSE

5.103,91

2019/04/01

2020/05/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000138

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ESTRELAS E PRADOS ‐ AUTOCARAVANISMO LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAA

Resumindo: Trata‐se da criação de nova empresa, investimento de valor superior a
duzentos mil euros, reforço da oferta turística, aumento da atractividade turística da
região e rentabilização do negócio, com tudo o que decorre em benefício da
economia regional e nacional.O projecto contempla uma operação Multi‐Fundo, pois
prevê a criação de 3 postos de trabalho.

12.867,00

FSE

10.936,95

2018/01/08

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000139

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

VILLA EIRA, EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAL

A Villa Eira – Boutique Houses, pretende efetuar investimentos de requalificação do
espaço e da oferta que lhe permita atingir um nível superior de qualidade e de
desempenho comercial. Os investimentos propostos incluem a melhoria dos espaços
exteriores ‐piscina e jardim ‐, e interiores ‐ sala de pequenos‐almoços / de convívio, e
áreas técnicas ‐, a melhoria do desempenho energético – painéis solares e caldeiras ‐
e investimento em marketing.

9.690,36

FSE

8.236,81

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000142

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

POMBAIS‐PRODUTOS E SERVIÇOS EM MEIO RURAL, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAA

Trata‐se de uma operação Multi‐Fundo: O presente projeto prevê a criação de mais
duas unidades de alojamento local, de forma a escalar o potencial atual da atividade
turística já existente; a realização de atividades de animação turística; Criação de um
posto trabalho para promover a oferta existente, trabalhar na criação de parcerias,
na realização de programas temáticos e receção aos clientes.

5.898,48

FSE

5.013,71

2019/01/01

2020/02/28

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000143

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

MANHÃ SUPLENTE ALOJAMENTOS UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMBAL

O projeto tem como principal objetivo a modernização de um imóvel destinado ao
arrendamento de quartos para turistas que procurem um serviço de alojamento de
qualidade a preços competitivos e que proporcione uma experiência singular.O
futuro estabelecimento de alojamento terá um claro enfoque nas características
endógenas da região onde pertence, isto é, nas suas componentes arquitetónicas,
gastronómicas, culturais e históricas.

12.009,20

FSE

10.207,82

2018/05/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

ESTIMATIVA REBELDE, UNIPESSOAL LDA

U AEROSPACE, LDA
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ALT20‐05‐3321‐FSE‐000144

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

NISCHO ‐ PROJECTOS CRIATIVOS, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAL

Recuperação de um edifício devoluto e a criação de um Centro Cultural inovador,
incluindo residências artísticas, numa região carente de equipamentos deste género
e onde a população encontra‐se privada do exercício cidadão de acesso às
expressões performativas. Criação de dois postos de trabalho. Permitirá ainda a
participação de forma ativa no desenvolvimento económico, social e cultural gerado
nos dois últimos anos em Portugal.

7.291,30

FSE

6.197,61

2019/01/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000145

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ALCAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
ALIMENTARES, LIMITADA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

Com o presente projeto de investimento SI2E da ALCAFER ‐ transformação do
armazém em Cash & Carry, pretende‐se inovar na empresa, com introdução de um
novo conceito, angariar novos clientes e alargar o leque de produtos à disposição dos
clientes.Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

24.015,24

FSE

20.412,95

2019/03/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

12.867,00

FSE

10.936,95

2019/04/01

2020/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Castelo de Vide;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000146

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

TERRAÇOS DA VILA ‐ ATIVIDADES TURÍSTICAS, UNIPESSOAL
LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAA

A operação consta na recuperação de um prédio localizado no referido Centro
Histórico, para a realização de uma unidade TER ‐ Casa de Campo, com vários
programas relacionados com a natureza, aproveitando o Parque Natural da Serra de
São Mamede, bem como a carga histórica da vila de Castelo de Vide. Vai ao encontro
dos pressupostos da RIS3 Alentejo no seu parágrafo 2.2.3 ‐ Património, Indústrias
Culturais e Criativas e Serviços de Turismo.

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000147

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ARRONTUR ‐ ACTIVIDADES HOTELEIRAS, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAA

Trata‐se de uma operação Multi‐Fundo. O presente projeto prevê a modernização e
aumento da oferta existente, assim como um incremento da qualidade dos serviços
prestados, baseando‐se na incorporação de uma oferta diversificada e inclusiva com
a execução de investimentos que compreendem uma unidade de Spa e piscina para
crianças, a diminuição dos custos fixos através de uma maior eficiência energética.

5.898,48

FSE

5.013,71

2018/03/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Arronches;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000148

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

R.G.LOPES, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAA

Trata‐se de uma operação Multi‐Fundo.FEDER – Investimento afeto á modernização
e aumento da oferta existente, bem como um incremento da qualidade dos serviços
prestados. Estão previstos investimentos que compreendem trabalhos de construção
civil e aquisição de equipamentos. FSE – Criação de um posto de trabalho para apoiar
na conservação do espaço e tratamento dos animais.

4.845,18

FSE

4.118,40

2017/12/18

2018/11/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Nisa;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000149

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

OPUS CITATUM, S.A.

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAA

Reabilitação de edifício e conversão em unidade de alojamento local com conceito
diferenciador que, através de um conjunto de investimentos corpóreos e
incorpóreos, contribuirá para a revitalização urbana do centro histórico de Elvas, para
a proteção e preservação do património, para o desenvolvimento económico e social
e para a projeção da região enquanto destino turístico.

6.004,60

FSE

5.103,91

2019/04/01

2020/05/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000152

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

CARÁTER INTEMPORAL UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAA

A Caráter Intemporal pretende munir‐se dos equipamentos com a mais recente
tecnologia, apostar na expansão territorial sobretudo no Alentejo e com recursos
humanos qualificados, aos quais dará formação específica, bem como adaptar‐se à
era digital desenvolvendo plataformas online para desenvolver e realizar o trabalho
de forma profissional, eficaz e segura.

12.438,10

FSE

10.572,39

2019/01/15

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

‐

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAL

Trata‐se de uma candidatura que permite à empresa criar dois postos de trabalho.A
empresa pretende realizar o investimento para que possa incrementar e modernizar
/ inovar a sua actividade.

4.845,18

FSE

4.118,40

2018/01/02

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐

GONÇALVES & DUARTE ‐ TRANSPORTES, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMBAL

O projeto da GDT visa adquirir o parque de máquinas e a frota necessária para o
arranque da atividade principal, que se enquadra nos seguintes CAE:‐43120 ‐
Preparação dos locais de construção‐01610 ‐ Actividades dos serviços relacionados
com a agriculturaEstes investimentos permitem capacitar a empresa para o seu
posicionamento no mercado e a sustentabilidade dos postos de trabalho.

11.796,96

FSE

10.027,42

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

GISCAD ‐ GEOMÁTICA & ENGENHARIA LDA

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000154

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000156

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ALVIELA DO TEJO ‐ INVESTIMENTOS, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

Construção Website, Aquisição Software Facturação, Aquisição do Hardware
informático, Equipamento (Electrdomésticos), Electrodomésticos, Mobiliário,
Empreitada de Construção, Têxteis, Instalação do Automatismo do Portão, Instalação
do Ar Condicionado, Instalação dos Paineis Solares, Instalação do Sistema de
Detecção de Incêndio, Instalação do Sistema de Videovigilância, Projecto de
Arquitectura, Aquisição de bicicletas, Registo da Marca

12.009,20

FSE

10.207,82

2018/09/30

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Golegã;

‐
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

CASA DE REPOUSO PRIMOR DO SORRAIA LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

Aumentar a capacidade do Lar em mais seis camas e criar mais três postos de
trabalho, mantendo todos os níveis qualitativos do mesmo, sempre com objectivos
de proporcionar aos nossos utentes as condições ideais de vida, com todos os
cuidados e acompanhamento nomeadamente médico e auxiliares, trabalho que
temos desenvolvido em cerca de dez anos, mantendo sempre o rigor financeiro a que
estamos obrigados enquanto empresa.

19.729,40

FSE

16.769,99

2018/01/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

‐
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

TRACTOSORRAIA ‐ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E
FERRAMENTAS, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

O beneficiário pretende dotar‐se de um veículo‐oficina que estará capacitado para
efetuar diversos serviços/operações. Pretende ainda, abrir novas instalações que
terão uma área de aproximadamente 900 m2 onde terá a oficina, cozinha, balneários,
zona de peças, zona de lavagem de tratores e escritórios e por fim, a criação de 3
postos de trabalho com formação na área de negócio desenvolvida (mecânica e
vendas).

14.797,05

FSE

12.577,49

2017/12/14

2019/06/14

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000161
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

AGROTÉCNICA ‐ FLY IN EARTH, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

Com esta candidatura pretende‐se ter um incentivo ao investimento atráves de
novos processos de acabamento e pintura de maquinaria agrícola. O FEDER inclui
todos os investmentos neste projeto e o componente FSE inclui apoio à contratação
de recursos humanos.

7.720,20

FSE

6.562,17

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

4.845,18

FSE

4.118,40

2018/01/02

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

12.009,20

FSE

10.207,82

2019/05/01

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

O presente projeto traduz‐se na capacitação da panificadora Vinagre para aumentar
o nível de produção em consonância com a procura identificada e consubstancia‐se
no investimento em meios físicos e humanos que no seu conjunto possibilitem a
conceção de maiores quantidades e novos produtos inovadores com elevado valor
acrescentado para a empresa e para a região.

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000166

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

INÊS CABRAL DE OLIVEIRA, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAL

A criação do novo estabelecimento turístico “Monte da Oliveira” aposta num
conceito inovador e diferenciador, em que é prezado o contacto e proximidade com a
região em que se insere. Assim, pretende‐se transmitir aos hóspedes as tradições e
vivências alentejanas através de uma decoração moderna, mantendo os traços
típicos; da qualidade do serviço prestado; das experiências a desenvolver no monte e
da utilização dos recursos endógenos.

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000168
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

NATURE CHARACTER UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAL

Aquisição de equipamentos que permita à Nature Character alargar a oferta de
serviços ligados aos desportos náuticos, como o wakeboard, wake surf e ski, cuja
prática só é possível com um barco com características especificas e equipamento
como o que se apresenta no projeto. Irá também permitir à empresa estar presente
em mais zonas ao longo da costa , com a criação de beach points e parcerias com
empreendimentos turísticos como o de Tróia.

6.004,60

FSE

5.103,91

2018/04/19

2018/08/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000169
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

MAXIBEJA, COZINHAS E EQUIPAMENTOS LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMBAL

A MAXIBEJA apresenta uma operação Multi‐Fundo: investirá em novos
equipamentos para modernizar a sua unidade fabril e aumentar as competências na
utilização de alta tecnologia de modo a entrar num novo nicho de mercado com o
lançamento de uma nova linha de mobiliário de casa de banho (FEDER); e contratará
1 RH, promovendo a empregabilidade dos grupos especialmente carenciados, sem
descurar a igualdade de oportunidades e de género (FSE).

4.845,18

FSE

4.118,40

2018/03/01

2019/03/29

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

FARMÁCIA CENTRAL DO CARTAXO, SOCIEDADE UNIPESSOAL
LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

O Plano de Ação envolve: 1) Adaptar as instalações para receber o equipamento de
preparação de medicação individualizada e respetivo software; 2) Adquirir
equipamento de preparação de medicação individualizada informático e respetivo
software; 3) Criar um Website e Desenvolver um Centro de Gestão CRM e aplicações
nas redes sociais e 4) Criar 4 postos de trabalho entre o final do 2º semestre de 2019
e finais de 2020

15.440,40

FSE

13.124,34

2019/06/01

2020/05/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000171
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

FPN ‐ FINANÇAS, PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

Com este investimento a FPN estenderá a sua atividade ao alojamento turístico na
tipologia Turismo de Habitação com uma unidade com 10 suites cuja oferta será
complementada com a oferta de Roteiros Turísticos, Eventos Gastronómicos/
Temáticos, venda de produtos locais e outros serviços de lazer e animação turística
promovidos quer pela FPN quer pelos seus parceiros locais.

9.690,36

FSE

8.236,81

2018/10/01

2020/03/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

RECIFOROS, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

O projeto consiste na criação de dois postos de trabalho, criação de um novo serviço
de despoluimento de viaturas/abate , capacitação das novas instalação para o
desenvolvimento crescimento da atividade. O presente projeto também contempla a
aposta na eficiência energética através da aquisição de painéis fotovoltaicos para
produção de energia elétrica.

7.583,76

FSE

6.446,20

2018/10/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

‐

4.845,18

FSE

4.118,40

2017/12/15

2019/05/14

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

GREAT OCEAN MEDICAL CARE, LDA.

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

O projeto que a GreatCare pretende implementar vem num processo natural, onde
se pretende expandir a capacidade de oferta do serviço prestado de forma a poder
dar resposta à procura crescente dos seus pacientes e de forma a poder prestar um
serviço de qualidade e reconhecido. Foram identificados um conjunto de
investimentos, nomeadamente na expansão no número de consultórios, que vão
permitir à empresa atingir os seus objetivos.

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000175
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

AGROGAVIÃO ‐ PRODUTOS AGRÍCOLAS, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAA

De acordo com memória descritiva.

5.361,25

FSE

4.557,06

2017/12/14

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Gavião;

‐

12.009,20

FSE

10.207,82

2019/01/01

2020/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

MATEUS & CRISTÓVÃO, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMBAL

Unidade de alojamento do tipo guesthouse, com enorme empenho na qualidade dos
seus serviços ‐ sobretudo ao nível do conforto da dormida e da qualidade do seu
pequeno‐almoço ‐ num ambiente familiar e descontraído, com grande consciência
ambiental, apostando na preservação e promoção do património, e na história do
espaço em que se encerra, com forte vocação cultural, artística e ferroviária.

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000180
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

MOCAMAR‐MARMORES DE ALCANEDE LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

Trata‐se de um projeto de investimento na área do ambiente e sustentabilidade e a
promoção do emprego, a empresa apresenta um projeto de investimento que visa a
Inovação da Mocamar e a aposta numa empresa mais amiga do ambiente e mais
sustentável.Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

3.791,88

FSE

3.223,10

2018/01/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

No presente projeto a AMC Cunha, Lda, de forma a dar continuidade à estratégia de
crescimento delineada, pretende implementar novos processos produtivos
aumentando a sua área de produção de forma a automatizar e incrementar a
produtividade dos seus recursos consolidando o seu posicionamento junto dos
segmentos e mercados estratégicos.

2.527,92

FSE

2.148,73

2018/05/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000183
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000184
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e HIDRAUVIANA ‐ HIDRÃLICOS E ACESSÓRIOS LDA
à criação de empresas;

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMAC

Considerando a aposta da região no Turismo e a necessidade de revitalizar o centro
histórico de Évora, Património da Humanidade, a empresa pretende oferecer um
conjunto de apartamentos decorados com ambiente familiar e com destaques em
todas as casas, de Património e Cultura do Alentejo, destacando igualmente questões
associadas à sustentabilidade ambiental quer ao nível da uti. dos rec. energéticos,
quer ao nível do incentivo à reciclagem.

11.796,96

FSE

10.027,42

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000186
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ASSOCIAÇÃO TERRAS DO BAIXO GUADIANA

O objetivo é a promoção do empreendedorismo, criação de emprego e
Ações de sensibilização e formação de promotores de
desenvenvolvimento de boas práticas no território. Pretende‐se realizar ações apoio
empresas e ações de que decorra a criação líquida de emprego ao empreendedorismo base local: identificação boas práticas; dinamização iniciativas
ou criação de empresas
deteção, estímulo e sensibilização; dinamização de iniciativas para apoio ao
desenvolvimento de ideias inovadoras; e dinamização de redes locais informais.

92.909,60

FSE

78.973,16

2018/07/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000187

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

MONTE ‐ DESENVOLVIMENTO ALENTEJO CENTRAL ‐ ACE

A candidatura visa desenvolver ações que contribuam para melhorar a
competitividade do tecido empresarial da região do Alentejo Central bem como a
Ações de sensibilização e formação de promotores de
sustentabilidade do emprego criado e a criar; enquadra‐se na missão da organização
empresas e ações de que decorra a criação líquida de emprego
e na Estratégia de Desenvolvimento Local aprovada para 2014‐2020 que tem por
ou criação de empresas
objectivo geral promover a criação de emprego e o empreendedorismo, baseados na
inovação e cooperação entre organizações, agentes e território

649.064,04

FSE

551.704,43

2018/03/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000189

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ESDIME ‐ AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL NO
ALENTEJO SUDOESTE CRL

Criação de serviço de apoio técnico ao empreendedorismo e à inovação social
Ações de sensibilização e formação de promotores de
(LEADER_Inov@ ‐ Promoção do Empreendedorismo e da Inovação Territorial), que
empresas e ações de que decorra a criação líquida de emprego visa a promoção duma cultura empreendedora, como motor da diversificação da
ou criação de empresas
base económica do território, o estímulo e promoção do empreendedorismo de base
local e o apoio à criação de emprego sustentável.

582.403,01

FSE

495.042,56

2018/05/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000191

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ALENTEJO XXI ‐ ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DO MEIO RURAL

Ações de sensibilização e formação de promotores de
Ações de sensibilização para estímulo ao empreendedorismo de base local, de que
empresas e ações de que decorra a criação líquida de emprego
decorra a criação líquida de emprego ou a criação de empresas.
ou criação de empresas

323.902,70

FSE

275.317,30

2018/09/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

A. M. C. CUNHA LDA
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ALT20‐05‐3321‐FSE‐000192

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000193

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ROTA DO GUADIANA‐ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO

Como publicações mais relevantes passiveis de serem utilizadas em publicações
Ações de sensibilização e formação de promotores de
destacam‐ se a actividade Dez Projectos Exemplares da MEG, Atas das Conferencias
empresas e ações de que decorra a criação líquida de emprego
Concelhias Temáticas, Acções Formativas para Empreendedores, Plataforma sobre as
ou criação de empresas
Produções Biológicas da MEG e plataforma sobre a fileira do Queijo Serpa.

443.583,18

FSE

377.045,70

2018/09/15

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

ADER‐AL ‐ ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO
ESPAÇO RURAL DO NORTE DO ALENTEJO

Dinamização e implementação de ações de estímulo ao desenvolvimento do
Ações de sensibilização e formação de promotores de
empreendedorismo e consequente criação de empresas/emprego, no território de
empresas e ações de que decorra a criação líquida de emprego
intervenção da ADER‐AL (concelhos de Arronches, Campo Maior, Castelo de Vide,
ou criação de empresas
Crato,Elvas, Marvão, Monforte, Nisa, Sousel e Portalegre).

631.945,74

FSE

537.153,88

2018/07/02

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

421.935,82

FSE

358.645,45

2018/01/05

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000194

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

TERRAS DENTRO, ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO

Empreender em Rede ‐ Criação de uma Rede de Empregabilidade Intermunicipal no
Alentejo Central e Baixo Alentejo, associada a ações de benchmarking e capacitação.
Ações de sensibilização e formação de promotores de
Estratégia integrada e sustentável que contribua para a promoção do espírito
empresas e ações de que decorra a criação líquida de emprego
empreendedor de forma a incrementar o acesso ao emprego através da criação de
ou criação de empresas
novas empresas e em simultâneo coopere para a a competitividade da economia
regional.

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000195

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ADL ‐ ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO LITORAL
ALENTEJANO

A candidatura visa a dinamização de um plano de ações de sensibilização e
capacitação de promotores de empresas das quais decorre a criação liquida de
Ações de sensibilização e formação de promotores de
emprego e criação de empresas, no Litoral Alentejano.Este projeto tem como
empresas e ações de que decorra a criação líquida de emprego
objetivo geral promover o empreendedorismo de base local que assume um papel
ou criação de empresas
especialmente relevante na fixação e criação de emprego no Litoral Alentejano e na
sustentabilidade do próprio território.

650.000,00

FSE

552.500,00

2018/06/04

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal; Grândola;
Odemira; Santiago do
Cacém; Sines;

‐

ALT20‐05‐3321‐FSE‐000196

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
RURAL DO RIBATEJO

Acções de identificação de boas práticas de estimulo ao empreendedorismo
Ações de sensibilização e formação de promotores de
local.Dinamização de iniciativas de detecção, estimulo, sensibilização e apoio ao
empresas e ações de que decorra a criação líquida de emprego empreendedorismo de base local e criação de emprego.Dinamização de iniciativas
ou criação de empresas
para apoio ao desenvolvimento de ideias inovadoras. Acções inovadoras de redes
locais informais.

351.720,83

FSE

298.962,71

2018/03/21

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

ALT20‐05‐3559‐FSE‐000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

05 ‐ Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
EAA ‐ ESCOLA DE AVIAÇÃO AEROCONDOR S.A.
mudança;

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Alentejo

Contratação de cinco recursos humanos altamente qualificados para reforço das
estratégias de qualificação e internacionalização, designadamente na gestão de
clientes (account managers) para os diversos mercados que foram definidos como
prioritários (Holanda, Médio Oriente, África e Sudoeste Asiático), e na inovação
organizacional (Gestão por Objectivos e Sistemas de Qualidade). A operação terá
início a 1 de Dezembro de 2015 e duração de 30 meses

573.003,74

FSE

286.501,87

2015/12/01

2018/05/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐05‐3559‐FSE‐000008

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

05 ‐ Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
DECSIS ‐ SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
mudança;

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Alentejo

O projecto/operação aqui apresentado pela DECSIS tem como objectivo contratar 9
novos colaboradores altamente qualificados, na área das T.I.C. de forma a permitir o
desenvolvimento da actividade do Centro de Inovação da empresa em Évora. A
operação irá permitir à empresa um incremento da interacção com entidades do
sistema de I&I, nomeadamente a Universidade de Évora.

677.192,04

FSE

338.596,02

2016/03/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐05‐3559‐FSE‐000009

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

05 ‐ Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
BEMICRO, LDA
mudança;

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME)Alentejo

A empresa BeMICRO Lda foi constituída em Março de 2015, com um capital social de
200 mil euros e assumiu a forma jurídica de “Sociedade por quotas”. Dedicando‐se ao
fabrico de microinversores, a empresa utiliza tecnologia de ponta e alto nivel de
desenvolvimento tecnológico que exigem a admissão de recursos humanos
altamente qualificados. A empresa e a marca BEON Energy têm vindo a obter
excelente reconhecimento internacional.

444.582,44

FSE

222.291,22

2015/12/31

2018/12/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

‐

ALT20‐05‐3559‐FSE‐000011

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

05 ‐ Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
APPS4MOBILITY INTERNATIONAL LDA
mudança;

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME) Alentejo

A Apps4mobility é uma start‐up centrada no desenvolvimento de aplicações móveis,
nos domínios da Social Economy e Social Currency, encontrando‐se numa fase de
projeção no mercado. Para isso, pretende com capacitar e expandir a sua estrutura
de recursos humanos, atualmente limitada (2 uta) face aos objetivos de evolução do
negócio num quadro qualificado multidisciplinar de capital humano em competências
técnicas, tecnológicas, psicossociais e

660.660,00

FSE

330.330,00

2016/07/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐05‐3559‐FSE‐000014

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

05 ‐ Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
LOURENÇO GOMES SILVA ‐ CONSULTORIA, UNIPESSOAL LDA
mudança;

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME) Alentejo

O projeto pretende dotar a empresa de recursos humanos altamente qualificados,
capazes de desenvolver uma metodologia própria de abordagem à questão da
energia nos edifícios, com uma integração funcional e operacional das ações a
desenvolver. Esta metodologia dará origem à criação de uma marca própria de
serviços de engenharia, que será utilizada pela empresa para a intervenção no
mercado nacional e para a abordagem a mercados externos.

133.319,48

FSE

66.659,74

2016/05/19

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐05‐3559‐FSE‐000015

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

05 ‐ Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
Z.E.A. ‐ SOCIEDADE AGRÍCOLA, UNIPESSOAL LDA
mudança;

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME) Alentejo

A presente proposta visa a contratação de 2 mestres em Medicina Veterinária, para
reforço da capacidade de inovação e da atividade em investigação desenvolvidas nas
áreas da responsabilidade da ZEA, em articulação com o Hospital Veterinário da
UEvora e o Polo de Alter da UEvora, numa lógica de trabalho integrado com a
Coudelaria de Alter (Comp. Lezírias). As áreas estratégicas são as da imagiologia
aplicada, e a clínica e reprodução de equinos.

108.615,48

FSE

54.307,74

2016/04/01

2018/03/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐05‐3559‐FSE‐000017

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

05 ‐ Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
GO4DIGITAL, LDA
mudança;

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME) Alentejo

A Go4Digital apresenta atualmente um forte posicionamento no desenvolvimento de
aplicações móveis no domínio de ações de webmarketing, publicidade e social media.
Para isso, pretende com capacitar e expandir a sua estrutura de recursos humanos,
atualmente limitada (2 uta) face aos objetivos de evolução do negócio num quadro
qualificado multidisciplinar de capital humano em competências técnicas,
tecnológicas, psicossociais e de análise de mercad

343.612,50

FSE

171.806,25

2016/10/03

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐05‐3559‐FSE‐000020

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

84%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

05 ‐ Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à
EMBALPOM, S.A.
mudança;

Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
(PME) Alentejo

A operação aqui subjacente é a da contratação de um quadro superior (engenheiro),
com três anos de experiencia mínima, que irá dinamizar e acompanhar a produção no
novo estabelecimento, bem como o desenvolvimento e criação de novos produtos.
Deverá entrar no mês de Março de 2016 e prevê‐se que se mantenha na empresa
durante vários anos, devendo este ser um profissional competente e ambicioso capaz
de apoiar a empresa nesta sua nova etapa.

103.950,00

FSE

51.975,00

2016/12/15

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐05‐3560‐FSE‐008478

Programa Operacional Regional do Alentejo

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
GEPACK ‐ EMPRESA TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

GEPACK, SA ‐ incremento da capacidade produtiva e inovação
tecnológica em soluções de packaging (PET).

‐‐

108.126,93

FSE

64.876,16

2015/08/05

2018/02/04

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

‐

ALT20‐05‐3560‐FSE‐010752

Programa Operacional Regional do Alentejo

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
FERCOR‐INDUSTRIA METALOMECANICA DE PRECISÃO LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Sky is the Limit

‐‐

8.509,49

FSE

5.956,64

2015/09/17

2017/08/03

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

ALT20‐05‐3560‐FSE‐012785

Programa Operacional Regional do Alentejo

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Intertrafego Global

‐‐

13.206,10

FSE

9.244,27

2016/02/01

2018/01/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

‐

ALT20‐05‐3560‐FSE‐012846

Programa Operacional Regional do Alentejo

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades PADARIA ARGUELLES ‐ INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
PASTELARIA REGIONAL LDA

Projecto de Qualificação da Padaria Arguelles

‐‐

11.729,80

FSE

8.210,86

2016/02/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Arronches;

‐

ALT20‐05‐3560‐FSE‐013191

Programa Operacional Regional do Alentejo

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

GFSC, S.A.

GFSC: a inovação do produto num sistema de futuro

‐‐

3.677,40

FSE

2.574,18

2016/02/01

2018/07/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

ALT20‐05‐3560‐FSE‐013193

Programa Operacional Regional do Alentejo

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

FULL VENTURES, LDA

Plano de Internacionalização

‐‐

11.387,88

FSE

7.971,52

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

‐

ALT20‐05‐3560‐FSE‐013365

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐013402

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐013937

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐014086

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐014851

ALT20‐05‐3560‐FSE‐015250

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

INTERTRÁFEGO TIR ‐ TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, LIMITADA

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

RITA ISABEL FERNANDES, UNIPESSOAL LDA

Internacionalização RITA IF ‐ CtrlIT/Serviços de Consultoria
Tecnológica e de Gestão

‐‐

4.293,12

FSE

3.005,18

2016/06/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

CCENERGIA, AUDITORIA E CONSULTORIA ENERGÉTICA LDA

Primeira fase do processo de internacionalização da CCEnergia ‐‐

60.596,00

FSE

42.417,20

2015/10/01

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

IMPLACÁVEL AROMA UNIPESSOAL LDA

Reforço da Presença Internacional da Implacável Aroma

‐‐

6.748,00

FSE

4.723,60

2015/10/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ARGO BAUM TECH PRECISION, LDA

Projeto de Internacionalização da empresa

‐‐

1.450,00

FSE

1.015,00

2016/04/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

44.272,98

FSE

30.991,09

2016/01/01

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Chamusca;

‐

FSE

5.485,62

2015/09/30

2018/03/29

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CESAR CASTELÃO & FILHOS, LIMITADA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Reforço da capacitação empresarial para um maior domínio da
cadeia de valor, através de investimentos ancorados na aposta
‐‐
na inovação de produtos e processos produtivos, comerciais e
organizacionais,

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
GFSC, S.A.
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

GFSC: EFICIENCIA PRODUTIVA PARA A PRESENÇA
INTERNACIONAL

‐‐

7.836,60

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
JONICSUN PT, LDA
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Projeto de Empreendedorismo Qualificado e Criativo Jonicsun ‐‐

60.012,34

FSE

42.008,64

2016/09/01

2018/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades ALEMPACK ‐ COMÉRCIO DE CONSUMIVEIS PARA A INDÚSTRIA Embalagens flexíveis para indústria alimentar ? Aumento de
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;
ALIMENTAR, LDª
Capacidade

4.766,00

FSE

3.336,20

2016/04/01

2018/03/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
BITEKFOOD, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Qualificação ‐ Creative FooD, Services and Design

‐‐

4.922,63

FSE

3.445,84

2017/02/01

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

BITEKFOOD, LDA

Internacionalização ‐ Creative FooD, Services and Design

‐‐

22.732,75

FSE

15.912,93

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

MEDITOR DAS, LDA

Internacionalização ‐ MEDITOR DEFENSE & AEROSPACIAL
SOLUTIONS

‐‐

16.962,20

FSE

11.873,54

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

MANZWINE, LDA

Expansão e diversificação da Manzwine nos mercados externos ‐‐

15.492,23

FSE

10.844,56

2016/05/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐

‐
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ALT20‐05‐3560‐FSE‐019288

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐019324

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐019697

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐019720

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐019735

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐019741

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐019796

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐020038

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐020083

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐020268

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐020269

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐020270

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐020271

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐020274

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐020425

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐020498

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐020550

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐020552

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

‐‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

DESIMETAL ‐ COMPANHIA DE METAIS, LDA

DESIMETAL GLOBAL

‐‐

12.495,00

FSE

8.746,50

2016/11/01

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Sousel;

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ECO‐NUTRACEUTICOS, S.A.

Estratégia de diversificação da Econutraceuticos

‐‐

63.057,30

FSE

44.140,11

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

GOLDENLEVEL LDA

Internacionalização Golden Level

‐‐

5.613,58

FSE

3.929,51

2016/05/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

A.V.B. ‐ ANTÓNIO VELHO BRAVO ‐ ALUMÍNIOS LDA

AVB ‐ uma visão internacional

‐‐

5.979,00

FSE

4.185,30

2016/08/09

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SOCIAL IMPACTRIP, LDA

impacTrip ‐ turismo solidário

‐‐

2.712,50

FSE

1.898,75

2016/05/09

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ZENSYSTEMS ‐ CHEMISTRY AND TECHNOLOGY SYSTEMS, LDA

Projeto de Internacionalização ZenSystems

‐‐

10.143,80

FSE

7.100,66

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
ALENDOC ‐ UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Projeto de Qualificação ‐ Alendoc

‐‐

6.254,13

FSE

4.377,89

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Projeto de Internacionalização ‐ Alendoc

‐‐

12.422,70

FSE

8.695,89

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
JONICSUN PT, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Projeto de Qualificação Jonicsun

‐‐

4.791,31

FSE

3.353,92

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

JONICSUN PT, LDA

Projeto de Internacionalização ‐ Jonicsun

‐‐

36.218,80

FSE

25.353,16

2016/09/08

2019/09/07

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

EUROPADEL, LDA

Actuação em Mercados Internacionais

‐‐

31.375,00

FSE

21.962,50

2016/11/01

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

TOPGRID ENERGY SOLUTIONS, LDA

Internacionalização da TopGrid

‐‐

12.618,00

FSE

8.832,60

2016/05/16

2018/05/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

EASYAIM, LDA

Internacionalização de simuladores de tiro tecnologicamente
criativos e inovadores

‐‐

12.674,15

FSE

8.871,91

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
EASYAIM, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Qualificação de simuladores de tiro tecnologicamente criativos
‐‐
e inovadores

7.743,86

FSE

5.420,70

2016/12/01

2018/11/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALENDOC ‐ UNIPESSOAL LDA
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ALT20‐05‐3560‐FSE‐020583

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐020820

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐021076

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐021131

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐021132

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐021193

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐021633

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐021643

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐021681

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐021749

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto
02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Projeto de Internacionalização‐ VESTÍGIOS&LUGARES

‐‐

11.214,45

FSE

7.850,12

2016/09/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
GREENEDGE ‐ BIOMASSA E ENERGIA, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

ECO PELETES

‐‐

12.795,66

FSE

8.956,96

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Cuba;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Projeto de Internacionalização ‐ CEDROS

‐‐

16.205,98

FSE

11.344,19

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
SPIRA ‐ REVITALIZAÇÃO PATRIMONIAL, UNIPESSOAL LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Projeto de Qualificação ‐ Spira

‐‐

3.435,76

FSE

2.405,03

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Alvito;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SPIRA ‐ REVITALIZAÇÃO PATRIMONIAL, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização SPIRA

‐‐

5.437,00

FSE

3.805,90

2016/10/01

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Alvito;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

OUTDOOR SINGULAR XPERIENCE PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA OX Portugal ‐ internacionalização

‐‐

4.978,15

FSE

3.484,71

2017/09/11

2019/09/10

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

‐

‐

CENTRAJUSTE ‐ CENTRO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
DE RECURSOS, ORGANIZAÇÕES E SISTEMAS LDA

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

TPRO ‐ TECHNOLOGIES, LDA

Expansão de mercado para Espanha

‐‐

1.417,00

FSE

991,90

2016/08/25

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

IVO GARCIAS ‐ SOCIEDADE DE EMBALAGENS, LDA

Internacionalização da Ivo Garcias ‐ Sociedade de Embalagens,
‐‐
Lda.

4.833,00

FSE

3.383,10

2016/11/01

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SUPERFLAVOUR, LDA

Internacionalização ‐ Superflavours

‐‐

11.320,56

FSE

7.924,39

2016/09/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Gavião;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
PONTE ROMÃO, AZEITES E AZEITONAS, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Qualificação da Ponte Romão

‐‐

7.774,34

FSE

5.442,04

2016/10/01

2018/09/29

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Internacionalização da Ponte Romão

‐‐

8.771,25

FSE

6.139,88

2016/10/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
EUROPADEL, LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Construção de um Complexo turístico com diversas ofertas
integradas

Criação de uma unidade turística com uma inovadora oferta agregada, englobando
várias valências turísticas, tendo por base a conjugação da prática de padel com o
potencial turístico da cidade de Elvas, visando a captação de turistas nacionais e
internacionais.

6.433,39

FSE

4.503,37

2016/09/28

2018/03/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

Criação de um estabelecimento de Fabrico de Janelas, Portas,
Estores e outros em PVC, aço inox e alumínio

Criação de uma unidade industrial para o fabrico de caixilharia em PVC, alumínio e
aço inox, que potenciará a actual actividade de construção e de instalação
desenvolvido pela SGO e lhe permitirá o acesso a mercados internacionais.

35.824,13

FSE

25.076,89

2017/04/17

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

‐

ALT20‐05‐3560‐FSE‐021768

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐022302

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐05‐3560‐FSE‐024745

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

ALT20‐05‐3560‐FSE‐024755

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

84%

ALT20‐05‐3560‐FSE‐024756

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐05‐3560‐FSE‐024757

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3560‐FSE‐024762

ALT20‐05‐3560‐FSE‐024993

ALT20‐05‐3560‐FSE‐023542

VESTÍGIOS & LUGARES ‐ CONSTRUÇÕES, LDA

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

PONTE ROMÃO, AZEITES E AZEITONAS, LDA

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
SGO ‐ SOCIEDADE GESTORA DE OBRAS LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CARLOS LOUZEIRO, SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

inovCL

inovCL é um projeto que visa dotar uma empresa de topografia com serviços
altamente inovadores, recorrendo a tecnologias inexploradas a nível internacional, o
que se traduz na sua competitividade global, permitindo‐lhe crescer na sua cadeia de
valor.

7.467,60

FSE

5.227,32

2017/08/01

2019/05/16

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

01 ‐ A promoção do espírito empresarial nomeadamente facilitando
o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a
ANDERMARCE, UNIPESSOAL LDA
criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas.

Projeto de Empreendedorismo Qualificado e Criativo ‐
Andermarce

O presente projeto e Empreendedorismo Qualificado e Criativo pretende a
implementação de um Programa de Fidelidade, associado a um projeto de
Qualificação e Internacionalização para quatro países europeus e dois americanos.

23.508,54

FSE

16.455,98

2017/04/10

2019/04/09

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
EUROPADEL, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Optimização da Eficiência Organizacional

Criação de condições para a qualificação da Europadel, uma unidade turística que
terá uma inovadora oferta agregada, englobando várias valências turísticas,
conjugando a oferta de padel com o potencial turístico de Elvas, visando a captação
de turistas nacionais e internacionais.

21.500,00

FSE

15.050,00

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Internacionalização de Produtos Farmacêuticos Veterinários
Inovadores

A Brinova de forma a projetar internacionalmente os seus produtos e as suas
Marcas, apostará na implementação de um projeto de Internacionalização, no valor
de 878.234,94?, direcionado para um conjunto de sete mercados externos de
elavada potencial, na Europa, América do Norte e América Latina.

22.025,39

FSE

15.417,77

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
BRINOVA ‐ BIOQUÍMICA, LDA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

Por via do presente projeto de investimento em Fatores Imateriais de
Qualificação da Oferta de Produtos Farmacêuticos Veterinários Competitividade, orçamentado em 784.046,02?, a Brinova pretende criar e
Inovadores
desenvolver um conjunto de vantagens competitivas e um posicionamento de
referência, que potenciem a penetração nos segmentos e mercado‐alvo pretendidos.

3.473,97

FSE

2.431,78

2017/10/01

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SUNCREATIONS, LDA

Plano de internacionalização ‐ Dinamização de mercados
externos com potencial de crescimento ‐ Viana do Alentejo

Com uma estratégia delineada de internacionalização pretende‐se estruturar uma
capacidade exportadora de serviços de energéticos, representados no
aproveitamento das potencialidades energéticas na fonte solar, em mercados
externos (Colômbia, Marrocos, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe).

9.028,60

FSE

6.320,02

2017/01/02

2019/01/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

LABCOCO, LDA

Internacionalização dos Produtos Derivados de Coco da
Labcoco

A Labcoco, com o intuito de potenciar nos mercados externos as suas linhas de
produtos e as suas marcas, irá implementar um projeto de investimento em
internacionalização, no valor de 980.913,08?, para os mercado de: Espanha, Itália,
França, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Dinamarca, EUA e Canadá.

28.444,39

FSE

19.911,07

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ANDERMARCE, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização ‐ Andermarce

O presente projeto de Internacionalização pretende a implementação de um
Programa de Fidelidade, associado a um projeto de Empreendedorismo Qualificado e
Criativo e Qualificação para quatro países europeus e dois americanos.

4.767,86

FSE

3.337,50

2017/04/10

2019/04/09

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐05‐3560‐FSE‐025002

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

CORREIA SILVA MOREIRA, LDA

Projeto de Internacionalização‐ CORREIA

O presente projeto de Internacionalização pretende a implementação de uma Base
Única, uma Interface de Gestão no ato da efetivação do contrato de financiamento
do automóvel, associado a um projeto de Empreendedorismo Qualificado e Criativo e
Qualificação para países da Europeus e Sul Americano.

9.053,57

FSE

6.337,50

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

ALT20‐05‐3560‐FSE‐025003

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

WOI ‐ WHEY ON ICE, LDA

Projeto de Internacionalização ‐ Whey On Ice

O presente projeto pretende a implementação de uma Unidade de Produção,
Comercialização e Desenvolvimento de Gelados Funcionais inovadores em Montemor
o‐Novo, a WOI Whey On Ice, Lda; num total três candidaturas: Empreendedorismo,
Qualificação e Internacionalização.

2.142,86

FSE

1.500,00

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

ALT20‐05‐3560‐FSE‐025011

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ALEXANDRE CHAVES, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização ‐ Alexandre Chaves

Este projeto de Internacionalização pretende a implementação de uma Start Up com
uma plataforma online de desenho interativo para os mercados Europeu, Americano
e Asiático;complementada pela submissão de dois projetos de Empreendedorismo
Qualificado e Criativo (já submetido) e Qualificação.

3.112,47

FSE

2.178,73

2017/04/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

Actuação Competitiva em Mercados Internacionais da SGO

Preparar a SGO para uma actividade sustentada e crescente em mercados
internacionais com enfoque na comercialização dos produtos de caixilharia em PVC,
alumínio e aço inox que fabricará na sua nova unidade industrial equipada com
tecnologia de ponta.

22.000,00

FSE

15.400,00

2017/03/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

‐

20.244,34

FSE

14.171,04

2017/03/04

2019/03/03

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Fronteira;

‐

ALT20‐05‐3560‐FSE‐023857

ALT20‐05‐3560‐FSE‐023988

BRINOVA ‐ BIOQUÍMICA, LDA

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

ALT20‐05‐3560‐FSE‐025274

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

PRIME CHEESE ‐ RESERVA ALENTEJANA, LDA

Herdade das Pintas ‐ Produtos Gourmet

Através deste projeto a Prime Cheese pretende relançar‐se no mercado via promoção
de marcas proprias de produtos Gourmet regionais do Alentejo, nomeadamente
Vinho, Azeite, Enchidos e Compotas. Investimento de 615.000? prevê criação de 6
postos de trabalho e taxa de exportação superior a 50%.

ALT20‐05‐3560‐FSE‐025287

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

BIRB, UNIPESSOAL LDA

BIBR: Equestrian Business Innovation

O projeto da BIRB visa apoiar o inicio do seu processo de internacionalização
apostando em atividades que contribuam para a diferenciação em relação à
concorrência e na inovação e criação de valor para os clientes.

5.714,29

FSE

4.000,00

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

Tradição Equestre Portuguesa na Europa

A Subtle Illusion pretende ser um centro de treino e desenvolvimento equestre com
vocação internacional. A empresa aposta no treino de equideos para eventos
desportivos destinados aos países do mercado europeu com tradição equestre.

4.500,00

FSE

3.150,00

2017/03/04

2019/03/03

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

BEST HARVEST, CONSULTING, LDA

Verde Querido_Internacionalização

O presente projeto assenta na comercialização de uma variedade de sementes de
relva ‐ Pava que pelas suas caracteristicas únicas assume‐se como a solução para
mercados internacionais com determinadas especificades. Além disso, a empresa
prestará serviços de consultoria técnica a esses mercados.

1.953,14

FSE

1.367,20

2017/03/04

2019/03/03

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ENOLEA ‐ SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA

Internacionalização da empresa Enólea

Internacionalização da ENOLEA em 5 paises alvo com as suas mais prestigiadas
marcas de vinho, espumante e de azeite

2.065,20

FSE

1.445,64

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Vidigueira;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

AAZ Roast Coffee ‐ Nwe markets New Produts

A AaZ do Café pretende apostar nos fatores de diferenciação e na criação de valor
para os clientes com recurso ao marketing digital, as TIC e ao design para conquistar
o mercado externo, dando assim continuidade ao seu processo de
internacionalização.

6.107,14

FSE

4.275,00

2017/03/04

2019/03/03

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

‐

ALT20‐05‐3560‐FSE‐025800

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

03 ‐ A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades
CESAR CASTELÃO & FILHOS, LIMITADA
avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços;

A empresa pretende elevar a sua competitividade, mediante a disponibilização de
Inovação organizacional e de marketing ‐ Plataforma
uma plataforma web para receção de serviços de impressão, recurso a metodologias
informática para receção de serviços de impressão e marketing
organizacionais, desmaterialização processos, marketing digital e formação dos RH.
digital
Importa também reforçar a presença no mercado externo.

5.841,86

FSE

4.089,30

2018/03/30

2020/03/27

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Chamusca;

‐

ALT20‐05‐3560‐FSE‐025927

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

ASOMA, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Internacionalização da ASOMA

A ASOMA pretende com o projeto apostar e a reforçar o seu posicionamento nos
mercados e segmentos‐alvo, alargando a sua capacidade de cobertura ao nível
internacional, nos mercados onde atua e na conquista de novos mercados,
reforçando o seu posicionamento competitivo e sua quota de mercado.

2.000,10

FSE

1.400,07

2017/02/01

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

‐

ALT20‐05‐3560‐FSE‐025975

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

MOODMINT LDA

Moodmint‐ Internacional

Este projeto pretende auxiliar a empresa no início do seu processo de
internacionalização nomeadamente com o investimento em participação em feiras,
exibições profissionais, viagens para presença no estrangeiro, marketing digital e a
contratação de 2 técnicos dedicados à internacionalização.

21.256,69

FSE

14.879,68

2017/03/04

2019/09/03

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Gavião;

‐

Programa Operacional Regional do Alentejo

02 ‐ Reforço da competitividade das PME
incluindo a redução de custos públicos de
contexto

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

DOMINANT FORCE LDA

Internacionalização Enigma ‐ Nature & Water Hotel

Projeto de Internacionalização do Enigma ‐ Nature & Water Hotel

26.250,00

FSE

18.375,00

2017/06/01

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

O objectivo do projeto Evorenjoy passa pela prestação de serviços de alojamento de
qualidade superior.Com a criação da unidade turística, a Evorenjoy irá estar em
condições de avançar para a concretização deste projeto, pretendendo ainda
destacar‐se através da inovação e diferenciação pela prestação de serviços acessórios
como provas de vinhos e refeições alentejanas ao domicílio.

164.096,81

FEDER

98.458,09

2017/05/23

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

ALT20‐05‐3560‐FSE‐025077

ALT20‐05‐3560‐FSE‐025517

ALT20‐05‐3560‐FSE‐025569

ALT20‐05‐3560‐FSE‐025607

ALT20‐05‐3560‐FSE‐025776

ALT20‐05‐3560‐FSE‐026007

84%

03 ‐ Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas

02 ‐ O desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais
para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização.

SGO ‐ SOCIEDADE GESTORA DE OBRAS LDA

SUBTLE ILLUSION ‐ UNIPESSOAL LDA

A A Z DO CAFÉ, TORREFACÇÃO DE CAFÉ, LDA

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000001

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e EVORENJOY, LDA
à criação de empresas;

Evorenjoy ‐ Alojamento local

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Implantar inovação e diferenciação nos serviços a prestar, através de intervenção nos
espaços de fabrico das instalações com obras e aquisição de novos equipamentos,
Modernização da empresa por via da inovação, diferenciação e
para garantir uma sustentabilidade da empresa. Dotar os espaços envolventes de
criação de emprego sustentável
equipamentos de suporte aos eventos que pretende realizar. Criação de emprego
sustentável.

136.057,18

FEDER

54.422,87

2017/05/25

2017/11/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

São Brás e São Lourenço;

158.773,24

FEDER

71.447,96

2017/06/06

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

HERITAGE & EMPATHY LDA

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000004

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e IP7 PADEL, S.A.
à criação de empresas;

Criação de uma empresa de Padel Indoor e Outdoor

A IP7 Padel é uma empresa criada em 2017 que visa desenvolver o Padel Indoor e
Outdoor em Évora. A empresa irá construir 5 campos de padel, sendo 3 Indoor (fator
diferenciador na região), o que permitirá jogar em qualquer altura do ano. Pretende
captar público de todas as faixas etárias, mulheres e homens.

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Sorriso Flagrante

O espaço é constituído por uma zona de receção e sala de espera; três gabinetes,
sendo dois deles, salas de tratamentos; duas instalações sanitárias uma para publico
e outra para pessoal; duas pequenas divisões, uma destinada à colocação de um
aparelho médico e outra a sala de despejos; uma zona de lavagem, circulação e
vestiário de pessoal, para além do corredor que liga os diferentes espaço

145.799,95

FEDER

58.319,98

2017/06/12

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

União das freguesias de
Ponte de Sor, Tramaga e
Vale de Açor;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000009

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e ARESTA DISTINTA LDA
à criação de empresas;

Aresta Distinta ‐ World Heritage Residences

Criação de um projeto empresarial de pequena dimensão da área do turismo, criando
dois postos de trabalho (inscritos no IEFP), e através da viabilidade do projeto
permitir que estes postos de trabalhos sejam sustentáveis (FEDER + FSE).O projeto
passa pela exploração de um alojamento local constituido por 2 T1 e 2 T2, e
disponibilizando um pack de oferta turística a um preço mais acessível aos clientes,
quando adquiridos em conjunto.

146.575,00

FEDER

87.945,00

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000010

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

MODERNIZAÇÃO DE FARMÁCIA COM ELEMENTOS
INOVADORES E TRADICIONAIS

A operação a decorrer visa a modernização da Farmácia Campo Maior através de
elementos inovadores, e a utilização de materiais tradicionais (cortiça e madeira)
postos de lado há muito neste ramo. Estamos perante um projeto de investimento
de elevado nível tecnológico para o setor, que visa reforçar a competitividade da
entidade pela melhoria funcional e a nível da atratividade do estabelecimento, tal
como uma eficaz resposta na oferta existente.

233.698,38

FEDER

93.479,35

2017/06/15

2018/11/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

Nossa Senhora da
Expectação;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000011

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e SCALASTATUS LDA
à criação de empresas;

Expansão da empresa SCALASTATUS

O presente projeto consiste na criação de 3 novas lojas comerciais nos concelhos de
Montemor‐o‐Novo e Arraiolos e a subsequente remodelação e adaptação dos
espaços destinados a esse efeito e aquisição de equipamento específico, indo ao
encontro da estratégia de expansão da empresa Scalastatus, e da criação de 5 novos
postos de trabalho de Vendedores, que assegurem o atendimento nesses
estabelecimentos.

130.802,02

FEDER

58.860,91

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos; Montemor‐o‐
Novo;

Arraiolos; União das
freguesias de Nossa
Senhora da Vila, Nossa
Senhora do Bispo e
Silveiras;

SORRISO FLAGRANTE SAÚDE HUMANA LDA

MARIA MARGARIDA MENDES PALMEIRO ‐ FARMÁCIA
UNIPESSOAL, LDA
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ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000012

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e HANGAR CRIATIVO ‐ SOLUÇÕES DE PUBLICIDADE, LDA
à criação de empresas;

HANGAR CRIATIVO ‐ Economia Criativa

Trata‐se de uma candidatura que permite à empresa criar DOIS POSTOS DE
TRABALHO.Para tal, a empresa necessita de realizar o investimento para que possa
incrementar e melhorar a qualidade dos seus serviços.

234.657,08

FEDER

129.061,39

2018/02/23

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000015

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Reforço da competitividade da Tepsol

O presente projeto visa reforçar a capacidade produtiva atual, bem como qualificar a
empresa, dotando‐a de novas ferramentas, aumentando a sua competitividade e
capacidade de resposta.Com o investimento previsto empresa irá abraçar uma nova
área de negócio e irá desenvolver novos produtos.Estamos a apresentar uma
operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

223.521,93

FEDER

67.056,58

2018/01/12

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

União das freguesias de
Romeira e Várzea;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000017

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e HOSPITAL VETERINÁRIO MURALHA DE ÉVORA, LIMITADA
à criação de empresas;

Modernização do Hospital Veterinário Muralha de Évora

O HVME pretende desenvolver um projeto com o intuito de desenvolver uma nova
valência de medicina veterinária, a fisioterapia e criar um centro de reabilitação
animal. O desenvolvimento de uma visita virtual aos animais hospitalizados irá
proporcionar aos clientes uma maior satisfação. Será necessário adquirir novos
computadores, servidor e software. Por último, refira‐se a preocupação ambiental,
com a aquisição de painéis fotovoltaicos.

183.871,28

FEDER

73.548,51

2017/06/19

2019/06/18

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000018

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e SLOWLY‐COM VAGAR, LDA
à criação de empresas;

SLOWLY ‐ COM VAGAR ‐ Alojamento Local

Trata‐se de uma candidatura que resulta na Criação de Micro‐Empresa.

169.651,33

FEDER

101.790,80

2018/04/02

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Mourão;

Mourão;

218.153,44

FEDER

87.261,38

2017/07/01

2019/07/14

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Castelo de Vide;

Santa Maria da Devesa;

TEPSOL ‐ TÉCNICAS PROTECÇÃO SOLAR, LIMITADA

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000021

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

BRUNO VAZ, UNIPESSOAL LDA

Modernização Empresarial e Criação de Emprego na BRUNO
VAZ Unip.

O projeto de investimento da BRUNO VAZ Unip., integra todas as áreas decisivas para
o negócio, nomeadamente a logística e armazenagem, com a construção de um novo
armazém, a modernização e organização do espaço de exposição e atendimento, a
implementação de novos sistemas de informática e segurança, de novo equipamento
de mobilidade de cargas e a contratação de dois novos recursos humanos.

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000024

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

TIAGO SOARES LOPES, UNIPESSOAL LDA

Projeto de investimento da Tiago Soares Lopes, Unipessoal,
Lda.

Este projecto consiste na implementação de um ginásio modelo Fitness Factory na
cidade de Santarém.Esta àrea permitirá não apenas apresentar um espaço
desafogado, ideal para a realização de exercicio, mas também apresentar um
conjunto de possibilidades que a concorrência não tem, nem poderá implementar
face às limitações de espaço que enfrenta.Estamos a apresentar uma operação Multi‐
Fundo (FEDER+FSE).

217.272,01

FEDER

76.045,20

2018/10/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

União das freguesias de
Santarém (Marvila), Santa
Iria da Ribeira de Santarém,
Santarém (São Salvador) e
Santarém (São Nicolau);

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000025

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

RESULTA ‐ PUBLICIDADE , UNIPESSOAL LDA

Crescimento sustentado da RESULTA

O presente projeto visa promover a empregabilidade e o consumo na região uma vez
que a empresa criando emprego e melhores condições para a sua equipa, promove
condições para o seu próprio crescimento e trará maior competitividade e
crescimento ao setor, gerando um efeito de arrastamento a montante e jusante da
sua atividade.Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

165.314,17

FEDER

49.594,25

2018/02/12

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

Samora Correia;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000027

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

AGRIMAGOS‐MECANIZAÇÃO AGRICOLA E INDUSTRIAL DE
SALVATERRA DE MAGOS, LIMITADA

Projeto de Empreendedorismo e Emprego da AGRIMAGOS

O projeto da AGRIMAGOS prevê a atuação em fatores críticos para o
desenvolvimento do negócio, apostando na inovação organizacional e ao nível dos
processos, produtos e serviços, numa ótica de marketing integrado virado para a
satisfação do cliente, através da realização de trabalhos de remodelação do espaço,
bem como a consequente aquisição de mobiliário, equipamentos informáticos,
ferramentas, reclame luminoso e 2 viaturas comerciais.

201.153,19

FEDER

90.518,94

2017/06/16

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

União das freguesias de
Salvaterra de Magos e
Foros de Salvaterra;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000029

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

PAULO JORGE CAVACO, UNIPESSOAL LDA

Criação de uma rede regional de Kiosques de Street Food

A operação tem como objetivo a criação de uma rede regional de Street food,
assente na valorização dos produtos regionais alentejanos, nomeadamente através
da venda de Cachorros de Salchicha com bacon de Porco Alentejano e permite a
criação de 4 Postos de trabalho a tempo inteiro bem com uma estimativa de 5 UTAS
em pessoal flutuante. O valor do investimento ascende a 234.983,23 euros.

233.686,10

FEDER

140.211,66

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000030

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

AROMAS DOS SALGUEIROS, LDA.

Aromas dos Salgueiros ‐ Casas de campo

O presente projecto integra quatro componentes: empreitada, aquisição de bens
(equipamento e mobiliário), publicidade e divulgação e contratação de recursos
humanos.A componente de empreitada, tem um valor de 117.742,62 euros, e a
aquisição de bens, um valor de 59.990,09 euros.O contrato de trabalho a realizar
será sem termo.O projeto inicia‐se em 09/2017 e prevê‐se concluir em 02/2019.

166.629,72

FEDER

66.651,89

2018/03/04

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Castelo de Vide;

Santa Maria da Devesa;

186.899,34

FEDER

93.449,67

2018/01/02

2019/06/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

Comporta;

Aljustrel; Beja; Castro
Verde; Cuba; Ferreira do
União das freguesias de
Alentejo; Ourique; Serpa; Aljustrel e Rio de Moinhos;
Vidigueira;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000031

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

A CABANA DO PAI DO TOMÁS ‐ ALOJAMENTO TURÍSTICO, S.A.

Expansão das Atividades de Animação Turística da
SadoArrábida

O investimento é constituído por:‐ AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO DONUT E DE
VEÍCULO BIG TRUCK 4X4‐ AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA EMBARCAÇÃO‐ KAYAKS‐
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO [HARDWARE] E SOFTWARE GESTÃO‐ EQUIPAMENTO
DIVERSO (BINÓCULOS, DRONE, WALKIE‐TALKIES)‐ FARDAS‐ DESENVOLVIMENTO DE
ESTUDO E PLANO DE MARKETING‐ MATERIAL PROMOCIONAL ‐ DESENVOLVIMENTO
WEB, MARKETING DIGITAL E OTIMIZAÇÃO SEO ‐ PRESENÇA EM FEIRAS
INTERNACIONAIS

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000032

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

READY SATISFACTION ‐ UNIPESSOAL LDA

Ready to Excite U ‐ Expansão

Expansão/reforço da capacidade produtiva, para conceção produção e montagem de
apresentações de videomapping, utilizando a tecnologia mais recente no mercado e
propondo uma capacidade de cobertura de todos os segmentos de mercado, do
institucional ao retalho e ao particular, suportado num sólido conhecimento do
mercado

234.679,00

FEDER

140.807,40

2017/07/15

2018/07/16

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

São Salvador e Santa Maria;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000033

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ADRIANO SOEIRO FERREIRA ‐ SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Projeto de Empreendedorismo e Emprego da ASFERREIRA

O projeto da ASFERREIRA prevê a atuação em fatores críticos para o
desenvolvimento do negócio, apostando na inovação organizacional e ao nível dos
processos, produtos e serviços, através da realização de obras de remodelação de um
armazém em bruto, onde passará a ser realizada a atividade da empresa, adaptando‐
o para um espaço comercial, assim como a aquisição de mobiliário, equipamento
informático, de promoção e de transporte, entre outros.

186.903,66

FEDER

56.071,10

2018/11/30

2019/11/15

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

União das freguesias de
Salvaterra de Magos e
Foros de Salvaterra;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000034

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e LUSANTI ‐ UNIPESSOAL LDA
à criação de empresas;

PÁTEO DOS OLIVEIRA ‐ Alojamento Local

Trata‐se de uma candidatura que resulta na Criação de Micro‐Empresa.

102.202,00

FEDER

61.321,20

2018/06/04

2019/11/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000035

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

DOMUS ALBA

A empresa promotora tem autilização de um edificio em Casa Branca, Sousel, e
pretende remodelar e adaptar para a exploração enquanto unidade turistica, sob a
forma de Turismo de habitação. Para o efeito, para lá das obras é também necessário
adquirir equipamentos. A unidade terá 6 quartos (5 no piso 1 e 1 no piso 0), zonas
comuns, cozinha, piscina, zona de lazer e estacionamento.

212.360,91

FEDER

84.944,36

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Sousel;

Casa Branca;
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e CLINICA VETERINÁRIA DE ESTREMOZ, LDA
à criação de empresas;

Novas instalações e valências para clínica veterinária

O promotor pretende efetuar investimentos em recursos humanos e em
equipamentos que lhe permitam aumentar o leque de serviços à disposição dos seus
clientes, bem como permitir dispor dos recursos necessários para efetuar serviços de
maior e melhor capacidade de resposta pelo incremento da equipa e da área afeta à
atividade (mais área comercial, mais área de clínica médica e mais área de clínica
cirúrgica).

209.380,80

FEDER

83.752,32

2017/07/01

2019/01/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz; Vila Viçosa;

Nossa Senhora da
Conceição e São
Bartolomeu; União das
freguesias de Estremoz
(Santa Maria e Santo
André);
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ALVES & PROENÇA LDA

Expansão e Modernização da NOVACLÍNICA

A empresa com o projeto pretende incrementar o grau de inovação e diferenciação
em relação ao apresentado pela sua concorrência, pois serão prestados os melhores
cuidados de saúde oral disponíveis no mercado, num espaço que após a intervenção
irá romper com os dogmas habituais, proporcionando um ambiente calmo e sereno,
onde os clientes libertam grande parte da ansiedade causada por uma ida ao
dentista.

234.046,13

FEDER

93.618,45

2017/06/16

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Privado

Ampliação de um empreendimento de turismo rural

A segunda fase do projeto incluirá um edifício de 90m2 mais ampliação de 52 m2, por
forma a permitir dispor das seguintes unidades de alojamento:‐ 2 quartos duplos, 1
sala, cozinha em open‐space e WC;‐ 1 quarto duplo, 1 sala, cozinha em open‐space e
WC;‐ 2 quartos duplos, 1 sala), cozinha em open‐space e WC.Incluirá também uma
piscina de apoio ao empreendimento.

148.402,20

FEDER

89.041,32

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

São Teotónio;
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ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

GREENSMOOTH LDA

Ampliação e Requalificação da casa de campo Quinta do Vau

Com a ampliação da Quinta do Vau, com um novo bloco, pretende‐se dotar a Quinta
de mais 4 quartos virados para o segmento das familias, uma vez que irão dispôr de
beliches, para além de cama de casal, e uma kitchnet equipada que fará com que nas
épocas de maior procura possamos encaixar as muitas reservas que vão sendo
recusadas nessas alturas por falta de capacidade.

196.848,86

FEDER

108.266,87

2017/12/31

2019/06/29

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

Mértola;

TELESANTA ‐ SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS
IMOBILIÁRIOS, LDA

Renovação e Remodelação de Espaço criando novo conceito
Business Solutions

Com a Renovação e Remodelação pretende a Telesanta atrair mais empresas
possibilitar a incubação de empresas e aumentar a faturação .

RIBAPEIXE ‐ COMÉRCIO DE PRODUTOS CONGELADOS,
LIMITADA

Reforço do conhecimento e tecnologia de forma a promover a
Em suma, com este projeto, a Ribapeixe tenciona dar início a uma nova fase no
expansão e modernização sustentada do negócio, bem como a
negócio: fase essa que será marcada pela modernização e inovação.
criação de emprego.
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08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;
03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

BRAZÃO & MIRA, LDA

190.000,00

FEDER

57.000,00

2017/10/02

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

União das freguesias de
Romeira e Várzea;

143.000,00

FEDER

42.900,00

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

‐

‐

A candidatura consiste na expansão do espaço existente do Restaurante Alpendre
por forma a criar uma nova sala com condições para dar resposta à procura existente
com a anterior gerência, nomeadamente de grupos de média dimensão. Será
reestruturada a cozinha ao nível dos equipamentos, por forma a melhorar a sua
capacidade de resposta e adaptar a o aumento de lugares sentados

120.954,40

FEDER

72.572,64

2017/06/15

2019/05/12

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

Arraiolos;
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08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e Privado
à criação de empresas;
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ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e METALVIÇOSA, FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, LDA Metalviçosa_reinforce
à criação de empresas;

A Metalviçosa ambiciona desenvolver um percurso que a permita tornar‐se no
fornecedor tecnológico de eleição das suas áreas de especialização, apresentando
soluções perfeitamente adequadas às necessidades dos seus clientes que se
distingam do mercado existente, e para tal é fundamental o investimento na
expansão dos equipamentos e dos recursos humanos que possui.

218.595,33

FEDER

98.367,90

2017/08/01

2018/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Alandroal;

União das freguesias de
Alandroal (Nossa Senhora
da Conceição), São Brás
dos Matos (Mina do
Bugalho) e Juromenha
(Nossa Senhora do Loreto);
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

SVET ‐ Nova Clínica e Novas Valências

Trata‐se de uma candidatura que permite à empresa criar três postos de trabalho.A
empresa necessita de realizar o investimento para que possa mudar de instalações e
iniciar novas valências nos serviços a prestar.

216.262,05

FEDER

86.504,82

2017/12/13

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

Sines;

RIBARENT, LDA

Expansão‐ Aluguer de Viaturas para tours Seletivos

Pretendemos oferecer uma série de serviços e experiencias de modo a permitir mais
ofertas e valias indirectas para a Ribarent com os serviços integrados que iremos
facultar. Importa referir que atualmente estão em fase de preparação os seguintes
produtos turísticos estratégicos : Turismo de Natureza, Turismo de Negócios,
Gastronomia e Vinhos e Touring Cultural.

113.000,00

FEDER

56.500,00

2017/10/02

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

União das freguesias de
Romeira e Várzea;

SOLAR MONEY , LDA

Desenvolver Iluminação Led

Pretende a Solar Money conseguir que as empresas e particulares do concelho, e
posteriormente de todo o território nacional incluindo ilhas possam usufruir de uma
capacidade de diminuir os seus custos e ao mesmo tempo cuidar do meio ambiente.

231.000,00

FEDER

115.500,00

2017/11/01

2019/04/19

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

União das freguesias de
Romeira e Várzea;

234.953,76

FEDER

140.972,26

2017/09/20

2019/09/20

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

Arraiolos;
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08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

SVET‐ ACTIVIDADES VETERINÁRIAS LDA

Restaurante Alpendre 2.0
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ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO
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08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e TRAÇO E OFÍCIO, LDA
à criação de empresas;

Criação de novo estabelecimento turistico Open House

A criação do novo estabelecimento Open House aposta num conceito inovador e
diferenciador, em que é prezado o contacto e proximidade com a região em que se
insere. Assim, pretende‐se recriar e transmitir aos hóspedes as tradições, costumes e
vivências alentejanas através da decoração simples e de design inovador, qualidade
do serviço prestado e utilização dos recursos endógenos como a gastronomia e
artesanato.
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08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Hostel Temático ‐ O Torneiro

O presente projeto traduz‐se na capacitação da empresa Teopisto & Abreu, Lda. para
diversificar a sua atividade, através do desenvolvimento das condições físicas
necessárias, passando a oferecer serviços de alojamento, através de um Hostel
temático.

197.422,94

FEDER

88.840,32

2018/03/06

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

Pernes;

233.574,62

FEDER

93.429,85

2018/04/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

‐

‐

" TEOPISTO & ABREU ", LDA
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ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

BARROS & ALEXANDRE, S.A.

Crescer inovando no Alto Alentejo

A Barros & Alexandre trata‐se de uma empresa que tem mais de 28 anos no mercado
e que se tem adaptado de forma sempre rigorosa, mas também inovadora aos
desafios que o sector tem apresentado. Neste projeto pretende‐se reforçar a
capacidade de marketing, comunicação e vendas através de novas e inovadoras
ferramentas de marketing, assim como modernizar e reforçar‐se operacionalmente
através da aquisição de novas máquinas e equipamentos.
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Privado

Desenvolver o turismo da Golegã com Paulo Manuel Barroso
Antunes da Luz

O Promotor tem experiência na área de gestão de empresa, na área da formação e do
marketing. Já deu formação na área do turismo em Moçambique. Foi proprietário do
restaurante Casa dos Amigos, tem um conhecimento profundo das características da
Golegã e da sua cultura. Fatos estes que fundamentam a capacitação do empresário
para desenvolver este projeto de turismo na Golegã. Estamos a apresentar uma
operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

120.769,13

FEDER

60.384,57

2017/06/15

2018/12/15

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Golegã;

Golegã;
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85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ESTUDANTINA ‐ PAPELARIA E LIVRARIA LDA

Unidade de Office Center

Criação de uma unidade cash‐carry de artigos de papelaria e material de escritório,
incluindo mobiliário. Com esta operação será alcançada a criação liquida de 1 posto
de trabalho, representando um investimento de 197.364,69 euros.

196.364,69

FEDER

88.364,11

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐
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ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO
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08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

MC ‐ LIFESTYLE, UNIPESSOAL LDA

Projeto de Empreendedorismo e Emprego da LIFESTYLE

O projeto da LIFESTYLE prevê a atuação em fatores críticos para o desenvolvimento
do negócio, apostando na inovação ao nível organizacional, dos processos e dos
serviços, numa ótica de marketing integrado virado para a satisfação do cliente,
através da realização de obras de remodelação e adaptação do seu ginásio, para além
de adquirir máquinas e equipamentos de ginásio, bem como de material
promocional, bem como proceder à criação de 1 website.

111.787,94

FEDER

50.304,57

2017/08/07

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

União das freguesias de
Coruche, Fajarda e Erra;
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08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

GLADMASTER GYM EXERCICIO E SAUDE LDA

Gladmaster Gym ‐ Atividade física e bem‐estar

A empresa irá desenvolver as seguintes atividades:‐ No âmbito das atividades de
saúde e bem‐estar: sessões de fisioterapia, consultas médicas de várias
especialidades (medicina geral, nutrição, psicologia);‐ No âmbito das atividades de
exercício físico: aulas de ginástica localizada, step, GAP, kids, zumba, cycling, pilates,
treino personalizado, musculação e cardiofitness, em diferentes horários.

196.699,30

FEDER

68.844,76

2017/11/10

2019/04/11

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

Alcanede;
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08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

CESAR CASTELÃO & FILHOS, LIMITADA

Reforço da competitividade da César Castelão

O presente projeto de investimento consiste na aquisição de diversos equipamentos
que irão contribuir contribuir para uma maior automatização e aumento de
produção, para a utilização de recursos de uma forma mais inteligente, ao mesmo
tempo que melhora a produtividade da empresa e consequentemente aumento do
volume de negócios.Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

234.685,00

FEDER

93.874,00

2018/01/26

2019/07/25

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Chamusca;

União das freguesias da
Chamusca e Pinheiro
Grande;
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08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

A2EL, PUBLICIDADE E SERVIÇOS, LDA

Projeto de reforço das capacidades produtivas e de
desenvolvimento de produtos

Pretendendo manter a trajetória de crescimento e de diferenciação, foi definido um
conjunto de investimentos que permitirá à empresa reforçar os seus quadros (com
apoio do FSE), aumentar a sua capacidade produtiva e de desenvolvimento de
produtos, reduzir custos, obter maior independência no desenvolvimento da
atividade e melhorar o design das suas soluções, de modo a tornar‐se uma referência
ainda maior a nível regional e local.

101.617,94

FEDER

40.647,18

2017/08/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Nisa;

União das freguesias de
Espírito Santo, Nossa
Senhora da Graça e São
Simão;
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08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e ALPENDRE D'ALEGRIA LDA
à criação de empresas;

Criação de um Restaurante Turístico

A Alpendre d'Alegria pretende criar um restaurante na principal rua turística de Évora
(Rua Cinco de Outubro) com o nome de uma das mais antigas lendas da cidade de
Évora ‐ A Bruxa de Évora.

232.696,88

FEDER

139.618,13

2018/02/02

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);
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08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

FILIMÓVEL ‐ MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL LDA

Casal da Rita Natura ‐ Turismo em Espaço Rural

O presente projeto traduz‐se na capacitação da empresa Filimóvel, Lda. para
diversificar e ampliar a sua atividade, através do desenvolvimento das condições
físicas necessárias, passando a oferecer serviços de alojamento, através de um TER
localizado na vila de Vaqueiros.

183.189,85

FEDER

100.754,42

2018/03/28

2019/09/27

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

União das freguesias de
Casével e Vaqueiros;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000069

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

A NOVA VULCANIZADORA SERRANO LDA

Modernização da Nova Vulcanizadora Serrano

A empresa propõe‐se a delocalizar as instalações para o Parque Industrial de Beja,
para um local bem localizado e com bons acessos. As novas instalações terão de ser
alvo de uma intervenção (prevista nesta operação). Propõe‐se também criar uma
nova linha de (des)montagem de pneus e um novo equipamento de alinhamento de
direção, assim como criar um novo serviço de assistência no local.

234.797,37

FEDER

105.658,82

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Salvador e Santa
Maria da Feira);

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000070

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

EL GALEGO TAGUS, LDA

Inovação na HOJE NO TASCA

O presente projeto de investimento surge como uma excelente oportunidade para
incrementar e alavancar a atividade da empresa, prevendo‐se a contratação de 10
novos postos de trabalho, contribuindo para desenvolvimento e da riqueza desta
região, alargando o leque de serviços inovadores, dos quais se destaca a aposta no
novo segmento de mercado ‐ Street Food.Estamos a apresentar uma operação Multi‐
Fundo (FEDER+FSE).

234.949,88

FEDER

82.232,46

2017/06/16

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

União das freguesias de
Santarém (Marvila), Santa
Iria da Ribeira de Santarém,
Santarém (São Salvador) e
Santarém (São Nicolau);

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000072

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

CABENA‐CABINAS DE BENAVENTE, LIMITADA

Cabena SI2E

O projeto de investimento da Cabena visa a melhoria das condições termo‐acústicas
da fábrica, o aumento da eficiência energética, a qualificação dos departamentos de
design e engenheria, bem como o reforço das áreas de produção e serviço pós‐
vendas da empresa.Este projeto está totalmente integrado com a estratégia de
inovação e modernização da Cabena.Estamos a apresentar uma operação Multi‐
Fundo (FEDER+FSE).

234.676,55

FEDER

70.402,96

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

Benavente;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000073

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

CACO ‐ ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DO CONCELHO DE
ODEMIRA

O projeto consiste na reabilitação e adaptação de edifício com a finalidade de
implementar uma iniciativa empresarial com base nas artes e ofícios tradicionais e
CRIAR/ Loja e Oficinas de artes e ofícios tradicionais e Visitas a com três tipologias de entrada no mercado, designadamente: Loja de comercialização
de produtos resultantes das artes e ofícios tradicionais; Oficinas para ações de
Oficinas de artesãos (turismo cultural)
formação; Passeios Turísticos com base em experiências reais no âmbito das artes e
ofícios tradicionais.

173.317,02

FEDER

86.658,51

2017/06/16

2018/12/16

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

São Salvador e Santa Maria;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000074

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

CENTRO DE ENFERMAGEM REABILITA MELHOR, LDA

Crescimento Centro de Enfermagem Reabilita Melhor

O projeto de investimento consiste na reabilitação / restruturação de um espaço para
criação de unidade de cuidados continuados em fazendas de almeirim. Para o
desenvolvimento deste projecto está prevista para além da adaptação do espaço o
aquisição de diversos equipamentos relacionado com a atividade, tais como, material
ortopédico .Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

202.204,64

FEDER

70.771,62

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

Fazendas de Almeirim;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000076

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
SINDOMETAL‐SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL DE
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e
METALOMECANICA LDA
à criação de empresas;

Renovação e reforço da capacidade produtiva da SINDOMETAL

O projeto pretende por um lado requalificar e ampliar a atual zona produtiva da
empresa e por outro, renovar o equipamento produtivo que já se encontra obsoleto
e que não permite a produção de peças de maior complexidade de forma eficiente. A
presente operação permitirá alavancar a capacidade produtiva, diversificar os
produtos e peças a produzir, aumentar assim o leque de clientes. Irá recorrer
também ao FSE para apoio à criação de emprego.

112.650,00

FEDER

45.060,00

2017/09/30

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

União das freguesias de
Nossa Senhora da Vila,
Nossa Senhora do Bispo e
Silveiras;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000081

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

MAGNO SABOR, RESTAURANTE, LDª

Magno Sabor e a requalificação do espaço emblemático Oh!
Vargas

O projeto de investimento consiste na revitalização e exploração um restaurante de
prestígio que tinha encerrado recentemente no concelho de Santarém. Este
estabelecimento chamava‐se Oh! Vargas. O projeto de investimento vai permitir a
empresa criar 4 postos de trabalho.Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo
(FEDER+FSE).

220.954,49

FEDER

77.334,07

2018/03/20

2019/09/19

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

União das freguesias de
Santarém (Marvila), Santa
Iria da Ribeira de Santarém,
Santarém (São Salvador) e
Santarém (São Nicolau);

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000082

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

RESIDENCIAL ‐ LAR DA MINHA MÃE LDA

Modernização com inovação nos serviços prestados ao idoso

O presente projeto traduz‐se na capacitação da empresa Residencial Lar da Minha
Mãe, Lda para ampliar e diversificar a sua atividade, através do desenvolvimento das
condições físicas necessárias, passando a oferecer serviços diferenciados,
nomeadamente, ao nível terapêutico (sala de Snoezelen).

213.888,65

FEDER

64.166,60

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

União das freguesias do
Cartaxo e Vale da Pinta;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000084

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

JOSÉ ANTÓNIO COSTA LOPES & FILHO LDA

Serralharia Camões

A Serralharia Camões localizada em Nisa, desenvolve trabalhos em ferro e Inox e
fabrica portões, vedações e estruturas metálicas. Após ter conseguido atravessar a
pior altura da crise em Portugal sempre com resultados positivos e face às suas
melhorias, a empresa pretende proceder a uma ampliação da unidade de produção,
alavancando assim, o crescimento da empresa e o seu volume de negócios.

235.000,00

FEDER

94.000,00

2017/06/19

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Nisa;

União das freguesias de
Espírito Santo, Nossa
Senhora da Graça e São
Simão;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000085

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Privado

Estabelecimento Hoteleiro de Alojamento local Aqui n'Al‐deia

Este projeto servirá de suporte para a criação de uma empresa no âmbito da medida
de apoio do SI2E, referindo que o projecto integra as prioridades de investimento,
empreendedorismo e criação de empresas.

202.191,58

FEDER

121.314,95

2018/01/02

2019/07/02

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

São João dos Caldeireiros;

HOTEL BRASA‐EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTELEIROS,
LDª

HOTEL BRASA ‐ Remodelação

Trata‐se de uma candidatura que resulta na Expansão de Micro‐Empresa.

163.314,97

FEDER

65.325,99

2017/06/19

2019/03/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Caia, São Pedro e Alcáçova;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000087

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000093

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

SALA BRANCA, LDA

Criação de um polo em Santarém

A Sala Branca, é um gabinete de promoção de arte em Portugal, com posicionamento
específico no segundo mercado. Este projeto assente na expansão para a Região de
Santarém , concelho onde esta atividade terá um potencial elevado devido á
inexistência de tal atividade .

199.000,00

FEDER

69.650,00

2017/10/02

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

União das freguesias de
Romeira e Várzea;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000095

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

PEDRO TOMÉ ‐ REPARAÇÕES AUTO, LDA

O projecto apresenta uma operação Multi‐Fundo. O promotor pretende obter apoios
Operação de inovação e diferenciação da oficina de reparação para obras no espaço, compra de equipamentos e softwares, aposta no marketing e
automóvel Pedro Tomé
criação de emprego, aumentando assim o nível de qualidade do estabelecimento, de
modo a aumentar os seus resultados.

227.755,00

FEDER

68.326,50

2017/06/27

2018/12/26

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

Almeirim;

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

PALAVRAS IMEDIATAS ‐ UNIPESSOAL, LDA

PALAVRAS IMEDIATAS ‐ Restauração / Catering

Trata‐se de uma candidatura que resulta na Criação e Expansão de Micro‐Empresa.

159.038,58

FEDER

79.519,29

2018/11/19

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

Santo André;

101.593,75

FEDER

30.478,13

2017/08/01

2018/02/28

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior; Santarém;

‐

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000097

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000099

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

OPTICA CENTRAL DE ABRANTES, S.A.

INSTITUTOPTICO DE RIO MAIOR E DE SANTARÉM

A operação INSTITUTOPTICO DE RIO MAIOR E DE SANTARÉM promovida pela
sociedade comercial Óptica Central de Abrantes, Lda., uma pequena empresa, tem
como objetivo a remodelação de espaços já existentes, facultando novos
equipamentos e instrumentos de trabalho e reforçando a sua presença física e
virtual, por forma a chegar aos clientes atuais e a novos, potenciando, assim, a sua
diferenciação em termos de competitividade.

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000100

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

SOMBRAS PACATAS LDA

Criação de novo alojamento local

O presente projeto visa a requalificação de um imóvel na localidade de Bemposta, em
Odemira, para uso como alojamento local.A diferenciação deste espaço passa pela
sua proximidade com a rota vicentina e outras atrações turísticas da região, bem
como pela parceria com a Quinta do Chocalhinho, a qual será responsável pela
qualidade superior dos serviços prestados pela empresa, o que se distingue dos
habituais serviços.

140.469,34

FEDER

84.281,60

2018/06/01

2019/12/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

São Salvador e Santa Maria;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000103

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

LUÍSA CABECEIRAS ‐ SERVIÇOS DE SAÚDE, LDA

Clínica da Vila

Requalificação de um edifício histórico para as funções de Clínica médica.
Posicionamento privilegiado da unidade no centro da Vila de Grândola. Criação de 4
postos de trabalho diretos para além dos indiretos através da contratação de serviços
médicos especializados. Alargar a oferta de serviços de saúde na região, fixar jovens
qualificados na região numa clara aposta no desenvolvimento do concelho e do
Litoral Alentejano.

234.624,71

FEDER

140.774,83

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

União das freguesias de
Grândola e Santa
Margarida da Serra;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000104

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

IVD ‐ HEALTH PLASTIC INNOVATION, LDA

Expansão para aquisição de máquina de injecção e
equipamentos auxiliares bem como a criação de postos de
trabalho

A aprovação desta candidatura na aquisição desta máquina é fundamental para a
criação de postos de trabalho, e para a dinâmica de desenvolvimento das
exportações

234.937,20

FEDER

105.721,74

2018/01/22

2019/03/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

União das freguesias de
Coruche, Fajarda e Erra;

FINOSUITES ‐ ALOJAMENTO, RESTAURAÇÃO E SERVIÇOS, LDA

Projecto Penha Suites

Trata‐se de criar um empreendimento de alojamento local no centro da vila de
Grândola, com café/bar integrado, mediante marca já registada sob a designação de
PENHA SUITES, numa alusão à Serra e Santa Padroeira da vila (Nª. Sª. da Penha).

220.558,80

FEDER

132.335,28

2019/04/01

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

União das freguesias de
Grândola e Santa
Margarida da Serra;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000106

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000107

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

QUINTA DA FETEIRA, RESTAURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE
FESTAS E EVENTOS, LDA

SI2E ‐ Quinta da Feteira

A operação visa a melhoria considerável do funcionamento da quinta com a
realização de investimentos prioritários e fundamentais para o aumento da
competitividade, adaptação às tendências de mercado e melhoria organizativa e de
eficiência energética. Com a operação criam‐se dois postos de trabalho que
permitem outro posicionamento no mercado. Um cozinheiro com novas ideias e
gestão de stock com ganhos de encomenda e redução de desperdícios.

180.068,76

FEDER

54.020,63

2017/12/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

Fazendas de Almeirim;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000108

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

IVO GARCIAS ‐ SOCIEDADE DE EMBALAGENS, LDA

Expansão de instalações e aumento de capacidade produtiva
da Ivo Garcias, Lda

Com a implementação do projeto as atuais instalações serão ampliadas em 818 m2 e
permitirão albergar os equipamentos a adquirir e optimizar espaços de
armazenamento de matérias‐primas e produto acabado. Serão adquiridas 2 novas
prensas hidráulicas que permitirão duplicar o volume de embalagens produzidas e
terão 2 novos moldes para produção de 2 novos produtos (Tipologia de embalagem
Ref.: 864 / 1500).

234.985,00

FEDER

105.743,25

2018/04/10

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

União das freguesias de
Serpa (Salvador e Santa
Maria);

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000110

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

MARQUES & BOSSA ‐ LIMPEZAS FLORESTAIS E AGRÍCOLAS, LDA Modernização M&B

A operação estima um investimento total de 250.082,75EUR , sendo elegível de
234.275,44EUR , que intenta ser apoiado pelo programa SI2E/FEDER em 55% sob a
forma de subsidio não reembolsável, num valor de 128.851,49EUR . Sendo o valor
remanescente do investimento (121.231,26EUR , referente a 45% do valor elegível,
acrescido do IVA total) assumido pelos seus sócios acionistas através de suprimentos.

144.610,00

FEDER

79.535,50

2018/06/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Barrancos;

Barrancos;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000112

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

TEKNIVAG, LDA

‐ Criação de Oficina automóvel‐ Aquisição de equipamento state of art no setor‐
Exposição mediática e mais valia comercial decorrente de fazer parte rede de oficinas
que será a Create business‐ criação de 7 postos de trabalho

203.508,95

FEDER

122.105,37

2017/10/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

Santo André;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000115

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000121

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

AMBIMOURA ‐ RECOLHA E VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS, LDA

JOSÉ MANUEL PIÇARRA ‐ ‐MÓVEIS, LDA

Criação de Oficina Automóvel moderna e com equipamentos
de última geração

AMBIMOURA ‐ Crescimento e Capacitação

Trata‐se de uma candidatura que resulta no Desenvolvimento da Empresa.Está
prevista a criação de um posto de trabalho.

190.744,00

FEDER

104.909,20

2018/03/23

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

União das freguesias de
Moura (Santo Agostinho e
São João Baptista) e Santo
Amador;

Criação de microempresa de comércio de Móveis

A sociedade José Manuel Piçarra ‐ Móveis Lda pretende ter um espaço de venda ao
público apelativo e com uma boa área de armazém. Apesar da empresa ser nova, o
sócio José Piçarra possui um negócio de comércio de móveis há muitos anos e
pretende dinamizar o negócio para fazer face às grandes marcas de comércio de
móveis, como é o caso da JOM ou do IKEA

160.458,74

FEDER

80.229,37

2017/12/13

2019/06/10

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Salvador e Santa
Maria da Feira);
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ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000122

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

UNIMIDIA ‐ MEIOS E PUBLICIDADE, LDA

UNIMÍDIA ‐ Uma Nova Ideia em Mídia: um processo NAMING

O projeto abarca as tipologias 8.3 Criação de Emprego por conta própria,
empreendedorismo e criação de empresas e 8.8 Concessão de Apoio ao
desenvolvimento dos viveiros de empresas e o apoio à atividade por conta própria,
às microempresas e à criação de empresas. Neste sentido, o projeto visa o FSE com a
criação do próprio emprego do sócio‐gerente Diogo Vilela e a contratação de mais 1
posto de trabalho, área comercial, contrato sem termo.

232.380,00

FEDER

81.333,00

2017/10/02

2018/10/01

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

Santo Estêvão;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000123

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

MARIANA PAISANA, FARMÁCIA, UNIPESSOAL LDA

Modernização da Farmácia Silveira

A empresa com o projeto pretende incrementar o grau de inovação e diferenciação
no âmbito da atividade desenvolvida, permitindo que o foco da sua ação seja
exclusivamente a comercialização de fármacos e passe a ser também o seu papel
social de aconselhamento e sensibilização no que à saúde diz respeito. Por esse
motivo a empresa propõe‐se a realizar o presente investimento, de forma a inovar os
seus processos e procedimentos internos.

207.085,93

FEDER

82.834,37

2017/09/15

2019/03/10

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000125

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

BURRICO D'ORADA, UNIPESSOAL LDA

Novo Turismo ‐ Burrico D'Orada

A empresa com o projeto pretende incrementar o grau de inovação e diferenciação
da oferta turística no Alentejo, uma vez que irá apresentar serviços inexistentes ou
pouco aproveitados no território, pois para além da hospedagem tradicional em
turismo em espaço rural, a empresa irá proporcionar uma hospedagem em casas
amovíveis, que será uma inovação para o território.

234.236,94

FEDER

140.542,16

2018/04/01

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

Pias;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000126

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

REGASCAMPO‐ SISTEMAS DE REGA , UNIPESSOAL LDA

Remodelação e Modernização da RegasCampo em Elvas

O projeto enquadra‐se na tipologia de operação Expansão ou modernização de micro
e pequenas empresas criadas há mais de cinco anos. Trata‐se de uma operação multi‐
fundo (FEDER+FSE), pois complementarmente aos investimentos realizados ao fundo
FEDER, a candidatura também inclui a contratação de 3 novos postos de trabalho a
que a RegasCampo formaliza a sua candidatura.

197.908,80

FEDER

79.163,52

2017/10/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Caia, São Pedro e Alcáçova;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000127

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

REGASCAMPO‐ SISTEMAS DE REGA , UNIPESSOAL LDA

Abertura de novas instalações em Moura

O projeto enquadra‐se na tipologia de operação Expansão ou modernização de micro
e pequenas empresas criadas há mais de cinco anos. Trata‐se de uma operação multi‐
fundo (FEDER+FSE), pois complementarmente aos investimentos realizados ao fundo
FEDER, a candidatura também inclui a contratação de 3 novos postos de trabalho a
que a RegasCampo formaliza a sua candidatura.

150.458,61

FEDER

82.752,24

2017/11/13

2019/03/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

União das freguesias de
Moura (Santo Agostinho e
São João Baptista) e Santo
Amador;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000128

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

AUTO 2100 ‐ REPARAÇÃO E COMÉRCIO DE VIATURAS, LDA

Modernização da Auto 2100

Trata‐se de um projeto de modernização de empresa que vai contribuir para a
diferenciação ou inovação da oferta de bens e serviços da empresa e para o território
onde esta implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de
baixa densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

201.867,27

FEDER

80.746,91

2017/10/02

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

União das freguesias de
Coruche, Fajarda e Erra;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000129

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

PAISAGEM HOSPITALEIRA ‐ LDA

Criação de novo estabelecimento turístico Herdade das Casas
Novas ‐ Turismo Rural

A Herdade das Casas Novas apostará num conceito diferenciador, em que preza o
contacto e proximidade com a região. Pretende‐se transmitir aos hóspedes as
tradições e costumes de uma quinta Alentejana, dando a possibilidade de ajudar nas
tarefas com animais, de participar em workshops de tradições locais e de conhecer o
tema da floresta através de um percurso pedestre didáctico que passa pelas diversas
árvores que dão o nome aos quartos.

232.582,66

FEDER

139.549,60

2018/01/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

São Teotónio;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000135

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

GRAND HOUSE, LDA

GrandHouse ‐ Alojamento Local

Edificação nova, junto ao centro da Vila de Grândola, com capacidade máxima para
28 pessoas, repartida por 6 quartos e 2 espaços tipo T1 totalmente equipados e
decorados com temas associados a personalidades portuguesas. Contará com uma
sala comum, área de lazer, jardim, horta biológica, piscina e spa/jacuzzi. Incluirá
refeições assentes na gastronomia regional, noites e jantares temáticos bem como
provas de vinho e venda de produtos regionais.

206.590,59

FEDER

123.954,35

2017/10/15

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

União das freguesias de
Grândola e Santa
Margarida da Serra;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000137

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

TIPOGRAFIA SANTOS & MARQUES, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMLT

Os investimentos que a RioGráfica pretende implementar com o presente projecto
contribuirão fortemente para que a empresa reforce a sua capacidade de resposta ao
mercado através da disponibilidade de produtos e serviços de qualidade superior, a
um preço mais competitivo e num período de tempo mais rápido.

234.999,62

FEDER

70.499,89

2017/09/19

2019/02/11

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

Rio Maior;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000138

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

PADARIAS REUNIDAS DO TORRÃO, LIMITADA

O BOM PÃO É DO TORRÃO

Este investimento, tem como objetivo principal, responder a uma necessidade de
renovação das instalações fabris, de forma a estar em cumprimento com a atual
legislação alimentar. A análise económica realizada ao investimento demonstra a
excelente rentabilidade do mesmo, resultando num valor atualizado líquido de
189.892,55EUR e numa taxa interna de rentabilidade de 82%.

136.514,08

FEDER

68.257,04

2018/01/01

2021/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

Torrão;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000139

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

I. GONÇALVES & M. DUARTE, LDA

Expansão da I.GONÇALVES & M. DUARTE (IGMD) no Baixo
Alentejo

O projeto da IGMD visa a modernização do parque de máquinas e da frota através do
investimento direto na expansão da atividade produtiva da empresa. Com estes
investimentos pretende‐se cumprir o objetivo estabelecido de modernização e
expansão da empresa, favorecendo o seu posicionamento no mercado e a
sustentabilidade dos postos de trabalho.

134.123,47

FEDER

73.767,91

2017/09/15

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000141

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

GYM ATRIUM, ACTIVIDADES DESPORTIVAS LDA

GYM ATRIUM ‐ CARTAXO

O Gym Atrium irá abrir uma unidade na cidade do Cartaxo com o objetivo de oferecer
no mercado um ginásio Smart Cost. Este projeto assenta o seu investimento em 4
rubricas principais: remodelação e adaptação do espaço a utilizar; equipamento
associado à atividade física e de treino; meios tecnológicos (hardware e software) a
associar ao processo e investimento em marketing digital e comunicação. Criação 7
postos de trabalho.

207.075,06

FEDER

62.122,52

2017/10/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

União das freguesias do
Cartaxo e Vale da Pinta;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000143

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

FÁBRICA DE ALIMENTOS GUADIANA LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ CIMBAL

O presente projecto de candidatura enquadra‐se na prioridade de investimento
Promover e dinamizar a empregabilidade (Empregar e Convergir), tendo sido definido
um conjunto investimentos que associados aos objectivos definidos do projecto
permitirão atingir os resultados esperados no âmbito do aviso ALT20‐M7‐2017‐11

235.000,00

FEDER

129.250,00

2017/09/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

União das freguesias de
Moura (Santo Agostinho e
São João Baptista) e Santo
Amador;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000144

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

J.S. GOUVEIA (METALOMECÂNICA), LIMITADA

J. S. Gouveia (Metalomecânica), Lda

O presente projeto visa promover a empregabilidade e o consumo na região, uma vez
que a empresa criando emprego e melhores condições para a sua equipa, promove
condições para o seu próprio crescimento e trará maior competitividade e
crescimento ao sector, gerando um efeito de arrastamento a montante e jusante da
sua atividade.Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

194.151,00

FEDER

58.245,30

2017/11/01

2019/05/01

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

União das freguesias de
Romeira e Várzea;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000145

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

AGOLADA LIMITADA

Expansão da atividade, modernização e requalificação de
infraestruturas e equipamentos e desenvolvimento de novas
competências

Abertura e equipamento de um novo espaço destinado à realização de campos de
férias, requalificação e modernização de instalações e infraestruturas existentes na
Herdade da Agolada afetas também a esta atividade, bem como à organização de
eventos, bem como desenvolvimento e capacitação da empresa nos domínios da
gestão e do marketing, tendo em vista alavancar o negócio com crescentes níveis de
eficiência, rentabilidade e competitividade

203.417,14

FEDER

91.537,71

2018/04/01

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche; Santarém;

União das freguesias de
Achete, Azoia de Baixo e
Póvoa de Santarém; União
das freguesias de Coruche,
Fajarda e Erra;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000146

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

SÉRGIO DELGADO, UNIPESSOAL LDA

REQUALIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DO LAR DO O plano de investimentos Lar do Rosário contempla a realização das obras de
ROSÁRIO
ampliação e adaptação das instalações, a aquisição de mobiliário.

199.694,00

FEDER

119.816,40

2018/06/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Almodôvar;

Rosário;

233.421,75

FEDER

140.053,04

2017/09/15

2019/03/14

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Salvador e Santa
Maria da Feira);

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000147

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

TUBARÕES DO GUADIANA, UNIPESSOAL LDA

Art&Soul ‐ Aljana ‐ Criação de unidade de alojamento local

A TUBARÕES DO GUADIANA visa através deste projeto, dar resposta aos objetivos do
eixo prioritário e prioridades de investimento do aviso de concurso nº ALT20‐M7‐
2017‐11.O investimento previsto está em linha com os objetivos estratégicos da
empresa e da região consubstanciando‐se na criação de uma micro empresa, com
vista ao desenvolvimento económico, aumento de competitividade e criação líquida
de emprego.

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000148
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

BARONA BREWING COMPANY, LDA

Aumento da Capacidade de Produção e Competitividade da
Cerveja Barona.

O investimento elegível é constituído pela aquisição de:‐ 7 Tanques de fermentação‐
Linha de enchimento automática e isobárica‐ Linha de rotulagem automática‐ 1
câmara frigorífica e 2 arcas congeladoras‐ Sistema de controle de temperatura dos
fermentadores‐ Sistema de limpeza CIP‐ Equipamento Administrativo‐ Viatura de
distribuição‐ Desenvolvimento Web, Marketing Digital e Otimização SEO‐ Design de
Banca para Feiras

189.358,97

FEDER

75.743,59

2017/12/20

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

Santo António das Areias;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000149
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e Privado
à criação de empresas;

Pateo Lima ‐ Turismo em Espaço Rural

Criação de um TER, na localidade de Valverde, Freguesia de N. Senhora da Tourega,
Concelho de Évora, situado no centro de um dos mais importantes circuitos
megalíticos do Alentejo. Constituído por 3 unidades de alojamento independentes, e
capacidade para 18 pessoas, foi totalmente concebido para poder acolher e prestar
serviço a pessoas ccom mobilidade condicionada ou com outras limitações de
natureza motora, visual, auditiva ou intelectual.

222.897,79

FEDER

133.738,67

2019/06/01

2020/11/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Nossa Senhora da Tourega
e Nossa Senhora de
Guadalupe;
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

EVOLUTION & GROWTH LDA

Remodelar, Ampliar e Capacitar para uma oferta turística
diferenciadora

Este projeto permitirá à EVOLUTION & GROWTH, Lda criar as infraestruturas
necessárias para oferecer um serviço integrado de alojamento, restauração e de
atividades de animação turística. Igualmente permitirá introduzir inovação no seu
modelo de negócio (organizacional e marketing), tornando‐a mais apta para
enfrentar a concorrência global. Permitirá de igual modo a redução do impacto
ambiental da sua atividade.

234.686,62

FEDER

140.811,97

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Salvador e Santa
Maria da Feira);
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

MISTÉRIOS & MARAVILHAS ‐ REFEIÇÕES LDA

Adega Regional

Aumentar a capacidade do restaurante de 80 para 240 lugares e modernizá‐lo
através da renovação da imagem, melhor informação,novas tecnologias e serviços;
diversificar a atividade para o comércio e o e‐commerce e criação de marca própria
de produtos gourmet, artesanais e artísticos; participar em feiras espanholas
apoiando e tirando partido da notoriedade de Elvas para promover oferta. Criação de
5 postos de trabalho femininos.

209.562,18

FEDER

83.824,87

2018/05/10

2019/05/18

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Assunção, Ajuda, Salvador
e Santo Ildefonso;
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

IMPÉRIO PORTUGUÊS, LDA

Reabilitação de um edifício fortemente histórico de Campo Maior e sua conversão
em restaurante, que, através de um conjunto de investimentos corpóreos e
Restaurante Sossego: criação de um projeto de restauração
incorpóreos, através da proteção e preservação do seu património edificado, para a
num edifício a reabilitar localizado na antiga Estação Fronteiriça
dinamização turística, desenvolvimento económico de Campo Maior através de uma
do Retiro
oferta diferenciadora, combate ao desemprego e promoção dos recursos endógenos
da região.

232.875,92

FEDER

93.150,37

2019/08/01

2020/02/29

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

Nossa Senhora da
Expectação;
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

MORNING PANORAMA, LDA

Morning2017

A divulgação dos produtos será feito em painéis LED DIGITAL, colocados em áreas
específicas dentro de localidades(Sines, Santiago e Grândola), e através das redes
sociais. Os produtos serão vendidos em plataforma e‐commerce. O comerciante que
se associar, terá a possibilidade de utilizar a plataforma online. Asseguramos o
funcionamento das estruturas, realizando os spots de divulgação nos painéis e
online. Fazemos a gestão dos produtos online.

207.295,11

FEDER

103.647,56

2018/02/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

União das freguesias de
Santiago do Cacém, Santa
Cruz e São Bartolomeu da
Serra;
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

SEGMENTO PERIFÉRICO LDA

Prestação de serviços agricolas

A atividade a criar terá como Missão a prestação de serviços agrícola, na sua essência
para a apanha de azeitona em Olival Intensivo e Amendoal.Actualmente com grande
desenvolvimento nesta zona, as culturas de olival intensivo e de amendoal, são uma
realidade pelo que a correspondente prestação de serviços e apanha com buggy e
moto serão o objetivo deste projeto.

233.800,00

FEDER

116.900,00

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Salvador e Santa
Maria da Feira);
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

IDBL ‐ INSTITUTO MÉDICO‐DENTÁRIO DE BEJA, LDA

IDBL ‐ INSTITUTO MÉDICO DE BEJA

O projeto visa modernizar e dinamizar a clinica com intuito de tornar esta mais
competitiva e única no mercado. Este consiste na compra de equipamento tais como
a sedação consciente, que reduz o medo do cliente permitindo o atendimento, e a
CBCT que permite planos de tratamento e informações de diagnóstico com maior
fiabilidade. São necessárias obras de expansão e recursos humanos para alocar estes
equipamentos e fazer face à procura.

230.941,20

FEDER

103.923,54

2017/11/15

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Salvador e Santa
Maria da Feira);
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

QUERCUS SERRA, LDA

Quercus Serra SI2E

A Quercus Serra prestará 1 serviço completo de estudos, aproveitam/ dos solos e
proteção da floresta. Outras empresas da região apenas prestam consultoria e o
restante trabalho fica p/ terceiros, a Quercus propõe acompanhar td o processo c/
serviços especializados e c trabalhadores c/ formação, desde o estudo até à
exploração, levando assim maior rentabilidade ao proprietário florestal,à prevenção e
recuperação de espécies florestais autóctones.

185.928,81

FEDER

111.557,29

2017/10/02

2019/03/29

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ourique;

Santana da Serra;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000158
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e WADIXOTELIS ALOJAMENTO LOCAL LDA
à criação de empresas;

Criação de uma empresa de Alojamento Local ‐ Vitoria Guest
House

A Wadixotelis pretende criar um Alojamento Local (Vitoria Guest House), bem no
centro da cidade de Évora, junto das Portas de Moura. O Edifico tem um pátio,
rodeado de casas e de uma antiga cavalariça (esta será convertida em sala de estar e
para a realização de alguns eventos), possuindo ao todo 11 unidades de alojamento
(4 T1, 1T2 e 6 quartos).

137.377,50

FEDER

82.426,50

2018/02/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Seleção, aquisição de equipamento de preparação de
medicação individualizada e respetivo software e Criação de
um Website e Desenvolvimento de um Centro de Gestão CRM
e aplicações nas redes sociais

O Plano de Ação envolve: 1) Adaptar as instalações para receber o equipamento de
preparação de medicação individualizada e respetivo software; 2) Adquirir
equipamento de preparação de medicação individualizada informático e respetivo
software; 3) Criar um Website e Desenvolver um Centro de Gestão CRM e aplicações
nas redes sociais e 4) Criar 4 postos de trabalho entre o final do 2º semestre de 2019
e finais de 2020

224.620,00

FEDER

78.617,00

2018/10/01

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

União das freguesias do
Cartaxo e Vale da Pinta;

FARMÁCIA CENTRAL DO CARTAXO, SOCIEDADE UNIPESSOAL
LDA
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Mesquita, atividades turisticas

A Alenprimium operará a parte de fornecimento de serviço de restauração e bebidas
aos turistas que visitem a aldeia da Mesquita, serviços de caminhadas, atividades de
aventura, etc, e pretende com este projeto candidatar a recuperação um edifício,
venda da prima Mariana, para basear essa atividade.

215.734,96

FEDER

129.440,98

2017/11/14

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

Espírito Santo;

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
SKILLTECH ‐ AGÊNCIA DIGITAL E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS,
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e
LDA
à criação de empresas;

SKILLTECHDIGITAL

Projeto de modernização/ expansão de empresa, visa dota‐la de equipamentos,
harware, software, documentos, produtos digitais e recursos humanos, que
habilitem á prestação de serviços, venda desenvolvimento de bens de base
tecnológica direcionados prioritariamente mercado público e para o cluster do
turismo, ambiente e populações idosas. Com duração de 18 meses, investimento de
172654,80EUR, incentivo 97379,28EUR, recursos próprios de 75 275,52

106.407,14

FEDER

47.883,21

2017/10/02

2019/03/29

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

LEONARDO FRANCO INVESTIMENTOS LDA

Criação de Novo Estabelecimento Turístico no concelho da
Golegã ‐ Turismo em Espaço Rural

Este projeto de investimento visa a criação de um espaço no concelho da Golegã
estando associado um conceito diferenciador. Através de uma equipa de três
pessoas, pretende‐se prestar um serviço de qualidade tanto ao nível da hospedagem
como na prestação de um conjunto de serviços associados a área equestre. De facto,
este será o elemento diferenciador buscando‐se atingir turistas com diferentes níveis
de experiência na arte de cavalar.

234.000,00

FEDER

105.300,00

2017/11/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Golegã;

Golegã;

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

AGROGONÇALVES ‐ SERVIÇOS AGRÍCOLAS, LDA

Criação da Agrogonçalves

Este projeto visa acrescentar valor económico e social à empresa e à região através
do investimento em capital humano e tecnológico, por forma a alavancar os seus
standards de qualidade diferenciado‐se nesse sentido das outras empresas a operar
no mercado. Pretende ainda prestar novos serviços, de precisão, por forma a alcançar
novos mercados.

233.080,00

FEDER

139.848,00

2017/09/15

2018/02/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

União das freguesias de
São Domingos e Vale de
Água;

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

BURGO DAS LENDAS UNIPESSOAL LDA

Maria's Guesthouse

Pretende‐se requalificar um edifício inserido na ARU de Beja para a prática da
atividade de alojamento local eonde os clientes poderão também aceder a serviços
de animação turística

168.668,69

FEDER

101.201,21

2018/01/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ESTIMATIVA REBELDE, UNIPESSOAL LDA

EXPANSÃO, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA TABERNA DA
VILA

Perante o sucesso atingido pela Taberna d'Vila, o desejo de expansão da sua
actividade surge de forma espontânea e como consequência natural deste. Assim,
com a implementação deste projecto a empresa pretende expandir a sua actividade
a outros sectores que são um complemento da até aqui desenvolvida, como sejam a
prestação de serviços de catering e a criação de uma agência de viagens e turismo.

140.412,66

FEDER

84.247,60

2017/09/27

2019/03/25

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

União das freguesias de
Grândola e Santa
Margarida da Serra;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000172

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e INÉDITO & SOBERANO ‐ LDA
à criação de empresas;

Criação de uma emprsa de Turismo de Saúde

A Inédito & Soberano, Lda. irá reabilitar um edifício histórico de Évora (Antiga
Pousada do Lavrador), criando um alojamento local e uma clinica de terapêuticas
Alternativas (turismo de saúde e bem‐estar). O alojamento local terá 8 unidades de
alojamento e a clinica terá 1 consultório e 1 sala de tratamento.

234.200,00

FEDER

140.520,00

2018/11/15

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Investimentos em solução informática para controlo da
atividade e equipamentos para aumento da produtividade na
aeronáutica

Empresa do setor aeronáutico que pretende com o presente projeto desenvolver
uma solução informática com vista à melhoria do controlo das operações e da
atividade da empresa, bem como pretende aumentar a sua produtividade e
competitividade com vista ao aumento do volume de faturação. Pretende ainda criar
postos de trabalho e garantir mecanismos de igualdade de oportunidades.

101.141,95

FEDER

40.456,78

2017/11/01

2019/05/01

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Avis;

Avis;
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e APOTHECA NATURA, LIMITADA
à criação de empresas;

Apotheca no Évora Plaza

A empresa Apotheca Natura Lda. detentora da Alentejo Natural viu na abertura do
Évora Plaza, uma excelente oportunidade para alargar a sua rede de lojas e divulgar
os seus produtos atuais e com espaço dedicado a produtos da região, num espaço
comercial único no Alentejo. Pretende‐se realizar o seguinte investimento:a)Obras a
realizar na loja de 73 m2,projeto de arquitetura; Mobiliário e outros
equipamentos;b)Contratação de 4 RH

102.914,95

FEDER

41.165,98

2017/11/10

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e QUINTA DA SANTA GERTRUDES, UNIPESSOAL LDA
à criação de empresas;

Criação de um Turismo em Espaço Rural

A Quinta da Santa Gertrudes, Unipessoal, Lda. irá reabilitar um edifício com
simbolismo histórico em Reguengos de Monsaraz para desenvolver um Turismo em
Espaço Rural com 7 alojamentos (6 T1 e 1 T2) e um pavilhão multiusos para
promover eventos e workshops de gastronomia, vinhos, pinturas e outras atividades.
Este projeto permite também promover a economia local e desenvolver a região.

234.830,00

FEDER

140.898,00

2019/03/01

2020/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

Reguengos de Monsaraz;

199.202,14

FEDER

119.521,28

2019/04/01

2020/09/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000160

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000161

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000162

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000164

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000165

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000167

ALENPRIMIUM, ALENTEJO LUXURY SERVICES, LDA

U AEROSPACE, LDA

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000176

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e MDCR ‐ ATIVIDADES HOTELEIRAS, LDA
à criação de empresas;

Criação de um Boutique Hostel e um Bar Café

O projeto da MDCR pretende requalificar um prédio no centro de Évora, para criar
um boutique hostel com 7 quartos e um bar café, onde além da gastronomia e
vinhos, haverá música ao vivo, exposições de artistas e artesãos locais e outros
eventos,

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000177

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ROTAS DO SUL ‐ AGENTE DE VIAGENS E TURISMO LDA

Sobre Rodas, assim se vai chamar o projeto a desenvolver no
âmbito desta candidatura é a aquisição de um autocarro de
passageiros para que a sua empresa Ofereça serviços de
transporte de qualidade.

O presente Projeto Sobre Rodas, tem como principal objetivo a compra de um
autocarro de passageiros. Os promotores pretendiam ter essa valência não só para a
realização de viagens próprias como também na ótica da prestação de serviços.Assim
pretendem adquirir um equipamento de qualidade que permita viagens com todo o
conforto para os seus clientes.

216.000,00

FEDER

86.400,00

2019/01/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

União das freguesias de
Castro Verde e Casével;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000180

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

RESORT SÉNIOR BELO HORIZONTE, LDA

Criação do Resort Sénior Belo Horizonte

Trata‐se de um projeto de criação de empresa que vai contribuir para a diferenciação
ou inovação da oferta de bens e serviços da empresa e para o território onde esta
implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de baixa
densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

233.967,41

FEDER

93.586,96

2018/07/01

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

Fortios;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000181

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

BELABSPRO, LDA

A implementação desta unidade produtiva nesta localização vem por um lado
permitir a diversificação em termos de produtos produzidos na região, mas também
Implementação de uma unidade de produção de suplementos a instalação de uma unidade que tanto pelas características dos produtos a produzir
alimentares e nutraceuticos com a denominação de Belabspro como pelo método produtivo, irá permitir a criação de uma empresa capaz de
produzir produtos com um elevado valor acrescentado, frutos das margens de
comercialização que este tipo de produtos permitem.

234.892,00

FEDER

82.212,20

2017/12/15

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

Vila Nova da Rainha;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000183

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

SECONFRAL ‐ SOCIEDADE DE EMPREITADAS DE COFRAGENS E
CONSTRUÇÕES, LDA

Alojamento Local CORPORET

A operação visa a recuperação de um imóvel, situado na Rua 31 de Janeiro nº 10, em
pleno centro histórico de Portalegre, para instalação de uma unidade de Alojamento
Local ‐ CORPORET, assente numa estratégia de mercado inovadora, que promova a
singularidade e a tradição, procurando ir de encontro às necessidades específicas da
procura.

235.000,00

FEDER

141.000,00

2019/05/01

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000185

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ESTAÇÃO MALABARISTA ‐ UNIPESSOAL LDA

Trata‐se de uma operação Multi‐Fundo.FEDER ‐ Investimento afeto á modernização e
Empreendimento de Turismo no Espaço Rural ‐ Ampliação e
aumento da oferta existente, bem como um incremento da qualidade dos serviços
Requalificação de unidade de Turismo e prestação de serviços prestados. Estão previstos investimentos que compreendem trabalhos de construção
complementares (Casas da Estação ‐ Beirã)
civil e aquisição de equipamentos. FSE ‐ Criação de 2 postos de trabalho para apoiar
na administração e gestão da empresa e para serviços gerais.

230.410,07

FEDER

92.164,03

2019/01/01

2020/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

Beirã;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000186

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

HOTEL PALLAS, LDA

A estratégia em causa assenta em dois pilares fundamentais:aumento da captação de
negócio de alojamento e a aposta no segmento de reuniões e eventos através da
Qualificação e diversificação da oferta e reforço da capacidade
diversificação/qualificação da oferta pela criação de um novo espaço inovador e
de vendas.
multifuncional na Região que beneficiará também da proximidade a Badajoz ‐
Espanha numa lógica de extensão do seumercado alvo.

232.630,00

FEDER

93.052,00

2017/12/15

2019/05/15

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Assunção, Ajuda, Salvador
e Santo Ildefonso;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000187

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e APCEL LOJAS, LDA
à criação de empresas;

Trata‐se de um projecto que visa a instalação de um estabelecimento adicional à
actividade desenvolvida pela empresa, há cerca oito anos, e que envolve uma
operação de criação de um novo ponto de vendas, albergando a produção de
produtos tradicionais alentejanos, virado para o turismo, assente numa nova imagem
da empresa, a desenvolver entretanto.O projecto contempla uma operação que
prevê a criação de 4 postos de trabalho.

163.998,12

FEDER

90.198,97

2018/03/07

2018/10/14

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000189

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

VILLA EIRA, EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS UNIPESSOAL LDA Requalificação da Villa Eira ‐ Boutique Houses

A Villa Eira ‐ Boutique Houses, pretende efetuar investimentos de requalificação do
espaço e da oferta que lhe permita atingir um nível superior de qualidade e de
desempenho comercial. Os investimentos propostos incluem a melhoria dos espaços
exteriores ‐piscina e jardim ‐, e interiores ‐ sala de pequenos‐almoços / de convívio, e
áreas técnicas ‐, a melhoria do desempenho energético ‐ painéis solares e caldeiras ‐
e investimento em marketing.

173.641,35

FEDER

104.184,81

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

Vila Nova de Milfontes;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000190

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

CENTRO DE GERIATRIA DE SANTO ANTONINO ‐ ACÇÃO SOCIAL
Projeto de Empreendedorismo e Emprego da SANTO
PARA IDOSOS, LDA

O projeto da SANTO prevê a atuação em fatores críticos para o desenvolvimento do
negócio, apostando na inovação organizacional e ao nível dos processos, produtos e
serviços, numa ótica de marketing integrado virado para a satisfação do utente,
através da instalação de equipamento designado de apoio à mobilidade do espaço,
bem como a consequente aquisição de equipamentos de cozinha, mobiliário,
equipamentos informáticos e tecnológicos.

234.234,86

FEDER

93.693,94

2017/12/15

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

União das freguesias de
Coruche, Fajarda e Erra;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000191

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Privado

Criação de uma unidade de Turismo Rural, na tipologia de
Casas de Campo, no concelho de Marvão

O presente projeto consiste na recuperação e adaptação de uma casa rural
propriedade do promotor, localizada no concelho do Marvão, freguesia de de Sto.
António das Areias, a unidade de turismo rural potenciando assim a grande
capacidade turística desta região do Alto Alentejo. Para além da integração na zona
circundante, especificamente no Parque Natural da Serra de S. Mamede o projeto
pretende contribuir para empregabilidade e turismo locais.

128.680,00

FEDER

51.472,00

2018/01/02

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

Santo António das Areias;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000192

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Privado

O papel da Farmácia no Desenvolvimento Estratégico e
Turístico do Alentejo

O presente projeto pretende introduzir um serviço exímio na prestação de cuidados
de saúde na Farmácia. Pretende‐se modernizar o espaço, criando condições distintas
ao desenvolvimento da atividade e à conceção de mais valor para os stakeholders.
Espera‐se dinamizar os serviços da Farmácia à comunidade, potenciar os eventos e
garantir um acompanhamento estratégico da região, ajustado às necessidades da
comunidade local e aos turistas.

178.514,71

FEDER

107.108,83

2018/02/15

2018/04/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

Vila Nova de Milfontes;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000193

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ESTRELAS E PRADOS ‐ AUTOCARAVANISMO LDA

Parque de Autocaravismo ‐ ELVAS

Resumindo: Trata‐se da criação de nova empresa, investimento de valor superior a
duzentos mil euros, reforço da oferta turística, aumento da atractividade turística da
região e rentabilização do negócio, com tudo o que decorre em benefício da
economia regional e nacional.O projecto contempla uma operação Multi‐Fundo, pois
prevê a criação de 3 postos de trabalho.

147.677,06

FEDER

59.070,82

2018/01/08

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Assunção, Ajuda, Salvador
e Santo Ildefonso;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000194

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

WALLS CITY, LDA

City Walls Apartments

Reabilitação e conservação de um edifício no centro histórico de Elvas e sua
conversão em alojamento local que, através de um conjunto de investimentos
corpóreos e incorpóreos, contribuirá para a reabilitação urbana, proteção e
preservação do seu património edificado, dinamização turística, desenvolvimento
económico da cidade e combate ao desemprego, através de uma oferta
diferenciadora.

234.419,82

FEDER

93.767,93

2018/04/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Assunção, Ajuda, Salvador
e Santo Ildefonso;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000195

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

POMBAIS‐PRODUTOS E SERVIÇOS EM MEIO RURAL, LDA

Casa da Albarda e Casa do Cancho ‐ Alojamento Local e
Organização de atividades turísticas

Trata‐se de uma operação Multi‐Fundo: O presente projeto prevê a criação de mais
duas unidades de alojamento local, de forma a escalar o potencial atual da atividade
turística já existente; a realização de atividades de animação turística; Criação de um
posto trabalho para promover a oferta existente, trabalhar na criação de parcerias,
na realização de programas temáticos e receção aos clientes.

234.758,23

FEDER

140.854,94

2018/10/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

Beirã;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000196

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

URBIGAV, CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, S.A.

Modernização e aumento da capacidade de resposta de
serviços ‐ Urbigav

Trata‐se de uma operação apenas com componente FEDER ‐ Investimento afeto á
modernização e aumento da capacidade de resposta de serviços através da aquisição
de equipamento/máquinas.

234.836,04

FEDER

93.934,42

2018/06/01

2019/11/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Gavião;

União das freguesias de
Gavião e Atalaia;

121.763,18

FEDER

73.057,91

2017/12/15

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Portel;

Portel;

Gema d'Évora

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000198

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e HORIZONTEPRÓSPERO ‐ ALOJAMENTO E TURISMO LDA
à criação de empresas;

Novo Turismo Horizontepróspero

A empresa com o projeto pretende incrementar o grau de inovação e diferenciação
da oferta turística no Alentejo, pois pretende disponibilizar um conceito de
alojamento agregado a uma atividade de animação turística que não é praticada no
Alentejo e onde a concorrência nacional é praticamente inexistente, respondendo
desta forma com um serviço inovador e diferenciador às necessidades que se fazem
sentir pelo mercado.

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000199

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

SEVER‐EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LDA

Modernização da Churrasqueira Sever

Trata‐se de um projeto de modernização da empresa, que vai contribuir para a
diferenciação ou inovação da oferta de serviços de restauração para o território onde
esta implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de baixa
densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

179.616,25

FEDER

71.846,50

2018/12/27

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

São Salvador da Aramenha;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000200

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ROTAS SILVESTRES ‐ EXPLORAÇÃO FLORESTAL UNIPESSOAL
LDA

Investimento em máquinas e equipamentos para a prestação
de serviços na floresta

Com este investimento o beneficiário pretende investir em máquinas e
equipamentos para a prestação de serviços florestais nomeadamente, um trator,
uma giratória e um estilhador para a giratória. Deste modo pretende‐se aumentar e
melhorar a capacidade a capacidade de trabalho bem como a capacidade de resposta
às solicitações dos atuais e futuros clientes.

235.000,00

FEDER

129.250,00

2018/09/15

2020/01/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

Santana do Mato;
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ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000201

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

RIBAMASTER ‐ LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E RECOLHA
AUTOMÓVEL, LDA

Ribamaster,Lda ‐ criação da unidade de serviços rápidos auto.

Este projecto consiste na criação de uma unidade produtiva de serviços rápidos auto,
na modernização das instalações algo degradadas, mudança do layout produtivo e
aquisição de equipamentos modernos, eficientes e inovadores, de modo a permitir à
Ribamaster ser mais rentável e competitiva.

211.108,61

FEDER

63.332,58

2017/12/15

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

197.000,00

FEDER

118.200,00

2018/02/01

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

União das freguesias de
Grândola e Santa
Margarida da Serra;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000204

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

NISCHO ‐ PROJECTOS CRIATIVOS, LDA

Grândola Centro de Artes

Recuperação de um edifício devoluto e a criação de um Centro Cultural inovador,
incluindo residências artísticas, numa região carente de equipamentos deste género
e onde a população encontra‐se privada do exercício cidadão de acesso às
expressões performativas. Criação de dois postos de trabalho. Permitirá ainda a
participação de forma ativa no desenvolvimento económico, social e cultural gerado
nos dois últimos anos em Portugal.

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000205

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

MANHÃ SUPLENTE ALOJAMENTOS UNIPESSOAL LDA

Projeto de Empreendimento Turístico ‐ Manhã Suplente

O projeto tem como principal objetivo a modernização de um imóvel destinado ao
arrendamento de quartos para turistas que procurem um serviço de alojamento de
qualidade a preços competitivos e que proporcione uma experiência singular.O
futuro estabelecimento de alojamento terá um claro enfoque nas características
endógenas da região onde pertence, isto é, nas suas componentes arquitetónicas,
gastronómicas, culturais e históricas.

231.330,00

FEDER

138.798,00

2018/01/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Salvador e Santa
Maria da Feira);

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000206

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

LOVE2PARTY, UNIPESSOAL LDA

Criação de empresa

A Love2Party é uma empresa recente no mercado, constituída em novembro de
2017, com o objetivo de constituir um espaço de diversão infantil no concelho de
Benavente, sendo que o mesmo pretende responder a necessidades não respondidas
no seu mercado de atuação e que vai criar sinergias locais que estendem vantagens a
empresas locais ao mesmo tempo que irá dinamizar o mercado de trabalho jovem
local.

135.331,97

FEDER

47.366,19

2018/01/01

2019/06/01

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

Benavente;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000207

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

TERRAÇOS DA VILA ‐ ATIVIDADES TURÍSTICAS, UNIPESSOAL
LDA

Casa de Campo Castelo de Vide

A operação consta na recuperação de um prédio localizado no referido Centro
Histórico, para a realização de uma unidade TER ‐ Casa de Campo, com vários
programas relacionados com a natureza, aproveitando o Parque Natural da Serra de
São Mamede, bem como a carga histórica da vila de Castelo de Vide. Vai ao encontro
dos pressupostos da RIS3 Alentejo no seu parágrafo 2.2.3 ‐ Património, Indústrias
Culturais e Criativas e Serviços de Turismo.

233.000,00

FEDER

93.200,00

2018/12/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Castelo de Vide;

Santa Maria da Devesa;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000208

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ALCAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
ALIMENTARES, LIMITADA

SI2E da ALCAFER ‐ transformação do armazém em Cash & Carry

Com o presente projeto de investimento SI2E da ALCAFER ‐ transformação do
armazém em Cash & Carry, pretende‐se inovar na empresa, com introdução de um
novo conceito, angariar novos clientes e alargar o leque de produtos à disposição dos
clientes.Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

234.754,98

FEDER

70.426,49

2018/07/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

Benavente;

Modernização e aumento da oferta de serviços ‐ Hotel Rural
Santo António ‐ Arronches

Trata‐se de uma operação Multi‐Fundo. O presente projeto prevê a modernização e
aumento da oferta existente, assim como um incremento da qualidade dos serviços
prestados, baseando‐se na incorporação de uma oferta diversificada e inclusiva com
a execução de investimentos que compreendem uma unidade de Spa e piscina para
crianças, a diminuição dos custos fixos através de uma maior eficiência energética.

230.786,00

FEDER

92.314,40

2017/12/15

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Arronches;

Assunção;

Aumento da capacidade de resposta de serviços ‐ Viaextra

Trata‐se de uma operação apenas com componente FEDER ‐ Investimento afeto á
modernização e aumento da capacidade de resposta de serviços através da aquisição
de equipamento/máquinas.

145.450,00

FEDER

58.180,00

2018/06/01

2019/11/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Gavião;

União das freguesias de
Gavião e Atalaia;

Modernização e aumento da oferta de serviços ‐ Monte Filipe
Hotel &Spa

Trata‐se de uma operação Multi‐Fundo.FEDER ‐ Investimento afeto á modernização e
aumento da oferta existente, bem como um incremento da qualidade dos serviços
prestados. Estão previstos investimentos que compreendem trabalhos de construção
civil e aquisição de equipamentos. FSE ‐ Criação de um posto de trabalho para apoiar
na conservação do espaço e tratamento dos animais.

181.485,50

FEDER

72.594,20

2017/12/14

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Nisa;

Alpalhão;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000209

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000210

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000211

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000214

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

85%

85%

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ARRONTUR ‐ ACTIVIDADES HOTELEIRAS, UNIPESSOAL LDA

VIAEXTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA

R.G.LOPES, LDA

JLGR ‐ GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA

Criação de unidade para gestão de residuos

Criação de uma unidade de gestão de resíduos, colmatando deste modo
necessidades latentes no mercado

210.773,21

FEDER

105.386,61

2018/01/16

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

União das freguesias de
Ferreira do Alentejo e
Canhestros;

231.711,08

FEDER

92.684,43

2018/11/01

2020/04/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Caia, São Pedro e Alcáçova;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000215

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

OPUS CITATUM, S.A.

Enjoy Elvas Apartments

Reabilitação de edifício e conversão em unidade de alojamento local com conceito
diferenciador que, através de um conjunto de investimentos corpóreos e
incorpóreos, contribuirá para a revitalização urbana do centro histórico de Elvas, para
a proteção e preservação do património, para o desenvolvimento económico e social
e para a projeção da região enquanto destino turístico.

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000216

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

MANERGY ‐ MANUTENÇÃO E ENERGIA INDUSTRIAL, LDA

Manergy ‐ Desenvolvimento da estrutura de negócio.

Este projecto permitirá que a Manergy seja uma empresa de referência em termos de
serviços de manutenção industrial. Para esse efeito vai proceder a obras de
modernização das instalações, na aquisição de equipamentos modernos, eficientes e
inovadores, e à contratação de pessoal, visando aumento da carteira de clientes e do
nível de serviço e da consequente rentabilidade.

150.736,72

FEDER

45.221,02

2019/01/28

2020/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

Abitureiras;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000218

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

CARÁTER INTEMPORAL UNIPESSOAL LDA

Projecto Ouvir Melhor no Alentejo

A Caráter Intemporal pretende munir‐se dos equipamentos com a mais recente
tecnologia, apostar na expansão territorial sobretudo no Alentejo e com recursos
humanos qualificados, aos quais dará formação específica, bem como adaptar‐se à
era digital desenvolvendo plataformas online para desenvolver e realizar o trabalho
de forma profissional, eficaz e segura.

121.634,00

FEDER

48.653,60

2018/04/02

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

Alter do Chão;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000219

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

PASSAGEIROS DO VENTO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Projeto de Expansão da Passageiros do Vento

A Passageiros do Vento pretende modernizar a frota de balões, alargar o seu
mercado e tornar o balonismo acessível a um maior número de indivíduos. Para a
prossecução deste objectivo, será realizado um investimento na contratação de 2
pilotos bem como a aquisição de um balão com características únicas a nível mundial
e o atrelado necessário para a atividade. Assim, pretende‐se um posicionamento
único da organização.

231.342,00

FEDER

127.238,10

2018/04/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

União das freguesias de
Coruche, Fajarda e Erra;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000220

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

GONÇALVES & DUARTE ‐ TRANSPORTES, LDA

Criação de micro empresa GDT

O projeto da GDT visa adquirir o parque de máquinas e a frota necessária para o
arranque da atividade principal, que se enquadra nos seguintes CAE:‐43120 ‐
Preparação dos locais de construção‐01610 ‐ Actividades dos serviços relacionados
com a agriculturaEstes investimentos permitem capacitar a empresa para o seu
posicionamento no mercado e a sustentabilidade dos postos de trabalho.

233.162,02

FEDER

139.897,21

2018/05/04

2019/11/03

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000221

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

GISCAD ‐ GEOMÁTICA & ENGENHARIA LDA

GISCAD ‐ Capacitação e Inovação

Trata‐se de uma candidatura que permite à empresa criar dois postos de trabalho.A
empresa pretende realizar o investimento para que possa incrementar e modernizar
/ inovar a sua actividade.

187.050,00

FEDER

93.525,00

2018/01/02

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

União das freguesias de
Santiago do Cacém, Santa
Cruz e São Bartolomeu da
Serra;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000223

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

CASA DO PELOURINHO, LDA

Criação de um alojamento local ‐ Casa do Pelourinho

Trata‐se de um projeto de criação de empresa que vai contribuir para a diferenciação
ou inovação da oferta de bens e serviços da empresa e para o território onde esta
implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de baixa
densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

207.605,16

FEDER

83.042,06

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Gavião;

União das freguesias de
Gavião e Atalaia;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000224

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

A operação consiste na criação de uma empresa de prestação de serviços
relacionados com a agricultura, nomeadamente, no setor da olivicultura para azeite.
BOLSCHARE PORTUGAL ‐ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, GESTÃO E Criação de Empresa de Prestação de Serviços Relacionados com Esta empresa prestará um serviço integrado desde a plantação até à colheita e
EXPLORAÇÃO AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, UNIPESSOAL LDA
a Agricultura
desenvolverá a sua atividade em parceria com várias entidades, nomeadamente, na
área da investigação. O investimento proposto dotará a empresa das infraestruturas
e ferramentas necessárias ao seu início de atividade.

100.000,00

FEDER

40.000,00

2017/12/15

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Caia, São Pedro e Alcáçova;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000225

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ALVIELA DO TEJO ‐ INVESTIMENTOS, UNIPESSOAL LDA

Alojamento Local ‐ Alviela do Tejo

Construção Website, Aquisição Software Facturação, Aquisição do Hardware
informático, Equipamento (Electrdomésticos), Electrodomésticos, Mobiliário,
Empreitada de Construção, Têxteis, Instalação do Automatismo do Portão, Instalação
do Ar Condicionado, Instalação dos Paineis Solares, Instalação do Sistema de
Detecção de Incêndio, Instalação do Sistema de Videovigilância, Projecto de
Arquitectura, Aquisição de bicicletas, Registo da Marca

190.487,57

FEDER

95.243,79

2018/01/02

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Golegã;

Azinhaga;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000227

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

CASA DE REPOUSO PRIMOR DO SORRAIA LDA

Ampliação Lar de Idosos

Aumentar a capacidade do Lar em mais seis camas e criar mais três postos de
trabalho, mantendo todos os níveis qualitativos do mesmo, sempre com objectivos
de proporcionar aos nossos utentes as condições ideais de vida, com todos os
cuidados e acompanhamento nomeadamente médico e auxiliares, trabalho que
temos desenvolvido em cerca de dez anos, mantendo sempre o rigor financeiro a que
estamos obrigados enquanto empresa.

121.649,66

FEDER

48.659,86

2018/01/01

2018/06/22

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

Couço;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000229

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

SEGREDOS DO CAMPO, LDA

MODERNIZAÇÃO DE UNIDADE FABRIL DE SUPLEMENTOS
ALIMENTARES

Após a organização do espaço, serão recebidos os painéis fotovoltaicos,
tecnologicamente inovadores no ponto de vista de energias renováveis, será uma
mais valia no desempenho energético sustentável do edifício. Para que a linha
produtiva seja eficaz no cumprimento dos objetivos, os equipamentos serão
dispostos prevendo um conceito simplificado, por forma a fácil deslocação e
manuseamento de matérias, associado a um gasto energético reduzido

234.857,76

FEDER

129.171,77

2017/12/18

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

União das freguesias de
Coruche, Fajarda e Erra;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000231

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

TRACTOSORRAIA ‐ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E
FERRAMENTAS, UNIPESSOAL LDA

O beneficiário pretende dotar‐se de um veículo‐oficina que estará capacitado para
efetuar diversos serviços/operações. Pretende ainda, abrir novas instalações que
Investimento em oficina móvel, novas instalações e criação de terão uma área de aproximadamente 900 m2 onde terá a oficina, cozinha, balneários,
postos de trabalho
zona de peças, zona de lavagem de tratores e escritórios e por fim, a criação de 3
postos de trabalho com formação na área de negócio desenvolvida (mecânica e
vendas).

199.955,38

FEDER

109.975,46

2017/12/14

2019/06/14

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

União das freguesias de
Coruche, Fajarda e Erra;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000232

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

JORGE RAMOS ‐ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS,
UNIPESSOAL LDA

Modernização da Jorge Ramos, Lda

150.900,00

FEDER

90.540,00

2017/12/15

2018/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

Cercal;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000233

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

MATEUS & CRISTÓVÃO, LDA

Unidade de alojamento do tipo guesthouse, com enorme empenho na qualidade dos
seus serviços ‐ sobretudo ao nível do conforto da dormida e da qualidade do seu
Recuperação de estação ferroviária para criação de guest house
pequeno‐almoço ‐ num ambiente familiar e descontraído, com grande consciência
com componente cultural associada
ambiental, apostando na preservação e promoção do património, e na história do
espaço em que se encerra, com forte vocação cultural, artística e ferroviária.

235.000,00

FEDER

141.000,00

2018/03/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

Pias;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000237

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

AGROTÉCNICA ‐ FLY IN EARTH, LDA

Agrotécnica ‐ Fly in Earth, LDA

Com esta candidatura pretende‐se ter um incentivo ao investimento atráves de
novos processos de acabamento e pintura de maquinaria agrícola. O FEDER inclui
todos os investmentos neste projeto e o componente FSE inclui apoio à contratação
de recursos humanos.

234.510,00

FEDER

105.529,50

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

Valada;

211.432,81

FEDER

63.429,84

2018/01/02

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

União das freguesias de
Achete, Azoia de Baixo e
Póvoa de Santarém;

O investimento previsto na presente candidatura contempla essencialmente 3
componentes distintas:oEquipamentos Agrícolas ‐ 1 enfardadeira, equipada com os
mais recentes avanços tecnológicos, 1 terminal ISOBUS CCI 200, 1 medidor de
humidade, 1 charrua de reversão hidráulica, 1 grade de discos, 1 reboque de 16
toneladas;oSoftwares ‐ 1 Sistema de gestão de dados;oEstudo de viabilidade
económica da candidatura.

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000238

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Privado

Panificadora Vinagre ‐ Incremento da capacidade produtiva

O presente projeto traduz‐se na capacitação da panificadora Vinagre para aumentar
o nível de produção em consonância com a procura identificada e consubstancia‐se
no investimento em meios físicos e humanos que no seu conjunto possibilitem a
conceção de maiores quantidades e novos produtos inovadores com elevado valor
acrescentado para a empresa e para a região.

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000240

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

SRM ‐ SERVIÇOS REPARAÇÃO MULTIMARCAS, LDA

Expansão e qualificação da SRM

A SRM é uma oficina especializada em veículos pesados que se encontra, neste
momento, numa grande fase de crescimento para a qual precisa de se
preparar.Assim, este projeto tem dois grandes objetivos:‐ Obras de remodelação e
expansão do espaço físico;‐ Aquisição de equipamentos para a qualificação da
empresa.

190.650,41

FEDER

66.727,64

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

Benavente;

175.978,77

FEDER

105.587,26

2018/05/01

2019/06/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

Cercal;

234.261,56

FEDER

140.556,94

2017/12/18

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

União das freguesias de
Coruche, Fajarda e Erra;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000241

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

INÊS CABRAL DE OLIVEIRA, UNIPESSOAL LDA

Criação do estabelecimento turístico Monte da Oliveira

A criação do novo estabelecimento turístico Monte da Oliveira aposta num conceito
inovador e diferenciador, em que é prezado o contacto e proximidade com a região
em que se insere. Assim, pretende‐se transmitir aos hóspedes as tradições e
vivências alentejanas através de uma decoração moderna, mantendo os traços
típicos; da qualidade do serviço prestado; das experiências a desenvolver no monte e
da utilização dos recursos endógenos.

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000242

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

LINK2EXCELLENCE, LDA

UNIDADE FABRIL DE EMBALAGENS DE PLÁSTICO RECICLÁVEL

Com a aquisição apresentada será possível reduzir significativamente os gastos
associados à conceção de embalagens e de gastos associados ao edifício. O
investimento irá possibilitar uma maior produção capacitando a resposta ao aumento
de vendas a nível nacional e internacional. O equipamento servirá a fábrica de forma
económica diminuindo os consumos externos ao mesmo, e promovendo a
sustentabilidade ambiental e o uso eficiente de recursos.
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A TRANSCOL visa, com o presente projeto, aumentar a sua capacidade produtiva,
através da ampliação da área produtiva e de aprovisionamento da sua fábrica em Rio
Maior, e por via da aquisição de equipamentos que permitam a modernização
tecnológica da empresa e uma maior eficiência de recursos. Este projeto, de formato
monofundo (FEDER), irá ainda promover a empregabilidade da região do Alentejo,
através da criação líquida de 2 postos de trabalho.

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000243

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

TRANSCOL ‐ CIMENTOS E ARGAMASSAS LDA

TRANSCOL GREEN EXPANSION: Expansão e Modernização da
Fábrica de Rio Maior

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000244

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

TICASGEST ‐ SERVIÇOS E CONSULTADORIA INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, LDA

Reforço da oferta de soluções tecnológicas de interligação
multi‐software.

Com este projeto pretende prestar um melhor serviço aos seus clientes através de
uma solução de interligação de vários softwares de gestão que atualmente são
utilizados em separado.

186.991,86

FEDER

56.097,56

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Criação de uma empresa ‐ Mercearia Diana

A Guo Sheng ‐ Unipessoal Lda irá criar uma mercearia na principal rua turística de
Évora (Rua Cinco de Outubro) para a comercialização de produtos regionais (vinhos,
queijos, produtos de cortiça, entre outros), outros produtos e refeições ligeiras.

110.470,00

FEDER

66.282,00

2018/06/01

2019/07/31

Portugal

111.722,42

FEDER

33.516,73

2017/12/15

2019/06/14

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

Rio Maior;

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

Rio Maior;

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000245

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e GUO SHENG, UNIPESSOAL LDA
à criação de empresas;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000248

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e PRIORITY TEMPTATION ‐ UNIPESSOAL LDA
à criação de empresas;

Criação de uma empresa ‐ Diana Hostel

A Priority Temptation pretende criar um Alojamento Local (Diana Hostel), numa
transversal à Rua Cinco de Outubro em Évora, onde outrora foi a Residencial Diana. O
Edifico tem quatro pisos e irá ter 9 unidades de alojamento.

223.904,00

FEDER

134.342,40

2018/04/01

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000249

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

NATURE CHARACTER UNIPESSOAL LDA

ZARPA 2018

Aquisição de equipamentos que permita à Nature Character alargar a oferta de
serviços ligados aos desportos náuticos, como o wakeboard, wake surf e ski, cuja
prática só é possível com um barco com características especificas e equipamento
como o que se apresenta no projeto. Irá também permitir à empresa estar presente
em mais zonas ao longo da costa , com a criação de beach points e parcerias com
empreendimentos turísticos como o de Tróia.

111.355,80

FEDER

66.813,48

2018/04/01

2018/08/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal; Grândola;

Carvalhal; Comporta; União
das freguesias de Alcácer
do Sal (Santa Maria do
Castelo e Santiago) e Santa
Susana;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000250

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

MEGAFIL ‐ INDÚSTRIA DE CAIXILHARIA LDA

MEGAFIL ‐ Projeto de Inovação de Produção Industrial

Este projecto consiste em proporcionar à Megafil a instalação de equipamentos
modernos e mais eficientes, que irão produzir produtos inovadores, permitindo que a
empresa se torne muito mais competitiva a nível nacional e internacional, com
consequente aumento da rentabilidade.

234.773,00

FEDER

70.431,90

2017/12/18

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

Almeirim;

199.254,00

FEDER

79.701,60

2018/05/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Caia, São Pedro e Alcáçova;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000251

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

BOUTICAUTO‐SOCIEDADE ALENTEJANA DE AUTOMOVEIS, LDA Projecto de Modernização e Sustentabilidade

Promoção do desenvolvimento sócio‐económico da região, dinamizando parcerias
locais, privadas e públicas, criando mais emprego, apostando no cluster automóvel
da região, dando a conhecer as potencialidades dos veículos ecológicos, tudo
suportado pelo profissionalismo do Team Work da empresa.Oferta inovadora de
produtos ecológicos, suportada numa imagem moderna e apelativa do espaço
comercial de atendimento ao público.

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000252

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

BOUTIGEST ‐ MOBILIDADE AUTOMÓVEL, S.A.

Projecto de Modernização para a Sustentabilidade

Promoção do desenvolvimento sócio‐económico da região, dinamizando parcerias
locais, privadas e públicas, criando mais emprego, apostando no cluster automóvel
da região, dando a conhecer as potencialidades dos veículos ecológicos, tudo
suportado pelo profissionalismo do Team Work da empresa.Oferta inovadora de
produtos ecológicos, suportada numa imagem moderna e apelativa do espaço
comercial de atendimento ao público.

203.895,00

FEDER

91.752,75

2018/05/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Salvador e Santa
Maria da Feira);

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000253

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

MAXIBEJA, COZINHAS E EQUIPAMENTOS LDA

MaxiSilkBath (MSB): oferta de uma nova linha de móveis para
casa de banho, com inovação ao nível dos materiais (mármore,
cortiça, pinho), design e funcionalidades, produzida com
tecnologia de ponta

A MAXIBEJA apresenta uma operação Multi‐Fundo: investirá em novos
equipamentos para modernizar a sua unidade fabril e aumentar as competências na
utilização de alta tecnologia de modo a entrar num novo nicho de mercado com o
lançamento de uma nova linha de mobiliário de casa de banho (FEDER); e contratará
1 RH, promovendo a empregabilidade dos grupos especialmente carenciados, sem
descurar a igualdade de oportunidades e de género (FSE).

235.000,00

FEDER

94.000,00

2017/12/18

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Salvador e Santa
Maria da Feira);

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000255

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

FPN ‐ FINANÇAS, PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS LDA

CASA DOS ARCOS ‐ Turismo de Habitação

Com este investimento a FPN estenderá a sua atividade ao alojamento turístico na
tipologia Turismo de Habitação com uma unidade com 10 suites cuja oferta será
complementada com a oferta de Roteiros Turísticos, Eventos Gastronómicos/
Temáticos, venda de produtos locais e outros serviços de lazer e animação turística
promovidos quer pela FPN quer pelos seus parceiros locais.

234.551,44

FEDER

105.548,15

2018/04/02

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

União das freguesias de
São João da Ribeira e
Ribeira de São João;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000257

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ISABEL CUBAL, UNIPESSOAL LDA

HOSTEL LP Ribeira de Santarém

Pretende‐se criar um estabelecimento direcionado ao alojamento local, numa zona
da cidade que está a ser reabilitada, sendo zona histórica da cidade que, até há
pouco tempo, constituía uma zona em decadência. Este projeto visa, assim,
requalificar em pequena medida uma zona ainda deixada ao abandono, através do
desenvolvimento de estratégias, nomeadamente com investidores Belgas,
encabeçados por Florys Boyen.

196.732,08

FEDER

98.366,04

2017/12/15

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

União das freguesias de
Santarém (Marvila), Santa
Iria da Ribeira de Santarém,
Santarém (São Salvador) e
Santarém (São Nicolau);

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000258

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

RECIFOROS, UNIPESSOAL LDA

Inovação produtiva e criação de emprego

O projeto consiste na criação de dois postos de trabalho, criação de um novo serviço
de despoluimento de viaturas/abate , capacitação das novas instalação para o
desenvolvimento crescimento da atividade. O presente projeto também contempla a
aposta na eficiência energética através da aquisição de painéis fotovoltaicos para
produção de energia elétrica.

143.330,34

FEDER

42.999,10

2018/02/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

União das freguesias de
Salvaterra de Magos e
Foros de Salvaterra;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000264

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

GREAT OCEAN MEDICAL CARE, LDA.

Operação de Expansão e Modernização da clínica GreatCare ‐
Cartaxo.

O projeto que a GreatCare pretende implementar vem num processo natural, onde
se pretende expandir a capacidade de oferta do serviço prestado de forma a poder
dar resposta à procura crescente dos seus pacientes e de forma a poder prestar um
serviço de qualidade e reconhecido. Foram identificados um conjunto de
investimentos, nomeadamente na expansão no número de consultórios, que vão
permitir à empresa atingir os seus objetivos.

186.179,47

FEDER

55.853,84

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

União das freguesias do
Cartaxo e Vale da Pinta;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000267

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

AGROGAVIÃO ‐ PRODUTOS AGRÍCOLAS, UNIPESSOAL LDA

CASA DOS ROSAS ‐ ALOJAMENTO LOCAL

De acordo com memória descritiva.

162.816,80

FEDER

65.126,72

2017/12/20

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Gavião;

União das freguesias de
Gavião e Atalaia;

MOCAMAR‐MARMORES DE ALCANEDE LDA

Modernização da MOMACAR com o SI2E

Trata‐se de um projeto de investimento na área do ambiente e sustentabilidade e a
promoção do emprego, a empresa apresenta um projeto de investimento que visa a
Inovação da Mocamar e a aposta numa empresa mais amiga do ambiente e mais
sustentável.Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

220.160,00

FEDER

99.072,00

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

Alcanede;

União das freguesias de
Salvaterra de Magos e
Foros de Salvaterra;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000270

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000271

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

A. M. C. CUNHA LDA

Aumento da capacidade de produção da AMC Cunha

No presente projeto a AMC Cunha, Lda, de forma a dar continuidade à estratégia de
crescimento delineada, pretende implementar novos processos produtivos
aumentando a sua área de produção de forma a automatizar e incrementar a
produtividade dos seus recursos consolidando o seu posicionamento junto dos
segmentos e mercados estratégicos.

234.947,66

FEDER

70.484,30

2017/12/15

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000272

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

LOOKING AROUND ‐ ANIMAÇÃO E DESPORTO, UNIPESSOAL
LDA

Criação de Uma Empresa de Animação Turística

Em suma este projeto permite a criação de uma empresa de animação turística na
localidade de São Teotónio, Concelho de Odemira.

144.622,72

FEDER

86.773,63

2018/05/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

São Teotónio;

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Roteiroficial Alojamento Local

A empresa com o projeto pretende incrementar o grau de inovação e diferenciação
da oferta turística no Alentejo, pois pretende disponibilizar um conceito de
alojamento inexistentes no território, aproveitando as oportunidades
disponibilizadas pela Região.

234.836,68

FEDER

140.902,01

2017/12/15

2019/06/15

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

RECANTOS VICENTINOS | CASAS DO FAROL

A RECANTOS VICENTINOS aposta no desenvolvimento do turismo no Litoral
Alentejano através de um projeto inovador: Integração do alojamento local de alta
qualidade com a oferta da Rota Vicentina (rede de percursos pedestres no SW
Alentejano, formada pelo Caminho Histórico, Trilho dos Pescadores, e vários
Percursos Circulares os quais totalizam 450 km para caminhar

199.620,00

FEDER

119.772,00

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

São Teotónio;

JOÃO FIGUEIRA LDA

JOAOI FIGUEIRA LDA ‐ BEATRIZ RESIDENCIAL

A empresa pretende expandir as suas instalações, e diversificar a sua oferta,
acrescendo valor aá empresa ao passar a classificação da sua unidade para Hotel de
2*

212.600,00

FEDER

116.930,00

2018/07/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

União das freguesias de
Serpa (Salvador e Santa
Maria);

ARION ‐ AGRICULTURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,
UNIPESSOAL LDA

Criação de TER Herdade da Fontelinha

Em suma este projeto irá permitir a criação de um TER Herdade da Fontelinha na
localidade de São Teotónio, Concelho de Odemira.

232.257,40

FEDER

139.354,44

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

São Teotónio;

140.841,01

FEDER

77.462,56

2018/07/10

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

169.872,52

FEDER

101.923,51

2017/12/14

2019/06/14

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Almodôvar;

União das freguesias de
Almodôvar e Graça dos
Padrões;

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000274

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000275

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000276

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000282

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;
03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;
03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

ROTEIROFICIAL LDA

RECANTOS VICENTINOS ‐ ALOJAMENTOS TURÍSTICOS, LDA

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000283
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

08 ‐ A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e HIDRAUVIANA ‐ HIDRÃLICOS E ACESSÓRIOS LDA
à criação de empresas;

Casa dos Aneis ‐ Alojamento Local

Considerando a aposta da região no Turismo e a necessidade de revitalizar o centro
histórico de Évora, Património da Humanidade, a empresa pretende oferecer um
conjunto de apartamentos decorados com ambiente familiar e com destaques em
todas as casas, de Património e Cultura do Alentejo, destacando igualmente questões
associadas à sustentabilidade ambiental quer ao nível da uti. dos rec. energéticos,
quer ao nível do incentivo à reciclagem.

ALT20‐05‐3827‐FEDER‐000284

Programa Operacional Regional do Alentejo

05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

03 ‐ Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e
criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras;

Privado

Bike & Hike

Criação de uma unidade de alojamento local especializada no turismo em bicicleta,
caminhada e corrida em Almodôvar

ALT20‐05‐3928‐FEDER‐000001
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

09 ‐ A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego
através do desenvolvimento do potencial endógeno como parte
integrante de uma estratégia territorial para zonas específicas,
incluindo a conversão de regiões industriais em declínio e
desenvolvimento de determinados recursos naturais e culturais e da
sua acessibilidade;

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO

A proposta de Operação, resultou de um processo consultivo e de partilha de
informação, entre os municípios associados da CIMAA, entre os interlocutores dos
Gestão, Dinamização, Coordenação e Avaliação de Consórcio
grupos do Provere Inmotion 2020 e o seu consorcio. Irá continuar a privilegiar o foco‐
da Estratégia de Eficiência Coletiva do Provere InMotion ‐ Fase
temático do Provere, centrado no Turismo, em ligação estreita com os recursos
2014‐2020
endógenos do Alto Alentejo, funcionando como um todo identitário, singular e
transversal.

401.273,09

FEDER

341.082,13

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Alto Alentejo;

‐

‐

ALT20‐05‐3928‐FEDER‐000002
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

09 ‐ A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego
através do desenvolvimento do potencial endógeno como parte
integrante de uma estratégia territorial para zonas específicas,
incluindo a conversão de regiões industriais em declínio e
desenvolvimento de determinados recursos naturais e culturais e da
sua acessibilidade;

MUNICÍPIO DE CORUCHE

Estrutura de coordenação e gestão da parceria da EEC
PROVERE O Montado de Sobro e Cortiça 2014‐2020

A Estrutura de Coordenação e Gestão visa a operacionalização e acompanhamento
das atividades do Programa de Ação em todas as suas dimensões. Este projeto
âncora é composto por 11 ações de coordenação da parceria e das suas atividades, a
promover pela Entidade Líder, bem como por ações de valorização do recurso
endógeno e do território delimitado, a nível nacional e a nível internacional, a
promover em parceria com os membros do Consórcio.

469.738,23

FEDER

399.277,50

2017/05/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Alentejo Litoral; Alto
Alentejo; Baixo Alentejo; Lezíria do Tejo;

‐

‐

ALT20‐05‐3928‐FEDER‐000003
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05 ‐ EMPREGO E VALORIZAÇÃO
ECONÓMICA DE RECURSO ENDÓGENO

85%

08 ‐ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral

09 ‐ A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego
através do desenvolvimento do potencial endógeno como parte
integrante de uma estratégia territorial para zonas específicas,
incluindo a conversão de regiões industriais em declínio e
desenvolvimento de determinados recursos naturais e culturais e da
sua acessibilidade;

MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

Coordenação e Gestão da Parceria Provere Valorização dos
Recursos Silvestres

Esta parceria pretende fomentar e dinamizar atividades económicas alicerçadas na
valorização de recursos endógenos específicos do território, neste caso os recursos
silvestres e produtos e serviços associados, através de iniciativas de natureza
temática, inovadoras e com capacidade de induzir efeitos multiplicadores,
contribuindo para a criação de valor, emprego e melhoria da competitividade nos
territórios de baixa densidade.

433.158,86

FEDER

368.185,03

2017/01/01

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Alentejo Litoral; Baixo
Alentejo;

‐

‐

ALT20‐06‐4230‐FSE‐000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

01 ‐ Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da
empregabilidade;

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.

Trabalho Socialmente Necessário (CEI e CEI+)

Realização, por desempregados subsidiados, de trabalho socialmente necessário que
satisfaça necessidades sociais ou coletivas temporárias, no âmbito de projetos
promovidos por entidades coletivas públicas ou privadas sem fins lucrativos, durante
um período máximo de 12 meses.

18.931.304,78

FSE

16.091.609,06

2014/03/01

2016/12/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MERCADORE PATINHA, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

Trata‐se de uma candidatura que resulta na Criação do Próprio Emprego.A sócia
maioritária estava desempregada e inscrita no Centro de Emprego à data de
constituição da sociedade.

6.319,80

FSE

5.371,83

2017/06/05

2017/12/29

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

5.055,84

FSE

4.297,46

2018/01/15

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000001

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO
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06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CHOCALHOS PARDALINHO, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ TERRAS DENTRO

Atendendo à conjuntura favorável para o sector, os gerentes da empresa apostam na
criação de mais um posto de trabalho que ajude a estimular as vendas, integrando‐se
este aspeto com a realização de investimento que contribua para o reforço da
capacidade produtiva, de armazenamento, embalagem e também da capacidade
comercial por meios tecnológicos através da criação duma loja on‐line.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CRESCENDO ‐ CENTRO MATERNO‐INFANTIL DO ALENTEJO, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

Criou‐se um conceito inovador de clínica médica materno‐infantil que conjuga todas
as valências essenciais para a mãe e para a criança. Inicialmente foi desenvolvida a
área pediátrica com consultas de especialidades, algumas delas inexistentes no
distrito. Pretende‐se agora desenvolver a ginecologia‐obstetrícia, criando um espaço
integrado para mães e crianças, complementando o processo clínico com cuidados
pré e pós parto.

3.860,01

FSE

3.281,01

2018/04/09

2019/01/07

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000007
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06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ESDIME

Com o objetivo de fomentar o empreendedorismo e o emprego, será criada uma
mercearia multisserviços, com um conceito inovador, através da realização de
investimentos (obras e aquisição de equipamentos) e da criação do próprio posto de
trabalho da promotora. A Merceria localiza‐se em Panóias, sita no concelho de
Ourique e responde a uma necessidade de comércio local sentida pela população.

7.583,76

FSE

6.446,20

2017/06/09

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ourique;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000008
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06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

A.C.K., UNIPESSOAL, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Terras Baixo Guadiana

Promotor posicionado no mercado desde 1995 possui contactos de empresários
locais,associações e autarquias e conhecimentos profundos da realidade local.Dado o
conhecimento da carência deste tipo de serviço na região,pretende capacitar a atual
empresa numa vertente de criação de agência de publicidade.É uma aposta na
capacitação,aquisição de máquinas e equipamentos,na restruturação física da atual
empresa,na empregabilidade de 2 recursos humanos.

5.167,38

FSE

4.392,27

2018/04/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000009
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06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

LOURENÇO GOMES SILVA ‐ CONSULTORIA, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Alentejo XXI

Expansão da atividade da empresa para assegurar uma intervenção qualificada na
prestação de serviços de operação e manutenção a centrais fotovoltaicas, para a
criação de sistemas próprios de gestão de energia edifícios e instituições e para a
entrada em novas áreas de prestação de serviços de engenharia. As atividades a
desenvolver destinam‐se ao mercado nacional, mas possibilitam um reforço da
presença da empresa no mercado brasileiro.

5.055,84

FSE

4.297,46

2017/09/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐
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06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PRAXIS GAMES, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADL Rural

A candidatura tem como objetivo a criação da empresa Praxis Games, Lda. cuja
principal missão visa desenvolver um jogo de computador de estratégia 4X focado no
tema do espaço denominado de Interstellar Space, sendo desenhado inicialmente
para a plataforma PC. Trata‐se de um jogo de estratégia de ficção científica que
retrata os temas da exploração espacial, colonização de outros planetas e o conflito
entre diversas civilizações galácticas.

15.349,44

FSE

13.047,02

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000012

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

BRUNO PÉ‐LEVE, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

Com este projeto pretende‐se realizar investimento que permita o desenvolvimento
de atividades de instalação, reparação e manutenção de vedações, gradeamentos e
similares em edifícios e outros locais, assim como a instalação, reparação e
manutenção de alfaias e equipamentos. Prestação de serviços de serralharia,
manutenção, reparação, instalação ao domicílio através de oficina móvel.

12.639,60

FSE

10.743,66

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000014

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

BE CREW, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

A Be Crew, Lda pretende modernizar o ginásio Be In Shape, através do aumento dos
balneários, de máquinas para desporto e através da decoração no ginásio.

5.055,84

FSE

4.297,46

2017/06/16

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

6.319,80

FSE

5.371,83

2018/06/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000015

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADL Rural

A Operação consiste na aquisição de equipamentos que lhe permitam melhorar o
serviço de passeios que atualmente desenvolve e diversificar com novas atividades
como a canoagem e o BTT, a aquisição de material de fotografia para a realização de
reportagens fotográficas das atividades, para fornecer aos clientes e futuras ações
promocionais.Serão adquiridos tablets para ações promocionais em unidades de
alojamento.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000016

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

Trata‐se de uma operação Multi‐Fundo.FEDER ‐ Investimento afeto à atividade a
desenvolver: recuperação/adaptação do alojamento local (Construção Civil ‐ Obras de
remodelação/adaptação do espaço; Aquisição de equipamentos para equipar o
alojamento); Aquisição de equipamento para a realização de atividades de animação
turística; Serviços de publicidade e marketing (site); FSE ‐ Criação do próprio posto de
trabalho;

7.670,93

FSE

6.520,29

2017/06/15

2018/12/15

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000017

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

FABRIPANALENTEJO ‐ FABRICO DE PÃO DO ALENTEJO, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

O presente projeto consiste na instalação de um sistema de produção de energias
renováveis, energia solar e de biomassa, permitindo uma redução drástica no
consumo da energia a fornecedores externos.

6.474,66

FSE

5.503,46

2018/03/26

2019/06/25

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Borba;

‐

3.791,88

FSE

3.223,10

2017/10/16

2018/01/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000018

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Sandra Paz Unipessoal, Lda.

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

Trata‐se de uma operação Multi‐Fundo.FEDER – Investimento afeto á instalação da
mercearia: Construção Civil ‐ Obras de remodelação/adaptação do espaço; Aquisição
de equipamentos básicos para equipar o estabelecimento; Serviços de publicidade e
marketing (layout da loja);FSE – Criação de um posto de trabalho para apoiar no
atendimento ao cliente e entregas ao domicílio;

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000020

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Alentejo XXI

O projeto será implementado num espaço edificado, propriedade da empresária, o
qual carece de obras de remodelação no sentido de o tornar num espaço de
restauração funcional e confortável.Após a realização das obras o espaço ficará com a
área de 164 m2 e com capacidade para 34 lugares sentados.

12.867,00

FSE

10.936,95

2018/06/30

2020/05/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

‐

7.583,76

FSE

6.446,20

2018/06/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000022

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Booknatura, Lda

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADL Rural

A BOOKNATURA é sustentada por três eixos ou tarefas‐chave: angariação de
promotores turísticos de atividades ao ar livre, publicidade e marketing da
plataforma para potenciar as reservas e apoio aos clientes. A reserva de atividades
através da plataforma não terá custos para o cliente final, será cobrada uma
comissão aos promotores das atividades por cada reserva realizada.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000023

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

METHODOS H2O ‐ LIMPEZA & LAVANDARIA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ESDIME

Os investimentos centram‐se na aquisição de equipamentos, dando uma resposta à
procura com o aumento da capacidade de resposta e do volume de serviços
prestados. O outro objetivo é a diminuição dos custos através duma gestão mais
eficiente dos recursos da água e de energia, apostando‐se na realização de um furo
para captação de água e na generalização do consumo de gás em alternativa a
eletricidade aumentando a produtividade e a eficiência.

5.055,84

FSE

4.297,46

2018/12/11

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Almodôvar;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000026

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TECNOREDES ‐ REDES E VEDAÇÕES, S.A.

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

Considerando a evolução da empresa até à atualidade, a TECNOREDES sente como
impreterível acompanhar as exigências do mercado, mantendo o foco no cliente.
Para isso é de extrema importância manter‐se sempre atualizada no que se refere aos
meios, nomeadamente meios produtivos de forma a conseguir sempre manter os
seus padrões de qualidade. Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo
(FEDER+FSE).

1.263,96

FSE

1.074,37

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000027

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

DIOANA, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ LEADER‐SOR

Trata‐se de um projeto de expansão da empresa que vai contribuir para a
diferenciação ou inovação da oferta de serviços da empresa para o território onde
esta implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de baixa
densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

5.146,80

FSE

4.374,78

2018/01/12

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000029

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADL Rural

As unidades de turismo do Monte da Galrixa sofrerão uma remodelação/adequação
em termos de novos equipamentos e mobiliários, bem como em toda a decoração.
Na envolvente ao turismo também se pretende fazer pequenas reparações como a
realização de um telheiro de espaço de lazer, a substituição da relva e outros
equipamentos exteriores junto à piscina.

7.786,06

FSE

6.618,15

2018/04/19

2019/10/18

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000030

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

Criação do próprio emprego do médico‐veterinário. Aquisição de equipamentos
médico‐veterinários que permitam prestar uma vasta gama de serviços que vai para
além dos serviços de sanidade, e que serão prestados, de forma inovadora, em
regime ambulatório (em casa do cliente).

7.577,76

FSE

6.441,10

2017/06/15

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

JOSE MANUEL SERRALHEIRO DA COSTA LIMITADA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

aa

1.263,96

FSE

1.074,37

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

‐

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MILANIMAIS VET ‐ SERVIÇOS MÉDICO‐VETERINÁRIOS LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

A presente candidatura pretende inovar nos serviços prestados, alargando o leque
dos já existentes, para a área oftalmológica e traumatologia. Em paralelo com a
aquisição e modernização da Clínica, vão ser criados mais dois postos de trabalho,
um na vertente de criação do próprio emprego e outro pela contratação de outro
médico veterinário

7.583,76

FSE

6.446,20

2018/02/01

2018/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

OCEANOS E PRADARIAS LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

A Oceanos e Pradarias pretende reabilitar o edifico que outrora foi o Restaurante
Torralva, e torna‐lo numa marisqueira de referência na cidade de Évora.

10.111,68

FSE

8.594,93

2017/06/16

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

10.423,94

FSE

8.860,35

2018/09/01

2019/11/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000031

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000032

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000033

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000036

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

RODALGÉS ‐ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

O investimento pretendido visa capacitar a RODALGÉS de meios para se tornar a
referência dos players no mercado nacional das Rodas e Rodízios, crescendo em
vendas e quota. O investimento será local, nas instalações e qualidade do serviço
com aumento da força de trabalho, e também com uma vertente nacional através da
presença online.Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000038

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CALCULAOCUBO LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Alentejo XXI

A empresa através deste projeto, vai conseguir criar as condições necessárias para
criar dois posto de trabalho, realizar as obras de remodelação necessárias, e adquirir
o equipamento necessário para poder ser uma empresa caracterizada pela inovação,
qualidade,e rigor nos serviços que pretende prestar aos seus clientes.

11.717,50

FSE

9.959,88

2018/06/01

2020/05/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000040

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ LEADER‐SOR

O presente projecto de investimento apresentado pelo promotor Nelson Calhau visa
modernizar a sede da sua microempresa, criada à menos de 2 anos, assim como
melhorar as condições de trabalho e expandir o seu negócio.

6.319,80

FSE

5.371,83

2017/10/02

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Avis;

‐

15.167,52

FSE

12.892,39

2018/07/12

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000042

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ARTSANTA.COM UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ESDIME

Os investimentos centram‐se na adaptação de instalações e aquisição de
equipamentos, para abrir e instalar um novo serviço de restauração do tipo
tradicional em Castro Verde, dando uma resposta à crescente procura, com o
aumento da qualidade da resposta e do serviço prestado e diversificando a oferta da
empresa.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000043

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SÍLVIA MATOS, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

O projeto em causa refere‐se à criação de uma empresa, nomeadamente um Ginásio
de atividades de Fitness (BodyBulding e Treino Funcional) e Nutrição, Os treinos
podem ser presenciais ou on‐line.

10.111,68

FSE

8.594,93

2017/06/20

2018/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

5.055,84

FSE

4.297,46

2018/03/07

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000044

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

DUCA ‐ ACTIVIDADES NÁUTICAS DE RECREIO, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADL Rural

Numa primeira fase/ação é avaliada a viabilidade económica, tendo em conta o
volume de investimento a realizar, o acréscimo de volume de negócios e as fontes de
financiamento, elementos essenciais à tomada de decisão. A segunda fase/ação
desta Operação caracteriza‐se pela aquisição de equipamento de transporte (carrinha
de gama alta destinada a um mercado com recursos financeiros e para o qual não
terá concorrência na região) e de fotografia.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000045

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PRIME TEAM ‐ SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

A Prime Team pretende modernizar a empresa ao passar de ser um agente de uma
agência de mediação imobiliária para ser ela própria a agência de mediação
imobiliária, apostando fortemente em Marketing e no contacto com os clientes.

5.055,84

FSE

4.297,46

2018/12/01

2018/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

6.319,80

FSE

5.371,83

2017/12/04

2019/02/04

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Almodôvar;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000046

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

GEOSIG ‐ ENGENHARIA & IMOBILIÁRIA, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ESDIME

A candidatura considera duas componentes de financiamento, designadamente
através do FEDER para as despesas previstas no nº 1 do artigo 10º do SI2E e através
do FSE para as despesas previstas no nº 2 do artigo 10º do SI2E, portaria nº 105/2017
de 10 de Março. Estratégia: expansão, ampliação das instalações, criação de
emprego, modernização dos equipamentos, tecnologias e software afectos às
actividades principais (engenharias e técnicas afins).

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000047

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MÁRIO JOSÉ MESTRE LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ESDIME

O presente investimento pressupõe:‐ Obras de remodelação.‐ Novos
equipamentos.O incentivo será um contributo importantíssimo:‐ Aumentar a
capacidade de produção ‐ Modernizar e elevar os padrões de qualidade das
instalações e dos equipamentos.Existe a perspetiva de que possa haver um aumento
do nível de faturação anual de, mais ou menos, 5%.

2.527,92

FSE

2.148,73

2017/06/29

2017/12/29

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Almodôvar;

‐

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

O promotor do presente projecto, Marco Jorge Sousa Correia, irá implementar na
freguesia de Cano, concelho de Sousel uma mercearia de proximidade, na qual
pretende vir a comercializar os mais variados produtos alimentares.

3.791,88

FSE

3.223,10

2018/10/12

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Sousel;

‐

2.527,92

FSE

2.148,73

2017/08/01

2017/11/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000048

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000049

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

FG ‐ FORMAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

Pretende‐se: a) fazer obras de remodelação, num espaço de 650 m2, com
equipamento e iluminação; b) construção de uma sala polivalente de 30 m2, para
tarefas administrativas e outrasc) equipar a sala polivalente, permitindo a execução
de aulas no âmbito de formação presencial, possibilitando turmas até 20 pax; d)
construção de uma zona de W.C e copa; e) aquisição de viatura comercial,
dinamizando a já existente formação on job EN C. Agrícolas

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000051

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

NUTRIPRADO, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

Esta operação consiste em desenvolver o CAE 70220 outras atividades de consultoria
para os negócios e a gestão que consta na empresa mas que não tem sido
desenvolvido até ao momento, o objetivo do sócio gerente é desenvolver áreas
inovadoras e que vêm preencher lacunas existentes nas empresas do Alentejo, para o
desenvolvimento desta atividade precisamos de uma pessoa que preste serviços no
local onde seja necessário, que se possa movimentar.

3.791,88

FSE

3.223,10

2017/07/03

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000054

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

DESTILTASCA ‐ FERRADURA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADL Rural

O projeto Destilaria do Ferrador tem como objetivo recuperar um antigo espaço da
freguesia de São Luís (Oficina do Ferrador), criando um estabelecimento de
restauração tradicional. Terá uma forte componente no tema do antigo
estabelecimento, tendo um museu‐vivo. A gastronomia utilizada será regional e
bastante genuína, utilizando essencialmente produtos locais e produzidos
internamente (cerveja e produtos à base de medronho) num ambiente familia

6.433,50

FSE

5.468,48

2018/05/01

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000055

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MARÍLIA JESUS SEQUEIRA, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADL Rural

Serão executadas obras de requalificação do espaço e adquiridos equipamentos que
permitam dotar o estabelecimento de condições para acrescentar às suas ementas
novas pratos típicos da região como o peixe grelhado. O sistema informático também
será modernizado por forma a optimizar os recursos, reduzir o erro e alterar o
relacionamento com o cliente.

5.055,84

FSE

4.297,46

2018/01/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000056

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Happy Guadiana, Animação Turistica, Lda

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Terras Baixo Guadiana

Happy Guadiana é 1 empresa de animação turística focalizada no turismo
experiencial. A sua oferta turística inclui experiências turísticas que promovem o
contacto mais intenso e autêntico com o território e as suas gentes, que oferecem
autenticidade, experiências e emoções. As experiências Happy assentam nos
elementos identitários do território: a cultura, os recursos naturais, a paisagem, os
produtos locais, as gentes e os seus quotidianos.

4.847,81

FSE

4.120,64

2017/06/16

2018/12/15

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

‐
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ALT20‐06‐4740‐FSE‐000057

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TESOUROS & PRETEXTOS, UNIPESSOAL, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Terras Baixo Guadiana

A intervenção apresentada pretende dotar o empreendimento turístico de todas as
condições necessárias à prestação de um serviço de excelente qualidade, reduzindo
ao mesmo tempo os efeitos da sazonalidade. A construção da garagem para as
bicicletas, zona de lavagem, oficina, aquisição de bicicletas, desenvolvimento e
promoção de percursos, tem por objetivo criar as condições necessárias para que o
empreendimento possa ser reconhecido como BIKOTEL

6.319,80

FSE

5.371,83

2018/04/01

2020/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000059

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PARTÍCULAS DO FUTURO REPARAÇÃO AUTOMÓVEL
UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

Projeto dirigido à adaptação e modernização de instalações e à aquisição de
moderno equipamento específico que permitirá através da criação de um posto de
trabalho (com apoio através do FSE) aumentar os índices de produtividade do
promotor e aumentar o leque de serviços prestados e mercados,bem como cumprir
os requisitos ambientais exigidos à atividade desenvolvida.

5.174,68

FSE

4.398,48

2018/05/03

2019/05/02

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000062

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

DOIS ESTROINAS, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Terras Baixo Guadiana

Trata‐se de uma candidatura que resulta na Criação de Micro‐Empresa.

6.319,80

FSE

5.371,83

2018/04/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

‐

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

FRANCISCO BONACHO ‐ OFICINA AUTOMÓVEL, UNIPESSOAL
LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

O projeto em apreço prevê a inovação da região de Portalegre, através da
diferenciação e diversificação do serviço (autodiagnóstico, manutenção, reparação e
aluguer), bem como de uma estratégia de marketing e da integração da indústria 4.0,
capaz de alavancar os serviços e a imagem da empresa.

3.791,88

FSE

3.223,10

2017/06/16

2018/03/15

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

Os investimentos centram‐se na aquisição de equipamentos, para o restaurante e
para o espaço de eventos, dando uma resposta à crescente procura, com o aumento
da qualidade da resposta e do serviço prestado. Por outro lado, prevê o aumento da
atratividade do local através da instalação da piscina.

7.583,76

FSE

6.446,20

2017/10/01

2018/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Almodôvar;

‐

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

Atendendo à conjuntura favorável atual no setor que a empresa opera, o gerente da
empresa irá apostar na criação de mais três postos de trabalho que ajudem a
estimular as vendas, integrando‐se este aspeto com a realização de investimento que
contribua para o reforço da capacidade produtiva, ou seja de prestação de serviços.

12.639,60

FSE

10.743,66

2017/10/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

15.666,78

FSE

13.316,76

2018/10/01

2020/04/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000063

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000064

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000065

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SOLAR DA PORTELA‐ ACTIVIDADES TURISTICAS E HOTELEIRAS , Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
LDA
(SI2E) ‐ ESDIME

CHEMESETE, UNIPESSOAL LDA

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000066

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

LÉGUAS & REFÚGIOS ‐ UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADL Rural

A presente operação visa a reabilitação de uma edificação tradicional, monte
alentejano, para instalação de um alojamento local com a seguinte tipologia: 3 T0 e 4
T1. A sua localização irá potenciar a realização e promoção de várias atividades que
irão complementar o turismo de sol e mar. Pretende‐se valorizar os recursos naturais,
paisagísticos, patrimoniais, hídricos, gastronómicos e enologia com impacte ao nível
da quebra da sazonalidade.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000067

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

HAPPY MEMORYES ‐ RESIDENCIAL SENIOR, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

O projeto da HAPPY MEMORYES prevê a atuação em fatores críticos para o
desenvolvimento do negócio, apostando na inovação organizacional, processos,
produtos e serviços, numa ótica de marketing integrado virado para a satisfação do
cliente, através da aquisição de um conjunto diverso de equipamentos de cozinha,
lavandaria, mobiliário, armazenamento e transporte, de forma a poder satisfazer de
forma irradiante as necessidades dos seus utentes.

16.431,48

FSE

13.966,76

2017/11/01

2018/12/15

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000068

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

QUINTA DA CILHA ‐ EVENTOS, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADL Rural

Remodelação e ampliação de um edifício existente com o objetivo de o transformar e
destinar à atividade de organização de eventos: casamentos, aniversários, batizados,
etc.., aproveitando a sua excelente localização. Aproveitar a forte expansão turística
do Litoral Alentejano aliada ao complexo industrial de Sines e à forte dinâmica
empresarial que ele proporciona. Criação de 2 postos de trabalho feminino.

10.111,68

FSE

8.594,93

2017/09/29

2018/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000070

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ESDIME

Pretende‐se recuperar um edifício em degradação, sito na aldeia de Alcarias,
preservando as suas características, para a criação de um Alojamento Local para 16
pessoas e dirigido ao segmento do turismo de natureza e turismo cultural. Para a sua
gestão diária será criado um posto de trabalho através de um contrato a termo certo
de 12 meses durante o mês de Agosto de 2018, estimando‐se a abertura de portas
da Casa do Montinho em Setembro de 2018.

5.055,84

FSE

4.297,46

2018/08/01

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ourique;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000072

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PALPITELATERAL ‐ UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

O projeto de investimento consiste na aquisição de equipamento que se torna
imprescindível para a realidade da nossa empresa. Vai permitir‐nos complementar os
serviços de construção civil e Reabilitação, com os serviços de manutenção de
jardins. Além disso, vai dotar a empresa da capacidade técnica de execução de
estuque deixando de ser necessário recorrer a subempreiteiros.Estamos a apresentar
uma operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

5.055,84

FSE

4.297,46

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Golegã;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000073

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CARDINAL PERFEITO UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ LEADER‐SOR

O presente projeto contempla investimentos necessários à capacitação por parte de
uma start up, para fabricação de módulos em madeira e cortiça para casas modulares
aplicando um método hi‐tech que permita conjugar a arquitetura vernácula com a
construção verde.

10.111,68

FSE

8.594,93

2017/06/19

2018/06/29

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

‐

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Alentejo XXI

O plano de investimentos da Casa de Repouso Quinta do Charro contempla a
realização de pequenas obras de adaptação das instalações, a aquisição de
mobiliário, a colocação de equipamento de sinalização interna, eletrodomésticos
para quartos, painel solar fotovoltaico e solar térmico, uma central de chamadas e o
desenvolvimento duma solução aplicacional de apoio à gestão, incorporada num
novo site institucional da empresa.

5.055,84

FSE

4.297,46

2018/04/10

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

A Operação consiste num processo de inovação em diversas áreas, nomeadamente
nas instalações que serão dotadas de melhores condições de trabalho, no
atendimento ao público, no cumprimento de legislação específica para fitofármacos,
no estímulo à igualdade de oportunidades com a construção de instalações sanitárias
adaptadas, alterações na estrutura organizacional, processos e procedimentos de
comunicação com o cliente e o mercado em geral.

5.055,84

FSE

4.297,46

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000074

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CASA DE REPOUSO DA QUINTA DO CHARRO LDA

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000075

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PROTEJAGRO‐COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E MAQUINAS Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
AGRICOLAS LDA
(SI2E) ‐ ESDIME

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000076

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Alentejo XXI

O Projecto espera efetuar a remodelação do espaço do empresário e adquirir
equipamentos para atividade

5.000,00

FSE

4.250,00

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000077

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

LAÇOS E COLINAS ‐ LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

Instalação de estabelecimento de Restauração/Bar em zona de elevada densidade de
comércio/serviços capaz de promover ‐ além da actividade económica do beneficiário
‐ um conjunto de acções de promoção das dinâmicas turísticas, económicas, culturais
e sociais da vila e da região.

18.959,40

FSE

16.115,49

2017/07/01

2018/11/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Golegã;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000078

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

FORTISGRAF ‐ ARTES GRÁFICAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

O investimento apresentado visa dotar a empresa, situada na Av. Francisco Fino nº
62 B em Portalegre, com um novo equipamento produtivo que lhe permita apostar
na impressão em ofset em grandes formatos. Deste modo, a empresa poderá
oferecer novos serviços aos seus clientes, tornando‐se mais competitiva e completa.

2.527,92

FSE

2.148,73

2018/02/06

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000079

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Terras Baixo Guadiana

Qualificação de Alojamento Local no CH de Mértola e conceção de atividades de
animação turística de turismo de natureza e turismo cultural para venda em pacotes
conjugados com estadia e animação e alcançar o publico alvo dos vários nichos de
mercado do turismo de natureza turismo cultural.

5.055,84

FSE

4.297,46

2018/12/24

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000081

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Alentejo XXI

A operação incide maioritariamente sobre as rubricas de construções diversas, e na
aquisição de equipamentos necessários á esta unidade de Turismo Rural.

2.573,40

FSE

2.187,39

2017/07/01

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CONSTANTINOS ‐ INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ESDIME

O plano de investimentos deste projecto promovido pela Constantinos Industria de
Panificação Lda. contempla a realização de obras de adaptação e qualificação da
unidade de fabrico e a aquisição de equipamentos de produção e de conservação.

2.527,92

FSE

2.148,73

2017/10/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

‐

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Alentejo XXI

O plano de investimentos contempla a realização de obras de adaptação de
instalaçõesadquiridas pela sociedade para implantação de nova clinica, a aquisição de
mobiliário e osequipamentos associados à instalação das valências da Clinica de Beja.

2.527,92

FSE

2.148,73

2017/10/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Alentejo XXI

O plano de investimentos da operação da Electro‐Planicie contempla a realização de
obras de adaptação de instalações e a aquisição de equipamentos de obra dinamizar
a sua área de negócio relacionada com a instalação de soluções de produção
energética renovável.

2.527,92

FSE

2.148,73

2017/10/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

7.720,20

FSE

6.562,17

2018/01/01

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000082

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000083

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000085

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CLISAL ‐ CLINICA DE SAUDE E BEM ESTAR DE ALJUSTREL, LDA

ELECTRO‐PLANICIE LDA

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000087

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

IDIOMAS DO BOSQUE lda

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

O presente pedido de apoio visa a criação de um olivoturismo, alojamento turístico
nas modalidades casas‐de‐campo e turismo de natureza, numa exploração agrícola
com olival tradicional e uma unidade agroindustrial de embalamento de azeite. O
projeto prevê um investimento total no valor de 99,892.65Eur (obras de
remodelação, aquisição de equipamento e mobiliário e trabalhos de consultoria) e a
criação do próprio emprego do sócio Hugo Tremoço.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000089

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

LABIRYNTO MÉTRICO, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ESDIME

Os investimentos centram‐se na adaptação de instalações e aquisição de
equipamentos, para abrir e instalar um novo serviço de restauração do tipo
tradicional em Aljustrel, dando uma resposta à potencial procura, com o aumento da
qualidade da resposta e do serviço prestado e dinamizando a oferta da empresa.

20.223,36

FSE

17.189,86

2017/10/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

‐

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ESDIME

Com o objetivo de modernização e desenvolvimento da empresa no mercado
regional e nacional apresenta‐se esta candidatura ao SI2E, a qual através da aquisição
de novos equipamentos e da contratação de mais recursos humanos irá contribuir
para a melhoria na qualidade dos serviços e produtos, aumento na rapidez de
resposta e melhoria das condições de trabalho.

20.223,36

FSE

17.189,86

2018/03/01

2020/02/29

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ourique;

‐

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

A ideia inicial surgiu da possibilidade de otimização dos recursos disponíveis da
empresa, uma vez que dispõe de imóvel de excelente localização e acessibilidade no
centro da cidade de Évora, aumentando a capacidade de lugares disponíveis: de 30
para 50, elevando os padrões de qualidade, conforto e funcionalidade.

2.527,92

FSE

2.148,73

2017/07/17

2017/09/29

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

6.319,80

FSE

5.371,83

2017/06/16

2018/06/11

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Redondo;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000092

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000094

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ALUMIGARVÃO ‐ ALUMÍNIOS E MADEIRAS LDA

RESTAURANTE LUAR DE JANEIRO, LDA

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000095

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

Tempo de qualidade, descobertas e aventura são as palavras‐cheve deste projeto.Ser
diferente de tudo o resto na região, o objetivo. Tem para oferecer aos seus clientes
uma vasta gama de passeios turísticos, em transporte privado, complementados com
atividades lúdicas, onde se inserem visitas a locais de interesse turístico e
paisagístico. Também o património imaterial não é esquecido, sendo o paladar e as
“gentes” enaltecidos em cada viagem.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000098

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PASTELARIA AMOROSA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Rota do Guadiana

Trata‐se de uma candidatura que resulta no Desenvolvimento de Micro‐Empresa.

10.293,60

FSE

8.749,56

2017/08/16

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

‐

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PRÉMIOS D`OUTONO LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

A operação consiste na criação de uma microempresa com o objetivo de remodelar
construções existentes para o desenvolvimento de actividade turística e de lazer.
Pretende aproveitar a dinâmica que se tem verificado nas actividades de turismo
colmatando uma necessidade no concelho de Arronches

6.421,74

FSE

5.458,48

2017/10/24

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Arronches;

‐

6.319,80

FSE

5.371,83

2018/02/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Fronteira;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000099

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000100

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

LT FRONTEIRA ANIMAL, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ LEADER‐SOR

Trata‐se de um projeto de criação, de empresa que vai contribuir para a diferenciação
ou inovação da oferta de bens e serviços da empresa e para o território onde esta
implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de baixa
densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000102

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ APRODER

1º objectivo ‐ criação e adaptação do estabelecimento para as funções a
desempenhar. 2º objectivo‐ é a criação do próprio emprego, que se encontra
desempregada por iniciativa involuntária. 3º‐ rentabilização do negócio que a
beneficiária vai desenvolver. Sendo a comparticipação dos investimentos a realizar,
com vista à capacitação do espaço, essencial nesta fase de início de negócio.

6.467,80

FSE

5.497,63

2017/09/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000104

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

Trata‐se de um projeto de modernização que vai contribuir para a diferenciação ou
inovação da oferta de bens e serviços da empresa e para o território onde esta
implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de baixa
densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

6.319,54

FSE

5.371,61

2018/06/02

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000105

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ÁREALTERNATIVA ‐ SERVIÇOS DE GESTÃO, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

A operação a desenvolver por parte da Arealternativa visa a criação de condições
para promover o seu crescimento, pelo com base na sua atividade e na sua situação
atual, considerou‐se fundamental o investimento na contratação de pessoas e seus
equipamentos (aumento da capacidade operacional) e ainda na dinamização da sua
estratégia de marketing que tem sido manifestamente insuficiente para os objetivos
da empresa.

25.734,00

FSE

21.873,90

2018/01/01

2019/06/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐
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ALT20‐06‐4740‐FSE‐000106

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

JOÃO PEDRO T. MEDALHAS ‐ SERVIÇOS VETERINÁRIOS,
UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

Trata‐se de um projeto de modernização de uma microempresa recente que vai
contribuir para a diferenciação e inovação da oferta de serviços medicos veterinários
com a criação de um serviço assistido de inseminação e reprodução animal. A
execução da operação vai contribuir para que se atinjam os indicadores de realização
e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

6.319,80

FSE

5.371,83

2018/02/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Monforte;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000107

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CALMASOR ‐ CASAS DE ALOJAMENTO LOCAL MARQUES &
ADEGAS EM PONTE DE SÔR, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ LEADER‐SOR

Trata‐se de um projeto de expansão e modernização de empresa que vai contribuir
para a diferenciação ou inovação da oferta de bens e serviços da empresa e para o
território onde esta implantada, tendo em consideração as especificidades desta
região de baixa densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se
atinjam os indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de
concurso.

6.319,80

FSE

5.371,83

2017/11/01

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000108

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ENGIALFA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,
UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

Trata‐se de um projeto de criação de empresa que vai contribuir para a diferenciação
ou inovação da oferta de serviços da empresa e para o território onde esta
implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de baixa
densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

6.433,50

FSE

5.468,48

2018/02/07

2019/05/07

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000109

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Rui Manuel Agostinho, Unipessoal, Lda.

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ LEADER‐SOR

Projeto para criação do próprio emprego e início da atividade de aluguer de
máquinas e equipamentos agrícolas. Atividade diretamente relacionada com o setor
primário, com destaque para a fileira do azeite, setor onde a empresa terá o seu
principal mercado alvo. O promotor pretende disponibilizar um conjunto de
equipamentos essenciais à cultura do olival, desde a sua manutenção até à colheita.

6.454,08

FSE

5.485,97

2018/01/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Avis;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000111

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

Trata‐se de um projeto de modernização de um edifício de alojamento local que vai
contribuir para a diferenciação ou inovação da oferta de bens e serviços da empresa
e para o território onde esta implantada, tendo em consideração as especificidades
desta região de baixa densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que
se atinjam os indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura
de concurso.

5.181,10

FSE

4.403,94

2018/05/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000112

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ LEADER‐SOR

O investimento destina‐se a estruturar a PME, através de um investimento em
atividade inovadoras e qualificadas, aumentando a capacidade de gestão da empresa
e qualificação específica dos seus ativos em domínios importantes como a inovação e
modernização, potenciando o desenvolvimento da atividade e o contributo da
própria empresa para a criação de valor dos seus produtos e/ou serviços e a criação
de postos de trabalho

10.110,00

FSE

8.593,50

2017/10/02

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

‐

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

A empresa abriu recentemente um segundo escritório, pelo que se encontra em fase
de expansão, deste modo vai realizar alguns investimentos, como sejam,
equipamentos básicos para melhorara o desempenho e a performance
indispensáveis à atividade da empresa, aumentando a eficiência, assim como a
capacidade de resposta.

5.146,80

FSE

4.374,78

2018/07/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora; Montemor‐o‐Novo;

‐

5.055,84

FSE

4.297,46

2017/10/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000113

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

GCENEGÓCIOS, LDA

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000116

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PAULO CHARRUA UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

A Empresa encontra‐se em expansão, e pretende aproveitar as oportunidades de
mercado, nomeadamente no que respeita à prestação de serviços de mecânica a
veículos pesados. Pretende assim adquirir equipamentos que possibilitem esta
prestação de serviços cumprindo com todas as normas de segurança, satisfazem os
clientes. Em simultâneo serão criados 2 postos de trabalho para reforçar a
capacidade de resposta da empresa junto do mercado.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000118

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

DECORPAR ‐ DECORAÇÕES E MOBILIÁRIOS DE PORTALEGRE
LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ LEADER‐SOR

Trata‐se de um projeto de modernização de empresa que vai contribuir para a
diferenciação ou inovação da oferta de bens e serviços da empresa e para o território
onde esta implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de
baixa densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

6.319,80

FSE

5.371,83

2017/09/18

2018/12/15

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000119

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ARMANDO J.PEREIRA & FILHOS LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADL Rural

O projeto consiste em remodelar, equipar e decorar o edifício existente destinado a
alojamento e a equipar o restaurante. O edifício tem 11 quartos para arrendamento e
o objetivo deste projeto é dotar a infraestrutura de equipamentos adequados para
hotelaria, mobiliário moderno, colchões, televisores, etc., e também dotar o
restaurante de alguns equipamentos em falta. Cria um posto de trabalho.

2.573,92

FSE

2.187,83

2017/09/15

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000120

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MANUEL AUGUSTO INFANTE, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Rota do Guadiana

A empresa pretende se afirmar no ramo das prestações de serviços agrícolas no
contexto regional, sendo necessário para tal um investimento em equipamentos
tecnologicamente eficazes e evoluídos, que lhe irá permitir atingir os seus objetivos,
sendo que com a possibilidade de um apoio ao nível da presente candidatura iria
diminuir um risco do investimento e aumentar os índices de rentabilidade do mesmo.

3.581,22

FSE

3.044,04

2018/02/01

2019/01/24

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000121

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Rota do Guadiana

O projeto pretende dar inicio à atividade turística casa de campo através da
recuperação e transformação de 4 casas de aldeia para fins turísticos. Através da
presente candidatura, estima‐se ser possível a concretização do sonho da promotora
que pretende conciliar um projeto economicamente viável com a dinamização da
aldeia que lhe diz muito.

3.860,10

FSE

3.281,09

2017/09/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000122

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

DORSAL50, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Rota do Guadiana

A empresa pretende se afirmar no ramo das prestações de serviços a equipamentos
agrícolas no contexto regional, sendo necessário para tal um investimento em
equipamentos tecnologicamente eficazes e evoluídos, que lhe irá permitir atingir os
seus objetivos, sendo que com a possibilidade de um apoio ao nível da presente
candidatura iria diminuir um risco do investimento e aumentar os índices de
rentabilidade do mesmo.

7.720,20

FSE

6.562,17

2017/09/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000123

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

HR FOTOGRAFIA ‐ PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS
INFORMATIVOS, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ TERRAS DENTRO

Trata‐se de uma empresa recém criada que se encontra ainda em fase de
implementação, embora já esteja a desenvolver alguns projetos, no entanto precisa
urgentemente de reforçar a sua competitividade e a qualidade dos serviços através
da aquisição de equipamentos evoluídos, e de aumentar a sua capacidade por via da
criação de um posto de trabalho a ser preenchido por um desempregado(a) de longa
duração.

6.433,50

FSE

5.468,48

2018/04/16

2019/07/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Portel;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000125

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

LAVANDA PURA ‐ A LAVANDARIA, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ TERRAS DENTRO

A Empresa encontra‐se neste momento numa fase de viragem, estando a preparar a
abertura de uma lavandaria nas Alcáçovas. Pretende responder a diversos públicos
por um lado às empresas da região, nomeadamente às industrias alimentares, por
outro aos particulares em geral. Com este projeto pretende adquirir os
equipamentos necessário ao início desta nova atividade.

5.146,80

FSE

4.374,78

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000126

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

DISCOVER ALENTEJO ‐ ATIVIDADE TURÍSTICA, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

Trata‐se de um projeto de criação de empresa que vai contribuir para a diferenciação
ou inovação da oferta de bens e serviços da empresa e para o território onde esta
implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de baixa
densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

5.146,80

FSE

4.374,78

2018/05/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000127

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MCHALAÇA, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ESDIME

A empresa pretende ampliar a sua unidade turística, com vista ao aumento da
capacidade de resposta em termos de capacidade e de conceito.Este projeto procura
a realização de obras de ampliação e também a aquisição dos diversos equipamentos
necessários ao seu funcionamento, como sejam, mobiliário e eletrodomésticos. A
decoração é um aspeto essencial, até porque se pretende criar um espaço diferente,
diversificando a oferta.

6.433,50

FSE

5.468,48

2018/07/01

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000129

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CRISTINA PRATES ‐ RESTAURAÇÃO, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

Trata‐se de uma candidatura que resulta na Criação de Micro‐Empresa.

3.600,00

FSE

3.060,00

2018/03/08

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

5.146,80

FSE

4.374,78

2018/04/23

2019/04/22

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000130

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SELECTION TOURS, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

O projeto da Selection Tours consiste na aquisição de duas novas viaturas de
transporte turístico de passageiros, no desenvolvimento de um software de gestão
operacional e comercial, no desenvolvimento de um plano de marketing, na
realização de um diagnóstico e plano de negócio e na contratação de 1 recurso
humano, criando as condições necessárias à prestação de um serviço de qualidade
que resulte num aumento das suas vendas.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000131

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

FISIOAMARELEJA, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Rota do Guadiana

Trata‐se de uma candidatura que permite à empresa criar um posto de trabalho.A
empresa necessita de realizar o investimento para que se possa instalar e iniciar
actividade.

3.900,00

FSE

3.315,00

2017/09/18

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

‐

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADL Rural

Pretendo adquirir equipamentos e materiais promocionais por forma a dinamizar um
Gabinete de Estética de pequena dimensão, no centro urbano de Santiago do Cacém,
exclusivamente dedicado a manutenção e tratamento de unhas, manicure e
pédicure, depilações de rosto e tratamentos faciais.

6.319,80

FSE

5.371,83

2017/09/18

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ TERRAS DENTRO

A empresa presta um serviço especializado no apoio à agricultura, pelo que pretende
reforçar a capacidade de resposta. Este projeto visa a aquisição de uma máquina
evoluída tecnologicamente e que se prevê que consiga trazer um grande retorno
para a empresa. Em simultâneo a empresa pretende criar uma posto de trabalho que
possa dar apoio em todas as atividades operacionais.

5.124,06

FSE

4.355,45

2017/10/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000132

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000135

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000137

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

85%

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000138

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TRATOFIALHO, LDA

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ALENTOPO ‐ TOPOGRAFIA APOIO A AGRICULTURA E
NATUREZA, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Rota do Guadiana

Trata‐se de uma candidatura que permite à empresa criar um posto de trabalho.A
empresa necessita de realizar o investimento para que possa iniciar actividade.

4.500,00

FSE

3.825,00

2017/09/18

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

‐

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

VETALTER ‐ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ LEADER‐SOR

A VetAlter visa otimizar as suas instalações, bem como alargar a sua oferta de
serviços, adquirindo para tal, novos meios de diagnóstico, remodelando as suas
infraestruturas, promovendo a formação em contexto de trabalho, criado um
alojamento para animais de companhia e criando 2 postos de trabalho.

12.867,00

FSE

10.936,95

2018/07/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

‐

31.599,00

FSE

26.859,15

2017/10/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000139

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

QUERIDO MENU, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

O objetivo do presente projeto consiste na criação de uma empresa especializada no
conceito de franchising do Nata Lisboa no Alentejo, potenciando a visibilidade da
região de Évora, através da criação de valor e geração de lucro que a nova empresa
promoverá.Em suma, o projeto integra um plano de investimentos que permite
reunir as condições necessárias à abertura de um espaço dinâmico e que responde às
necessidades totais do público‐alvo.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000144

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

EQUIMURALHA LDª

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

A empresa pretende aumentar a sua capacidade produtiva com a criação de mais um
posto de trabalho. Considerando que os serviços são prestados em ambulatório é
necessário a criação de condições, justificando‐se a aquisição de um veiculo
comercial cujas características comportem a instalação de mobiliário interno que
acomode equipamento indispensável à atividade. Em simultâneo pretende‐se
adquirir um ecógrafo portátil para apoiar toda a estrutura.

5.085,84

FSE

4.322,96

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000145

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TERRALIMITE, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

Empresa de prestação de serviços que pretende fazer investimentos em
equipamentos e recursos humanos para aumento da sua capacidade de resposta
quanto ao fluxo de trabalho. Para aumentar essa capacidade de resposta a empresa
pretende realizar investimentos ma compra de 1 giratória e de 1 máquina
Bobcat.Além dos investimentos acima referido estão ainda previstas a contratação de
dois postos de trabalho.

11.580,30

FSE

9.843,26

2018/06/01

2020/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000146

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MIMOSO & REIS ‐ ALOJAMENTO LOCAL E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

Reabilitação de um edifício no centro histórico da cidade de Elvas e sua conversão em
alojamento local, que, através de um conjunto de investimentos corpóreos e
incorpóreos, contribuirá para a reabilitação urbana, através da proteção e
preservação do seu património edificado, para a dinamização turística,
desenvolvimento económico da cidade através de um oferta diferenciadora, combate
ao desemprego e promoção dos recursos endógenos da região.

6.319,80

FSE

5.371,83

2018/06/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000147

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PASSEIOS E COMPANHIA ‐ TURISMO EM ESPAÇO RURAL, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADL Rural

A Operação consiste no reforço dos equipamentos da empresa por forma a conseguir
dar resposta às atuais e futuras necessidades da empresa e disponibilizar um novo
produto que são as bicicletas elétricas muito solicitadas por clientes de meia idade.
Será reforçada a aposta na promoção com a renovação do website (em 2 línguas) e a
participação em duas feiras da especialidade na Bélgica e Holanda.

5.055,84

FSE

4.297,46

2018/01/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000153

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADL Rural

O projeto consiste na recuperação e remodelação de um edifício existente com o
objetivo de o transformar e destinar à atividade de Alojamento – “A Casa da Mó” –,
aproveitando a sua excecional localização e as condições ambientais existentes.

3.860,10

FSE

3.281,09

2017/12/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

‐

53
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ALT20‐06‐4740‐FSE‐000154

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

O projeto aqui apresentado irá capacitar o negócio Sabores de Arraiolos com novas
máquinas e equipamentos, que irão permitir aumentar a capacidade de produção,
dando resposta mais célere às solicitações crescentes dos clientes. Por outro lado,
pretende‐se continuar a garantir a qualidade da produção, e certificação do produto
Empadas de Arraiolos.

5.055,84

FSE

4.297,46

2018/07/03

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000155

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

POÇO DA GARÇA ‐ ACTIVIDADES TURÍSTICAS E HOTELEIRAS,
S.A.

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADL Rural

A empresa vai instalar uma piscina e zonas de lazer junto à piscina e terraços.
Também serão adquiridos equipamentos ambientalmente mais amigáveis e que
pretende substituir outros que apresentam já algum desgaste. Esta Operação tem
como grande objetivo o combate à sazonalidade e promover o aumento da estadia
média por cliente

5.055,84

FSE

4.297,46

2018/03/01

2019/08/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐

6.433,50

FSE

5.468,48

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000157

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TÁXIS GAMITO & FONSECA LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADL Rural

A empresa Táxis Gamito e Fonseca encontra‐se em atividade há cerca de 17 anos.
Uma empresa com elevada experiência no setor e que pretende alavancar o seu
projeto, criando 2 postos de trabalho e aumentando o nível de atividade, fruto do
aumento estimado do turismo na nossa região e de novos contratos de transporte de
crianças estabelecidos com os municípios do Litoral Alentejano. O projeto consiste na
aquisição de 3 viaturas Táxi.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000158

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADL Rural

Pretendo que a empresa seja dotada dos equipamentos modernos e que façam o
necessário ajuste para uma aposta na adaptação da tradição à modernidade,
contribuindo para um aumento da rentabilidade sem reduzir a qualidade do produto
final.

12.639,60

FSE

10.743,66

2018/01/01

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

5.055,84

FSE

4.297,46

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000159

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PRINTALENTEJO ‐ REGENERAÇÃO DE CONSUMÍVEIS
INFORMÁTICOS LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ TERRAS DENTRO

A empresa atua num mercado amplo e próspero, pela evolução constante e também
pela sua forma de atuação e inovação. Pretende‐se adquirir equipamento que
possibilite a continuação desta missiva, propondo‐se a criar mais um posto de
trabalho. O melhoramento dos níveis de serviço, a melhoria da imagem, a eficiência
energética, são todos eles temas e preocupações dos gerentes que se pretendem ver
melhoradas com a execução do investimento proposto.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000160

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ON BOARD, VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

O presente projeto tem como objetivos a Expansão e Diversificação da Agência de
Viagens e Turismo On Board, através da abertura deuma nova sucursal em
Montemor‐o‐Novo. Serão introduzidos novos serviços/produtos turísticos, para
particulares e para Empresas,diferenciado do mercado local, Haverá também uma
aposta na renovação da imagem de Marca e na criação de novos Protocolos
eParcerias Estratégicas que valorizem a Região Alentejo.

6.319,80

FSE

5.371,83

2017/11/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000161

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MONTEIRO CANEIRA ‐ AGÊNCIAS FUNERÁRIAS, UNIPESSOAL
LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

Considerando a evolução da empresa até à atualidade, a Monteiro Caneira, sente
como impreterível acompanhar as exigências do mercado (maior volume de pedidos),
mantendo o foco no cliente. Para isso é de extrema importância manter‐se sempre
actualizada no que se refere aos meios, nomeadamente equipamentos de forma a
conseguir sempre manter os seus padrões de qualidade e exigência. Estamos a
apresentar uma operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

3.917,62

FSE

3.329,98

2018/10/10

2019/07/09

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000162

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ORYPORTUGAL, ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES, S.A.

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

Trata‐se de um projeto de criação, de empresa que vai contribuir para a diferenciação
ou inovação da oferta de bens e serviços da empresa e para o território onde esta
implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de baixa
densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

6.319,80

FSE

5.371,83

2018/02/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000163

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

BOTELHOS, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADL Rural

O crescimento da atividade e o aumento da zona geográfica de influência da empresa
determinam a necessidade de aumentar a área de exposição e venda da empresa,
reequipar a oficina, bem como o reforço dos recursos humanos.

5.146,80

FSE

4.374,78

2017/10/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

LUÍS VICENTE PEQUITO, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

A operação é constituída por apenas duas componentes:.Em termos de componente
financeira, tem maior expressão a componente da aquisição de veículo. Havendo
ainda, a componente associada à criação de posto de trabalho.

3.860,10

FSE

3.281,09

2018/06/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

‐

6.433,51

FSE

5.468,48

2017/10/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000166

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO
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Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TIMBRES DA CIDADE UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

A Timbres da Cidade pretende a criação de um alojamento local no centro histórico
de Montemor‐o‐Novo, obtendo o reconhecimento como sendo uma empresa
pioneira uma vez que a oferta existente se encontra concentrada em
estabelecimentos de turismo rural e hotéis. A Empresa promove a diversificação da
oferta turística, o que garantirá uma evolução gradual ao longo dos anos, alcançando
a visibilidade e o posicionamento que se pretende.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000170
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06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SUBERISTUR, TURISMO E LAZER, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADL Rural

A Operação vai permitir a criação de unidades de alojamento mais isoladas das
restantes, indo de encontro a um conceito de isolamento e silencio, associado a uma
decoraçção minimalista. Será também construída uma sala de convivio/pequenos
almoços.

10.111,68

FSE

8.594,93

2018/02/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

A empresa precisa de realizar um investimento que contribua para a ampliação da
sua capacidade produtiva – lar de idosos. Este investimento justifica‐se uma vez que
existe muita procura e lista de espera. Pretende assim criar mais 2 quartos o que
implica mais 4 utentes na vertente residencial. Para fazer face à proposta e para
garantir a execução das atividades definidas propõe‐se criar 2 postos de trabalho.

5.055,84

FSE

4.297,46

2018/07/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Redondo;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000171

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação
09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;
10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TERCEIRO EDEN, LDA

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000172

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000174

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000178

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

A TUFEIRA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, LDA

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000180

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000181

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000182

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SHAWC HOTELS AND WELLNESS LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL
Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ APRODER

12.639,60

FSE

10.743,66

2018/02/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

Resumo

8.637,06

FSE

7.341,50

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ APRODER

Com o presente projeto de investimento a TUFEIRA pretende introduzir novas
valências em termos daquilo que será a sua oferta, direcionando‐se para novos
segmentos que até aqui não eram explorados, tais como o segmento empresas e dar
mais enfase ao turismo estrangeiro.Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo
(FEDER+FSE).

2.317,26

FSE

1.969,67

2017/11/01

2018/12/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

SERENO & FONSECA, INDÚSTRIA DA AMEIXA, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

Trata‐se de uma operação Multi‐Fundo.FEDER – Investimento afeto à instalação do
Museu da Fábrica da Ameixa D´Elvas. Estão previstos investimentos que
compreendem trabalhos de construção civil e aquisição de equipamentos. FSE –
Criação de um posto de trabalho para apoiar no atendimento ao público, venda de
produtos na loja do museu e na realização dos eventos.

12.639,60

FSE

10.743,66

2018/04/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

O projeto engloba a criação de uma microempresa e de um posto de trabalho,
inerente à mesma. Trata‐se de uma empresa que exercerá atividade comercial na
área da produção animal e que aumentará a oferta de produtos veterinários e
pecuários, dando uma maior resposta às necessidades dos produtores da região,
nomeadamente do concelho de Monforte.

5.055,84

FSE

4.297,46

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

Uma Taparia original,com inspiração ibérica, que será também palco de
Degustações de produtos regionais,contribuindo desta forma para a valorização de
toda a fileira económica desta região.

10.111,68

FSE

8.594,93

2017/10/02

2017/12/29

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

6.319,80

FSE

5.371,83

2018/05/01

2019/11/01

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

‐

CAPACITYPUZZLE, LDA

BILRO'S ‐ SOCIEDADE DE RESTAURAÇÃO DE ESTREMOZ, LDA

ww

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000183

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

LEGRANDTOUR, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

Trata‐se de uma operação Multi‐Fundo.FEDER – Investimento afeto à criação de um
TER – Empreendimento turístico em espaço rural – Casa de Campo: construção civil;
aquisição de equipamentos; Aquisição de serviços de comunicação, marketing,
publicidade.FSE – Criação de um posto de trabalho para 1 pessoa a tempo inteiro
cujas funções principais serão: welcoming dos clientes e gestão das atividades no
Forno.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000185

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

Empresário que pretende expandir a sua atividade através da remodelação de um
espaço adjacente ao restaurante. Através da remodelação do espaço pretende passar
de 25 lugares sentados para 65, além de duplicar a ocupação da zona de esplanada,
passando de 15 lugares para 30.Para a dinamização do referido espaço encontram‐se
previstos diversos investimentos que serão devidamente identificados na Memória
Descritiva.

13.903,56

FSE

11.818,03

2018/04/01

2019/10/13

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000188

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

INÊS MENESES INÁCIO ‐ SERVIÇOS VETERINÁRIOS, UNIPESSOAL Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
LDA
(SI2E) ‐ Rota do Guadiana

O presente plano de negócio, visa a criação de uma empresa de cuidados de saúde
animal, venda de produtos e equipamentos para pequenos e grandes animais. A ideia
nasce da necessidade de disponibilizar um conjunto de serviços médico‐veterinários
e venda de produtos diferenciados, apostando na profilaxia de zoonoses, patologias
de cada espécie e no bem‐estar animal, contribuindo para uma melhor gestão da
saúde animal bem como da saúde pública.

12.867,00

FSE

10.936,95

2018/01/19

2019/07/19

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000189
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06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADL Rural

Com esta Operação o promotor pretende realizar investimentospretendem
proporcionem não só a renovação de algunsequipamentos e zona de arrumos, mas
também acrescentar outrosque não existiam e inovar através da instalação de uma
piscina embetão armado e respectiva zona de lazer adjacente e presença noscanais
promocionais digitais com o desenvolvimento de um websitepróprio.

6.319,80

FSE

5.371,83

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000190

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SIMPLESINSTANTES UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

Simplesinstantes ‐ Alojamento Local e Animação Turística é um projeto de criação de
empresa, que tem como objetivo criar condições para uma oferta integrada entre
alojamento e animação turística, proporcionando novas experiências a quem visita
Évora e o Alentejo.Configura‐se como operação Multi‐Fundo e pretende promover e
dinamizar circuitos turísticos no património cultural, gastronómico e arqueológico
menos dinamizado na região de Évora.

6.433,50

FSE

5.468,48

2018/06/14

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000191

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

DESIGN AQUI, UNIPESSOAL, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

O presente projeto visa promover a empregabilidade e o consumo na região uma vez
que a empresa criando emprego e melhores condições para a sua equipa, promove
condições para o seu próprio crescimento e trará maior competitividade e
crescimento ao sector, gerando um efeito de arrastamento a montante e jusante da
sua atividade.Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

1.263,96

FSE

1.074,37

2017/10/04

2018/12/04

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000192
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06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

EVO ENTERPRISE, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

Autonomia e Crescimento EVO é uma operação da Empresa Evo Enterprises Lda que
assume a criação de uma sala de enchimento, embalamento, loteamento e
rotulagem de produtos de cosmética, a participação em duas feiras, sendo cada uma
delas relativas a cada um dos ramos de atuação da EVO, a aquisição de materiais de
merchadising da nova marca Revo – Revolution Energy Drink e a colocação desta
marca no mercado nacional e internacional.

10.111,68

FSE

8.594,93

2018/09/20

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000195

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ALDEIA FISCAL ‐ ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS,
CONTABILIDADE E SERVIÇOS LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ APRODER

O presente projeto visa promover a empregabilidade e o consumo na região, uma vez
que a empresa criando emprego e melhores condições para a sua equipa, promove
condições para o seu próprio crescimento e trará maior competitividade e
crescimento ao scetor, gerando um efeito de arrastamento a montante e jusante da
sua atividade.Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

15.167,52

FSE

12.892,39

2018/01/02

2019/01/02

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000196

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

FARMÁCIA LUSITANO, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

O projecto de investimento pretende expandir e diversificar a actividade da farmácia,
uma vez que hoje em dia uma farmácia pode ser muito mais do que um local de
venda de medicamentos. O projecto de investimento vai permitir a empresa criar 3
postos de trabalho.Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

18.538,08

FSE

15.757,37

2017/10/06

2018/12/28

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Golegã;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000199

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SERRA DO SABER ‐ CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ APRODER

Este projeto consiste na realização de um investimento que se divide em 3 principais
rúbricas: ‐ Realização da empreitada de reabilitação do espaço a instalar o parque
infantil ‐ Plano Marketing, Certificação e homologações ‐ Equipamento diverso
para equipar o ATL, parque infantil e permitir realizar as restantes atividades Estamos
a apresentar uma operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

11.375,64

FSE

9.669,29

2017/11/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000200

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MÓNICA GOMES ‐ PRODUÇÃO AGRÍCOLA, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

Este projeto de investimento visa reforçar as competências da empresa em 3 àreas
fundamentais: o transporte acondicionado (com a aquisição de viatura de transporte
de mercadorias equipada com frio), a comunicação (com a contratação de um Plano
de Marketing) e a produção (com a implementação de uma linha de produção
automatizada).

6.481,52

FSE

5.509,29

2018/05/02

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000202

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ESTREMOZGEST ‐ GESTÃO, ESTUDOS E FORMAÇÃO, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

O investimento a realizar ,informatização em rede e criação de unidades de
digitalização integrada dos documentos ,permite oferecer um melhor serviço aos
clientes,permitindo trabalhar em rede,com suporte na”cloud” e de forma totalmente
integrada a partir dos escritórios das empresas clientes,melhorando a produtividade.

5.055,84

FSE

4.297,46

2018/01/02

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐
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ALT20‐06‐4740‐FSE‐000210

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

HACL ‐ SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

Investimento na área produtiva e de recursos humanos. Aquisição de equipamentos
pesados de transporte que colmatam as necessidades logísticas da empresa e
permitem o seu crescimento, aumentando a capacidade de resposta.
Simultaneamente contratação de uma colaboradora para a área comercial
aumentando a capacidade de orçamentação e apresentação de propostas

5.055,84

FSE

4.297,46

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Chamusca;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000213

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CENTRO VETERINÁRIO SINGAVET, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ESDIME

O plano de investimentos contempla a aquisição de um ecógrafo fixo que
permanecerá nas instalações, um ecógrafo móvel que irá estar na carrinha adaptada
para realização das visitas de apoio ao domicílio e uma viatura de trabalho.Este é o
material base para realizar a modernização que irá dotar a instituição com os
melhores meios, para satisfazer as necessidades dos clientes, e prestar o melhor
diagnóstico.

2.527,92

FSE

2.148,73

2017/10/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000215

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADL Rural

A operação consiste, fundamentalmente, numa adequada reestruturação do piso
que constitui a atual pensão, reorganizando os espaços com tipologias distintas das
ofertas correntes de alojamento e a ampliação em mais uma unidade na zona
interior, dotando os espaços dos requisitos legais indispensáveis para o seu
funcionamento.

6.433,50

FSE

5.468,48

2017/10/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000216

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

GREEN FACTORY ‐ REPRESENTAÇÕES, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

O presente projecto de candidatura enquadra‐se na prioridade de investimento
Promover e dinamizar a empregabilidade (Empregar e Convergir), tendo sido definido
um conjunto investimentos que associados aos objectivos definidos do projecto
permitirão atingir os resultados esperados no âmbito do aviso ALT20‐M8‐2017‐12

7.583,76

FSE

6.446,20

2018/01/04

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

3.860,10

FSE

3.281,09

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000217

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MERECIDO DESCANSO LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADL Rural

Pretende‐se requalificar os espaços exteriores do TER do Monte da Caveira, dotando‐
o de condições de qualidade estética e conforto para ser ainda mais um Turismo em
Espaço Rural de excelência. Tendo como enquadramento o TER “ À espera no
monte”, pretende‐se que haja excelência nas condições físicas oferecidas e
excelência nas relações humanas de acolhimento.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000219

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

THE PLACE AT ÉVORAMONTE, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

Trata‐se de uma candidatura que resulta na Criação de Micro‐Empresa.

3.600,00

FSE

3.060,00

2017/09/18

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ESDIME

Esta candidatura tem como objetivos principais a prestação de um serviço mais
adequado às necessidades que nos têm surgido nos últimos quase 5 anos de
funcionamento, como a modernização de algum equipamento e espaços, a instalação
de equipamentos necessários ao melhor funcionamento da unidade, a criação de 2
quartos familiares, com interligação entre si, detentores uma zona de estar e com
jacuzzi privativo.

5.055,84

FSE

4.297,46

2018/01/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

‐

VANELLUS, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ESDIME

Prevê‐se a elaboração de “tours” para observação e fotografia de aves e demais
fauna e flora silvestre da região do Alentejo e em especial de Castro Verde, a pé e em
veiculo todo‐o‐terreno, bem como se criará uma rede de abrigos fotográficos em
parceria com proprietários locais para proporcionar fotografias de espécies mais
difíceis.

6.319,80

FSE

5.371,83

2018/11/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

‐

IMOALENTEJO ‐ SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADL Rural

Com a experiencia acumulada na área imobiliária ao longo destes 14 anos a
Imoalentejo pretende agora alargar a sua atividade à área da construção. Pretende
assim adquirir equipamentos para prestar serviços nessa área

3.860,10

FSE

3.281,09

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

‐

9.269,04

FSE

7.878,68

2017/11/02

2018/12/02

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000221

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000223

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000227

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

RETRATO DA MEMÓRIA ACTIVIDADES TURÍSTICAS LDA

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000228

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TIAGO PRATES, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ LEADER‐SOR

A operação tem como finalidade aumentar a área destinada à função comercial, e a
aquisição de equipamentos modernos e eficientes que permitam efectuar
intervenções nos veículos tornando‐os mais fiáveis e atractivos para os potenciais
clientes. Para complementar esta aposta na diferenciação e inovação da oferta está
prevista a criação de 2 postos de trabalho, um com contrato de trabalho sem termo e
outro com contrato de trabalho a termo.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000235

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

INODEV ‐ SERVIÇOS DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
EMPRESARIAL, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

Após identificação das necessidades atuais do mercado e para garantir a qualidade
dos serviços prestados a todos os novos clientes, a inoDev terá de aumentar a sua
eficiência.Para isso, identificou dois grandes objetivos:1) Informatização do processo
atual de gestão dos projetos, clientes e deliverables2) Reforço da equipa inoDev, com
a contratação de quadros técnicos adequados às necessidades e estratégias definidas
para a empresa

7.583,76

FSE

6.446,20

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000237

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

LAR ENCONTRO DOS AVÓS LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ LEADER‐SOR

A operação tem como finalidade apetrechar as suas instalações com equipamentos
modernos e adequados que permitam aceitar clientes com maior grau de
dependência. Contempla ainda equipamentos de frio de apoio à cozinha e um
computador que dê resposta às necessidades sentidas no trabalho administrativo e
contabilístico.Está prevista a criação de 2 postos de trabalho, um com contrato de
trabalho sem termo e outro com contrato de trabalho a termo.

5.055,84

FSE

4.297,46

2018/01/02

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Avis;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000238

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

AFMM ‐ SUPERMERCADOS, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ LEADER‐SOR

A operação tem como finalidade aumentar a capacidade global de armazenagem,
quer em espaço, quer em capacidade de frio nas condições legal e comercialmente
exigidas. Para complementar esta aposta que permite prestar um serviço com mais
qualidade e disponibilidade junto dos clientes, está prevista a criação de 2 postos de
trabalho, um com contrato de trabalho sem termo e outro com contrato de trabalho
a termo.

5.055,84

FSE

4.297,46

2018/08/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Avis;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000239

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

GOD, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

A GOD traduz‐se numa Agência de Comunicação que trabalha arduamente para
construir uma marca forte. Uma agência de serviço integrado, que oferece um
alargado leque de competências na área da comunicação, mas que também
desenvolve programas e workshops de geração de ideias, design thinking, dinâmicas
de grupo, liderança, criação de equipas efetivas e coaching de apresentações.

5.055,84

FSE

4.297,46

2017/12/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000242

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

VIEIRA & ROSADO, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ TERRAS DENTRO

O projeto segue as linhas orientadoras do Anexo A ‐ intervenção de desenvolvimento
local de base comunitária nos GAL ‐ Alentejo Central, dos recursos existentes, como
fonte de valorização da zona em que estão associados e desenvolvimento do
território. A criação do projeto GrabEverything possibilita a vertente de
financiamento do investimento em ativos ‐ no âmbito FEDER, bem como na
contratação de pessoal, através do fundo FSE.

7.650,00

FSE

6.502,50

2018/03/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Portel; Viana do Alentejo;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000244

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

FISIOELENGI, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ESDIME

Os investimentos centram‐se na aquisição de equipamentos de apoio à actividade
dando uma resposta à crescente procura, com o aumento da qualidade da resposta e
do serviço prestado e diversificando a oferta da empresa.

2.527,92

FSE

2.148,73

2017/10/19

2019/04/18

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

‐

5.898,48

FSE

5.013,71

2018/12/31

2020/02/29

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Vidigueira;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000247

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CASA GUADIANA 1909, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Alentejo XXI

A Casa Guadiana será um alojamento na icónica aldeia de Pedrógão do Alentejo, uma
das 16 Aldeias Ribeirinhas do Roteiro do Alqueva. Com uma localização privilegiada, a
um quilómetro da barragem e do rio Guadiana, esta unidade pretende ser uma
referência para férias em família ou com grupos de amigos, perto da natureza e das
tradições alentejanas.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000248

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PORTUSVET ‐ CONSULTÓRIO VETERINÁRIO, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

Trata‐se de um projeto de criação de empresa que vai contribuir para a diferenciação
ou inovação da oferta de serviços da empresa e para o território onde esta
implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de baixa
densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

12.639,60

FSE

10.743,66

2018/01/01

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Nisa;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000251

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

AGROGASPARES ‐ REPRESENTAÇÃO DE TRACTORES E ALFAIAS
AGRÍCOLAS, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

O beneficiário pretende dotar‐se de mais um veículo‐oficina dotado de melhores
condições de trabalho (capacidade de carga, armazenamento e consequente maior
capacidade de resposta), permitindo resolver de forma mais expedita os
problemas/avarias dos clientes no terreno e evitando em muitas ocasiões que o
equipamento agrícola tenha de ser deslocalizado para a oficina da Agrogaspares de
modo a ser reparado.

10.275,91

FSE

8.734,52

2018/01/01

2019/01/01

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000252

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

AMS ‐ CASA DAS BATAS ‐ VESTUÁRIO PROFISSIONAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

Em resumo, podemos referir que os objectivos principais, que leva o Promotor a
efectuar este investimento são a Criação de um Posto de Trabalho com o intuito de
continuar a crescer e inovar em todas as áreas nomeadamente na qualidade, na
Tecnologia, na Produção e na procura constante de novos Mercados.

6.319,80

FSE

5.371,83

2018/12/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000253

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

Trata‐se de um projeto de modernização de empresa que vai contribuir para a
diferenciação ou inovação da oferta de bens e serviços da empresa e para o território
onde esta implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de
baixa densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

10.111,68

FSE

8.594,93

2018/06/21

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000257

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

COSTUMES D'ALTURA LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

O projeto “Hostel Costumes d’Altura” será uma operação Multi‐Fundo, no qual se
prevê a criação de um alojamento local com características de hostel. Será realizado
um investimento que consiste na recuperação e adaptação de um prédio dos fins do
século XVIII situado no centro histórico da cidade de Elvas, Pretende‐se assim criar
uma oferta diversificada a preços competitivos que, aliada a um ambiente acolhedor,
possa atrair uma clientela eclética

10.111,68

FSE

8.594,93

2017/12/29

2019/06/29

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000259

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

06 ‐ Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADL Costeiro

A promotora, pretende apresentar uma candidatura ao SI2E – ADL Costeiro – AVISO
N.º ALT20‐M8‐2017‐23, aprovada pela Portaria n.º 105/2017 de 10 de março, que
sendo aprovada beneficiará de um subsídio não reembolsável no montante de
14.125,52€, componente FEDER, correspondente a 60% do total do investimento e
beneficiará de 22.751,28€ pela criação de 3 postos de trabalho com duração superior
a 12 meses na componente FSE.

22.751,28

FSE

19.338,59

2017/12/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000260

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

O projecto tem por objectivo a oferta de um produto de alojamento local de alta
gama para o turista, na sua esmagadora maioria estrangeiro, que visita Évora,
património mundial, por um mínimo de duas noites.A marca de suporte ao nome do
alojamento será Storia Terrae, com uma clara referência ao património. O legado
arqueológico e a decoração terão a ver com essa mesma linha de orientação.

6.319,80

FSE

5.371,83

2017/10/01

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000261

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

NELSON PICÃO, RL, REPARAÇÃO AUTOMOVEL, UNIPESSOAL
LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

Basicamente, este projeto de investimento, visa aproveitar todo o know‐how,
empenho e capacidade de inovação, do promotor, para criar uma oficina de
reparação de viaturas e motociclos, que se irá distinguir de todas as existentes,
constituindo‐se uma referência no sector.

7.583,76

FSE

6.446,20

2018/01/01

2018/01/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vila Viçosa;

‐

6.433,50

FSE

5.468,48

2017/12/18

2019/05/17

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000262

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Alentejo XXI

O projeto pretende dar inicio à atividade do comércio por grosso de alimentos e
bebidas através da criação do próprio emprego do promotor com uma vasta
experiência no sector. Através da presente candidatura, estima‐se ser possível a
concretização do sonho do promotora que pretende conciliar um projeto
economicamente viável com a dinamização da sua vida profissional.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000264

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

QUIMIRRAIA LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

Trata‐se de um projeto de modernização de empresa que vai contribuir para a
diferenciação ou inovação da oferta de bens e serviços da empresa e para o território
onde esta implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de
baixa densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

5.055,84

FSE

4.297,46

2018/10/01

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000265

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

Pretende‐se a manutenção, o aumento e a melhoria dos serviços prestados, bem
como o alargamento dos serviços a outros locais e o aumento do volume de negócios
e criação de dois novos postos de trabalho. Em termos de diferenciação a nova
máquina a adquirir vem equipada com tecnologia de ponta que irão fazer toda a
diferença tanto para os clientes como para o meio ambiente.

7.583,76

FSE

6.446,20

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000267

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ LEADER‐SOR

O promotor propõe‐se a abrir uma mercearia da marca Amanhecer, necessitando
para tal, de proceder à remodelação e à adaptação das instalações da futura loja, e
adquirindo todo o equipamento básico para o efeito. O presente investimento
promove a formação em contexto de trabalho, fornecida pela própria marca
“Amanhecer” e a consequente criação de 2 postos de trabalho.

7.720,20

FSE

6.562,17

2018/06/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000271

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TROPICALSENTINEL UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Alentejo XXI

A operação tem como objetivo a criação de uma unidade de Kiosque de Street
natural drink&, assente na valorização dos produtos naturais e regionais, e permite a
criação de 2 Postos de trabalho a tempo inteiro incluindo o do empresário O valor do
investimento ascende a 52.139,61 euros.

6.433,50

FSE

5.468,48

2018/01/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐
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ALT20‐06‐4740‐FSE‐000272

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PAULINO & ESPOSA LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

Trata‐se de um projeto de modernização de empresa que vai contribuir para a
diferenciação ou inovação da oferta de bens e serviços da empresa e para o território
onde esta implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de
baixa densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

5.055,84

FSE

4.297,46

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000274

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

LEONARD MACLEOD, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

Trata‐se de uma operação Multi‐Fundo: FEDER – Investimento afeto á aquisição dos
veículos (Railbikes) para a realização dos passeios turísticos bem como requalificação
e aquisição de equipamento para o antigo Cais Coberto da Estação Marvão‐Beirã
para receção/bar/oficina; FSE – Criação de 2 postos de trabalho para apoiar nos
passeios (guias das railbikes) e trabalhar no bar/recepção.

12.639,60

FSE

10.743,66

2018/06/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000275

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PEDRO HENRIQUE RAIMUNDO LOPES, SOCIEDADE UNIPESSOAL Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
LDA
(SI2E) ‐ TERRAS DENTRO

A operação consiste em investir em equipamentos produtivos, e outros que
permitam trazer maior competitividade à empresa.Com os investimentos propostos,
os colaboradores terão menor desgaste no trabalho físico, e conseguirão efetuá‐lo
com maior rapidez e qualidade, gerando produtividade à empresa. As máquinas a
adquirir são de cariz industrial, e respondem ás exigências de clientes, que
atualmente a empresa não consegue satisfazer.

10.111,68

FSE

8.594,93

2018/01/31

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000278

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

LOSAC ‐ MADEIRAS LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

A empresa propõe‐se adquirir um equipamento para corte de madeira, inovador do
ponto de vista tecnológico, suficientemente capaz de dar resposta às exigências do
mercado e às condições de segurança exigíveis. Na verdade, o constante aumento da
variedade de produtos solicitados implica que a empresa obtenha uma capacidade
de resposta superior, quer em quantidade quer em qualidade.

6.319,80

FSE

5.371,83

2018/01/09

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vila Viçosa;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000279

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MAN 1964 ARCHITECTS, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

Com os investimentos a realizar no âmbito desta candidatura o promotor pretende
adquirir mobiliário de escritório, equipamento informático e software específico para
o desenvolvimento da atividade.

6.319,80

FSE

5.371,83

2018/07/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

15.440,40

FSE

13.124,34

2018/01/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ourique;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000280

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SQUARE MMARTINS, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ESDIME

Pretende‐se com o presente projeto realizar um conjunto de investimentos
necessários a esta fase de expansão da empresa, que lhe permitam, por um lado,
inovar e diferenciar os serviços no mercado, por outro, consiga ganhar escala através
de uma nova capacidade de abrangência só possibilitada pelo desdobramento de
equipas em locais diferentes, pelo que iremos apresentar uma operação Multi‐Fundo
(FEDER+FSE).

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000283

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ TERRAS DENTRO

Com a Operação a candidatar o promotor pretende instalar uma destilaria de
aguardentes bagaceiras e vínicas. Serão adquiridos equipamentos os equipamentos
necessários e efetuadas obras de adaptação do edifício

5.146,80

FSE

4.374,78

2018/07/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Vidigueira;

‐

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

A AddaptPark será uma plataforma de gestão de parqueamentos, procurando servir
todas as necessidades de gestão de parques, desde a gestão de parqueamentos aos
fiscais e pagamentos, contemplando ainda uma aplicação que desmaterializa o
processo junto dos automobilistas.

15.440,40

FSE

13.124,34

2018/01/01

2019/06/01

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

6.433,50

FSE

5.468,48

2018/06/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000284

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PARADISE FALCON ‐ UNIPESSOAL LDA

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000285

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Rota do Guadiana

A Farmácia Acabado Janeiro assume uma posição de excelência na região,
traduzindo‐se como a única farmácia alocada à aldeia de Pias. Este novo projeto, irá
dar uma nova cara ao espaço comercial, permitindo um aumento lógico na
comercialização de produtos e serviços, uma vez que o espaço em vigor não permite
desenvolver o contexto empresarial de uma forma complexa e desejada pelos seus
funcionários.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000292

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ANA FILIPA PRAZERES TERESO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

Empresa de consultadoria agrícola que pretende com o presente projeto reformular a
sua imagem, melhorar as formas de comunicação e, principalmente, aumentar o
leque de serviços à disposição do cliente. Para tal estão previstos investimentos em
equipamentos associados a agricultura de precisão, biodiversidade e num plano
completo de marketing.

8.826,51

FSE

7.502,53

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000294

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

NFERREIRA, COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

O projeto da NFERREIRA prevê a atuação em fatores críticos para o desenvolvimento
do negócio, apostando na inovação organizacional, processos, produtos e serviços,
numa ótica de marketing integrado virado para a satisfação do cliente, através da
aquisição de um conjunto diverso de equipamentos de lavagem de veículos,
secagem, respetivos acessórios e equipamentos, de forma a poder satisfazer de
forma irradiante as necessidades dos seus clientes.

7.583,76

FSE

6.446,20

2018/06/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000295

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

WELCOME BENEFIT ‐ UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

A Welcome Benefits é uma startup de base tecnológica que se propõe a criar uma
solução inovadora, que vai responder a evidentes necessidades no seu mercado de
atuação. O presente projeto visa então o desenvolvimento, comunicação e expansão
da referida plataforma, a qual pretende ser um elo de ligação entre empresas e
pessoas, na procura e na prestação de trabalho temporário, posicionando‐se como
uma forma simples e ágil de o fazer.

15.440,40

FSE

13.124,34

2018/01/01

2019/06/01

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000297

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Alentejo XXI

O promotor do projeto pretende desenvolver a atividade de medicina veterinária em
espécies pecuárias, em regime ambulatório, para o efeito pretende adquirir todos os
equipamentos e instrumentos necessários ao desempenho da função. Este projeto
contempla também a criação do seu próprio posto de trabalho pelo que iremos
submeter uma candidatura multifundo (FEDER+FSE).Trata‐se de um projeto
inovador.

7.720,20

FSE

6.562,17

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000300

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MORCAPITAL‐INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000302

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ALEXANDRE MIRA, AUDIOVISUAIS, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000307

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TAURONEWS, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

Criação de uma unidade de alojamento local diferenciada na vertente da elevada
qualidade da oferta sem porem desvirtuar o imóvel na sua essência, característica de
localização vocacionada para a vivência local com seus usos e costumes.
Trata‐se de uma candidatura que permite à empresa criar um posto de trabalho.A
empresa necessita de realizar o investimento para que possa incrementar e
modernizar a sua actividade.
A Tauronews pretende divulgar e fornecer aos aficionados uma plataforma ibérica
relativa ao setor tauromáquico, diariamente atualizada, com venda online de bilhetes
para espetáculos taurinos, produtos do meio e promovendo as corridas no portal e
na APP.

5.146,80

FSE

4.374,78

2018/01/01

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

5.898,48

FSE

5.013,71

2018/01/02

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

7.583,76

FSE

6.446,20

2018/07/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

5.055,84

FSE

4.297,46

2017/12/22

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000308

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

BERNARDINO SOUSA DIAS LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

O projeto pretende potenciar serviços de:Instalação de Sistemas de energia solar a
partir de novos equipamentos, diferentes dos habituais;Interligação de
equipamentos complementares de produção de energia térmica e fotovoltaica, e de
equipamentos energeticamente sustentáveis;Instalação de Sistemas de produção de
energia específicos para meio rural e de extração de água em meio rural com
poupança de energia com equipamentos mais inovadores.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000310

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

FISIONOVA, CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO,
UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

A Fisionova, Clínica de Fisioterapia e Reabilitação, Unipessoal Lda é uma clínica
especializada em Medicina Física e de Reabilitação. Dada a importância da sua
localização, a clínica tenta prestar serviços de qualidade, tornando‐se essencial
garantir o conforto dos utentes e facilitar o acessos destes aos serviços prestados.
Assim, é necessário efetuar alguns investimentos com vista a satisfazer os objetivos
definidos.

6.433,50

FSE

5.468,48

2018/06/01

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000312

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ECOEVORA, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

Com esta iniciativa pretende‐se criar o próprio emprego de uma técnica altamente
qualificada. A atividade passa pela prestação de serviços de imagiologia em
ambulatório a profissionais da área (veterinários e clinicas veterinárias), pelo que
existe necessidade de adquirir algum equipamento, que foi prevista nesta
candidatura.

6.319,80

FSE

5.371,83

2018/01/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000315

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SILVESTRE AFONSO GUERREIRO & FILHAS LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ESDIME

Com esta operação pretende‐se reforçar a quantidade de equipamentos disponíveis
para trabalhar, adquirindo equipamentos adequados às necessidades de prestação
de serviços da empresa, assim como para assistência às máquinas no terreno.
Contribuindo assim, para uma maior diversificação dos serviços prestados e uma
maior eficiência na realização dos serviços aos clientes.

6.319,80

FSE

5.371,83

2018/01/08

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ourique;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000316

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

VITOR BRAGANÇA, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ LEADER‐SOR

Através desta operação esta microempresa pretende a sua expansão, com a
modernização e inovação dos equipamentos gráficos nas áreas de criação, produção
e comercialização gráfica. Paralelamente à aquisição destes equipamentos, pretende‐
se a criação sustentável de dois postos de trabalho qualificados e a criação de valor
acrescentado,melhorando a competitividade simultaneamente das empresas da
região,suas futuras clientes.

11.375,64

FSE

9.669,29

2018/01/02

2018/12/28

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000319

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TOCA DO ESQUILO UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ TERRAS DENTRO

Este projeto tem por base a criação de uma nova empresa, promovida por um jovem
empreendedor que por um lado quer criar o seu posto de trabalho, por outro quer
satisfazer uma oportunidade de mercado com especial enfoque na manutenção de
veículos, essencialmente no que respeita ao comércio, montagem, calibragem de
pneus, neste sentido carece de fazer algum investimento em equipamento básico,
indispensável ao desenvolvimento da atividade.

6.319,80

FSE

5.371,83

2018/01/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000321

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

EVASIONAMPER LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Alentejo XXI

Este projeto de investimento destina‐se à criação de uma unidade de café e
pastelaria com serviço de take‐away de refeições e também para pão quente, além
do pão tradicional, a instalar num emblemático local da cidade de Beja, a antiga
“Pastelaria a Cozinha”. prevê‐se a criação de 2 postos de trabalho permanentes. A
intervenção é ao nível do apetrechamento de equipamentos e intervenção
decorativa no espaço .

3.860,10

FSE

3.281,09

2018/05/01

2018/11/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000322

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PENGUIN GUARDIAN UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ TERRAS DENTRO

O gosto pela arte da olaria levou a que a promotora desta iniciativa tenha
identificado uma oportunidade de negócio que vai implementar com este projeto.
Trata‐se de uma empresa nova que pretende requalificar a arte da olaria, com um
espirito e uma atitude mais moderna, mais contemporânea. Aposta na vertente da
criação/produção por um lado e na organização de eventos e workshops por outro.

6.319,80

FSE

5.371,83

2018/01/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000326

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

GEOSUL ‐ SERVIÇOS DE ENGENHARIA, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

Empresa de engenharia, especializada em ensaios e análises técnicas que iniciou a
sua atividade em Junho de 2017 e que pretende, com o presente projeto, realizar
investimentos em equipamentos e contratações de recursos humanos a fim de
catapultar a atividade da empresa. Pretende assim através da aquisição da Sonda,
aumentar a capacidade de resposta da empresa e contribuir para o aumento do
conhecimento e das competências dos seus colaboradores.

15.131,16

FSE

12.861,49

2018/06/01

2019/11/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

‐

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000330

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

Melhorar as condições existentes e ampliar a oferta em termos de numero de
dormidas.

3.860,10

FSE

3.281,09

2018/06/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Golegã;

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000331

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

METALORA, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

Trata‐se de uma candidatura que permite à empresa criar seis postos de trabalho.A
empresa necessita de realizar o investimento para que possa iniciar a sua actividade.

5.898,48

FSE

5.013,71

2018/01/02

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000333

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

FRIBAIÃO, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ TERRAS DENTRO

Aquisição de equipamentos de oficina, equipamento informático, mobiliário e uma
aposta no marketing

6.319,78

FSE

5.371,81

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000334

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ACADEMIA DO SORRISO ‐ CENTRO DE ESTUDO E EXPLICAÇÕES, Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
UNIPESSOAL LDA
(SI2E) ‐ MONTE

A presente candidatura pretende inovar nos serviços prestados no sector da
educação. As instalações adequadas e os equipamentos instalados vão permitir a
criação de mais um posto de trabalho, para assegurar o melhor serviço e a
apresentação de resultados aos utentes. Serão reforçados os meios de divulgação e
marketing, por forma garantir um nível de utilização permanente, próximo dos 100%
da sua capacidade de resposta.

5.055,84

FSE

4.297,46

2017/12/13

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000335

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

FFANTASIA FANTASTICA‐FESTAS E ACTIVIDADES LÚDICAS,
UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Alentejo XXI

Candidatura Multi‐fundos. FFantasia foi criada em 2017, por uma empresária com
uma licenciatura em Animação Turística, que estava desempregada e decidiu investir.
Desenvolve várias actividades na área da animação de eventos. Procura apresentar
um leque de opções de animação, equipamentos, buffê e decoração que oferecem a
melhor relação qualidade‐preço.Têm como objectivo prestar serviços de excelência.

6.433,50

FSE

5.468,48

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000338

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

LUSO7 ‐ GESTÃO E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

A modernização tecnológica concretizar‐se‐á na aquisição de equipamento
informático que permitirá a criação de uma cloud privada, cloud esta que permitirá
prestar um novo serviço ao cliente ‐ Software as a Service. Em simultâneo criar‐se‐ão
condições para modernizar a empresa, nomeadamente através do reforço da sua
imagem corporativa e melhoramento físico dos espaços de trabalho.

10.293,60

FSE

8.749,56

2018/11/01

2019/08/13

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000340

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ABADIA DE SABORES ‐ LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ TERRAS DENTRO

A Abadia de Sabores Lda pretende, a partir da criação de uma nova empresa, o
desenvolvimento do modelo de negócio associado ao mercado vitivinícola,
possibilitando o acesso a novos métodos de valorização dos produtos
locais/regionais, de forma a reterem valor perante o mercado interno/externo.

13.724,80

FSE

11.666,08

2018/07/01

2020/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Portel; Viana do Alentejo;

‐

56

Operações Aprovadas | Approved Operations (31.03.2019)

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000346

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TRAIN SPOT, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

Pretende‐se profissionalizar os serviços prestados ao cliente e modernizar a gestão. O
equipamento profissional de engomagem, reduz largamente o tempo despendido
nesta tarefa, otimizando recursos para o atendimento. A climatização dos quartos no
verão, permite aumentar o número médio de noites por estadia. A modernização da
plataforma informática permite reservas diretas, reduzir comissões pagas e melhorar
o serviço ao cliente.

6.433,50

FSE

5.468,48

2018/11/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000348

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ LEADER‐SOR

A operação permite a criação de uma PME associada à criação do próprio emprego
num território de baixa densidade. Esta PME vai apresentar uma oferta de serviço de
táxi. Este serviço corresponde à única praça atribuída na localidade de Seda e
representa para a população local nomeadamente a mais idosa uma possibilidade de
mobilidade.

6.319,80

FSE

5.371,83

2017/12/15

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000354

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CRISEL ‐ CONSTRUÇÕES, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

Trata‐se de uma candidatura que permite à empresa criar dois postos de trabalho.A
empresa necessita de realizar o investimento para que possa iniciar a sua actividade.

12.639,60

FSE

10.743,66

2018/01/02

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Nisa;

‐

1.263,96

FSE

1.074,37

2018/07/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000355

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SEMENTE ACTIVA ‐ SOCIEDADE AGRICOLA, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

No presente enquadramento, a operação visa admitir um colaborador de acordo com
a listagem da classificação portuguesa das profissões (CCP), disponibilizada pelo IEFP,
medida de promoção de igualdade de género no mercado de trabalho. A preferência
do beneficiário incide no género menos representado (masculino), de acordo com o
anexo E da AAC, com o código 52230 vendedor em loja – estabelecimento.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000359

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ESDIME

Com a candidatura ao SI2E vai ser possível transformar o espaço existente em espaço
comercial, pois é preciso investir em obras: pequenas reformas, equipamento,
eletrodomésticos e mobília adequada, pois eventualmente terá que receber clientes
e fornecedores, bem como um pequeno balcão para atendimento ao público. A
intervenção proposta visa criar uma Cozinha para fabrico de produtos alimentares
“Rissóis, Empadas e Similares.

12.639,60

FSE

10.743,66

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000362

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

OTIMANIMAÇÃO ‐ BARES E EVENTOS LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

A empresa OTIMANIMAÇÃO, vai alargar a oferta gastronómica e de animação
noturna para turistas e residentes na zona histórica da cidade de Portalegre. Com
este projeto a empresa pretende dar mais e melhor conforto aos seus clientes
aumentando a oferta de novos produtos e serviços. Pode‐se destacar o esforço em
potenciar os produtos endógenos e a contratação de 3 pessoas desempregadas. Por
outro lado vai valorizar as suas instalações.

22.751,28

FSE

19.338,59

2017/12/15

2019/06/15

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000365

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Rota do Guadiana

Criação de uma micro empresa de pastelaria (fábrica) de bolos e afins de cariz
tradicional utilizando as mais modernas tecnologias. Prevê‐se a criação de dois
postos de trabalho, do promotor e outro, ambos a tempo inteiro. Proceder‐se‐á à
reconversão de um espaço físico existente, efetuando‐se as adaptações necessárias à
instalação da maquinaria prevista no investimento e à actividade a desenvolver.

7.720,20

FSE

6.562,17

2019/01/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000368

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

POSITIVNUMBER II LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Alentejo XXI

O projeto permitirá criar condições para:CONSULTADORIA FINANCEIRACriamos os
instrumentos de análise financeira dos nossos clientes de apoio à sua estratégia e
política financeiras e somos ainda seus parceiros de consultoria
financeira.CONSULTADORIA EMPRESARIALAcompanhamos os clientes na sua
estratégia de maximização do seu valor em Fusões, Aquisições, Fundos de Capital
Privado, Consultoria Estratégica e Planeamento de Negócio.

5.055,84

FSE

4.297,46

2018/03/24

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000370

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SOMBRORIGINAL HOTEL RURAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

O promotor deste projeto é SOMBRAORIGINAL HOTEL RURAL, LDA, que explora o
Hotel da Quinta da Torre que se situa numa antiga casa senhorial pertencente a uma
quinta agrícola típica da região.Com a apresentação desta candidatura, pretende‐se
melhorar as infraestruturas existentes de forma a aumentar a taxa de ocupação, e
promover a conservação de um imóvel com interesse histórico.

5.055,84

FSE

4.297,46

2017/12/15

2018/12/15

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Alpiarça;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000372

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

INGREDIENT RECORD UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Alentejo XXI

A operação tem como objetivo a intervenção decorativa na zona de venda e
esplanada de estabelecimento de restauração rápida e permite a criação de 2 Postos
de trabalho a tempo inteiro. O valor do investimento ascende a 39.500 euros.

6.433,50

FSE

5.468,48

2018/02/01

2018/07/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

VETSAM ‐ SERVIÇOS VETERINÁRIOS, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

A VETSAM vai disponibilizar novos serviços de veterinária com impacto no aumento
das suas vendas, no consequente acréscimo de postos de trabalho e no incremento
da diferenciação e da sua competitividade regional

7.583,76

FSE

6.446,20

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

‐

6.319,80

FSE

5.371,83

2017/12/18

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

6.319,80

FSE

5.371,83

2018/10/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000374

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000379

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

Tendo uma paixão pelo mundo da moda e da beleza, comecei por criar uma página
nas redes sociais facebook e instagram, onde existem vários produtos desde roupa,
acessórios, langerie, também alguns materiais de maquilhagem onde se dão dicas de
moda e beleza, a evolução parte por iniciar uma atividade como empresaria em nome
individual.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000387

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ALCANTER ENDURANCE, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

Reabilitação de um edifício do final do século XIX, localizado em frente à estação de
comboios de Elvas, e sua adaptação e apetrechamento para o seu funcionamento
como alojamento local. Esta unidade terá uma característica diferenciadora de ser
pet friendly, permitindo a que os turistas possam vir desfrutar de uma estadia numa
zona carregada de história sem terem de se separar dos seus animais de estimação.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000388

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ORIGEM DA TRADIÇÃO LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

O projeto prevê a atuação em fatores críticos para o desenvolvimento do negócio,
apostando na inovação organizacional, dos processos, produtos e serviços, numa
ótica de marketing integrado virado para a satisfação do cliente, implementando a
sua presença no mercado onde atua, através da remodelação, modernização e
inovação do espaço onde irá desenvolver a sua atividade, dos equipamentos
fundamentais ao seu desenvolvimento, e dos RH existentes.

45.034,50

FSE

38.279,33

2018/07/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000391

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

VET‐HEAVY II ‐ SERVIÇOS DE SANIDADE E DE REPRODUÇÃO
ANIMAL, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

Trata‐se de uma candidatura que permite à empresa criar três postos de trabalho.A
empresa necessita de realizar o investimento para que possa incrementar e inovar na
sua actividade.

15.167,52

FSE

12.892,39

2018/06/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

6.433,50

FSE

5.468,48

2018/07/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000392

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ESDIME

Os investimentos centram‐se na adaptação de instalações e aquisição de
equipamentos, para requalificar o serviço de restauração do tipo tradicional em
Aljustrel, dando uma resposta à potencial procura, com o aumento da qualidade da
resposta e do serviço prestado e dinamizando a oferta.O investimento a realizar, será
com a aplicação de mosaicos, aquisição de equipamentos (fogão, batedeira e
extrator).

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000394

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

FARMÁCIA CENTRAL DE ALMEIRIM ‐ SOCIEDADE UNIPESSOAL, Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
LDA
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

Desta forma, a Farmácia Central Almeirim vai disponibilizar uma solução global de
serviços de Saúde e de Bem Estar com impacto no aumento das suas vendas, no
consequente acréscimo de postos de trabalho e no incremento da diferenciação e da
competitividade regional e, inclusive, nacional, dando os primeiros passos para a
internacionalização da sua actividade através da criação de um site de vendas on‐line.

3.791,88

FSE

3.223,10

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000395

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TABACARIA L. LISBOA, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ESDIME

Pretende‐se reestruturar e aumentar significativamente a capacidade produtiva,
incrementando a divulgação, promoção e comercialização /distribuição de produtos
da região, utilizando o circuito de distribuição já existente, de modo a que venha
gradualmente ganhar expressão na empresa superando a venda de tabaco. Para o
efeito será indispensável criar 2 novos postos de trabalho e melhorar a capacidade
organizacional, tecnológica e Marketing.

7.583,76

FSE

6.446,20

2018/01/02

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000396

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CARLOS BETENCOURT, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Rota do Guadiana

Remodelação de um espaço edificado na horta das laranjeira, com 150m2 de área,
com o objetivo de o transformar em Unidade de Alojamento Local. Neste espaço
serão criados dois apartamentos na tipologia T1 e dois quartos duplos devidamente
equipados de forma a proporcionar aos hóspedes condições ótimas de conforto e um
serviço de elevada qualidade.

6.319,80

FSE

5.371,83

2018/10/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000399

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ESDIME

O investimento contempla um ecógrafo móvel e RX, a utilizar nas instalações e
carrinha, para as visitas de apoio ao domicílio. Irá levar jaulas para animais. As
instalações vão sofrer obras de preparação, aquisição de equipamentos medico
veterinários, mobiliário, eletrodomésticos. Outros investimentos que serão muito
importantes para valorização e crescimento da empresa, são a criação do website e
diagnóstico de implementação e divulgação.

6.433,50

FSE

5.468,48

2019/01/01

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000403

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CASA VERDE‐ TURISMO RURAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ESDIME

Os investimentos centram‐se na adaptação de instalações e aquisição de
equipamentos, para inovar e requalificar um espaço, que tem estado a funcionar,
mas pode aumentar a prestação de serviços. O investimento será realizado por em
estudo arquitectónico, website, obras de requalificação, portas, janelas, bomba
ozone, painéis fotovoltaicos, bomba de calor e computador.

5.146,80

FSE

4.374,78

2019/01/01

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

‐

5.146,80

FSE

4.374,78

2018/07/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000404

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SANDRA DE SOUSA GONÇALVES DIAS ‐ PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

O aumento do turismo no Alentejo (em turistas e em oferta) levou a uma maior
procura de prestação de serviços pelas unidades hoteleiras da região. Dada a
necessidade de expandir a capacidade instalada, propomos um conjunto de
investimentos físicos (adaptação do espaço da lavandaria, aquisição de
equipamentos e de carrinhas de transporte de pessoal e roupa com maior
capacidade de transporte), e a criação de mais 1 posto de trabalho.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000407

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

Operando em zona carenciada do Pais, pretende‐se criar empresa com 2 PT de oferta
de prestação de serviços na de informática, reparação de HARDWARE informático e
telecomunicações, a qual tenho experiência profissional. Fazer Obras de recuperação
de local de trabalho para as necessidades futuras da empresa. compra de
equipamentos e ferramentas para as atividades a desenvolver.

12.867,00

FSE

10.936,95

2018/05/05

2019/11/05

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

5.055,84

FSE

4.297,46

2017/12/14

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000408

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

HUGO PARREIRA ‐ SERVIÇOS DE LIMPEZA, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

A presente candidatura pretende inovar na forma como o serviço de limpeza é
prestado, alargando o leque de clientes e diferenciando‐se da concorrência. Em
paralelo com a aquisição deste equipamento, vai ser criado mais um posto de
trabalho, na vertente de criação do próprio emprego. Vão ser reforçando os meios de
divulgação e marketing e possível alargar a amplitude territorial do negócio e
angariar mais clientes com rentabilidade.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000409

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Alentejo XXI

A presente candidatura consiste na concretização do investimento necessário para o
inicio de atividade de prestação de serviços agrícolas florestais

7.720,20

FSE

6.562,17

2017/12/14

2019/05/15

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

DETALHES À SOLTA ‐ UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Alentejo XXI

Promover a criação de uma estrutura de alojamento como um produto de excelência
para atrair turistas nacionais e estrangeiros, através da oferta de prestação de
serviços, segundo os factores qualidade e diversidade na área de alojamento e oferta
de atividades de animação turística de lazer complementares.

14.153,70

FSE

12.030,65

2018/05/01

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

6.433,50

FSE

5.468,48

2018/12/01

2020/01/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000412

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000413

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

OPUS CITATUM, S.A.

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

Reabilitação de edifício e conversão em unidade de alojamento local com conceito
diferenciador que, através de um conjunto de investimentos corpóreos e
incorpóreos, contribuirá para a revitalização urbana do centro histórico de Elvas, para
a proteção e preservação do património, para o desenvolvimento económico e social
e para a projeção da região enquanto destino turístico.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000416

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

BOUTIQUE DE TREINOS, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ MONTE

O projeto Category Moments ‐ Saúde e Bem Estar posiciona‐se no mundo dos treinos
personalizados e funcionais com soluções integradas (treino físico, nutrição,
fisioterapia e saúde familiar) promovendo hábitos de vida saudáveis nos Eborenses.
Pretende dotar um espaço para um serviço de excelência na prática desportiva.
Configura‐se como operação Multi‐Fundo, de criação e modernização criando as
condições para sermos uma solução diferenciadora.

12.639,60

FSE

10.743,66

2018/01/18

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000417

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

NO REINO MAGNÓLIA LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Alentejo XXI

Prende‐se criar um espaço de promoção dos produtos, saberes e sabores do
Alentejo, através da venda direta e serviços de animação turistica ligados aos
processos e métodos de produção presentes na região.

14.153,70

FSE

12.030,65

2017/12/14

2019/06/15

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ESDIME

O plano de investimentos contempla a aquisição de um forno e de uma amassadeira.
Estes equipamentos são essenciais à produção.Por serem mais silenciosos, produzem
mais em menor tempo. Vai realizar‐se trabalho noturno, podendo dedicar mais
tempo à distribuição.O estudo de viabilidade, será realizado para apresentar um
diagnóstico do estado actual da empresa, e qual o seu posicionamento e áreas de
actuação para o crescimento.

7.583,76

FSE

6.446,20

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000418

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

57
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ALT20‐06‐4740‐FSE‐000419

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ LEADER‐SOR

A operação permite a criação de uma PME associada à criação do próprio emprego
num território de baixa densidade. Esta PME vai apresentar uma oferta de serviço de
cabeleireiro na freguesia de Ervedal. Como não existia mais nenhuma oferta nesta
área na freguesia, a criação desta micro‐empresa permite que a população local
possa usufruir deste serviço sem ter que se deslocar para outras localidades.

6.319,80

FSE

5.371,83

2018/01/02

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Avis;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000422

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

VALE DA ROSA ‐ SOCIEDADE TURÍSTICA, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ESDIME

Este projeto pretende impulsionar as atividades de animação turística, numa das
regiões onde existem menos soluções, promovendo e divulgando, produtores,
produtos e locais da região do Baixo Alentejo.

7.583,76

FSE

6.446,20

2018/09/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

‐

12.867,00

FSE

10.936,95

2018/04/01

2019/12/15

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000427

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Rota do Guadiana

O investimento permitirá disponibilizar gastronomia local e um serviço de maior
qualidade. A empresa espera assim novos clientes (residentes e não residentes) e
aumentar a produtividade e rentabilidade. A operação inclui a renovação das
instalações, a instalação de novos equipamentos produtivos, a melhoria da
climatização e da iluminação e a instalação de um sistema solar fotovoltaico. A
empresa pretende ainda contratar dois colaboradores.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000428

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

GENEQUINO, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

A Genequino vai disponibilizar uma solução global de serviços de veterinária com
impacto no aumento das suas vendas, no consequente acréscimo de postos de
trabalho e no incremento da diferenciação e da competitividade regional e, inclusive,
nacional.

3.791,88

FSE

3.223,10

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

‐

5.055,84

FSE

4.297,46

2018/04/19

2019/10/20

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000429

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MÁRMORES E GRANITOS DO SÔR, LDª

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ LEADER‐SOR

O promotor Mármores e Granitos do Sôr, Lda., nos termos conjugados da alínea g) do
n.º 2 do artigo 74º do REISE e do artigo 6º do SI2E, no âmbito da tipologia b)
Expansão ou modernização de micro e pequenas empresas criadas há mais de cinco
anos., vem apresentar uma candidatura ao Multi‐Fundo, sendo que, as despesas
apresentadas enquadram‐se nos termos dos números 1 e 2 do artigo 12º do
Regulamento Especifico do SI2E.

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000435

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

STRANGE FICTION LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

O Investimento visa a expansão da empresa para outro segmento, o de grupos,
consistem na adaptação e equipamentos para esse novo espaço que se encontra
inutilizado actualmente. Este investimento vem responder às diversas solicitações
considerando tratar‐se de uma empresa com uma marca reconhecida, “Silas Chef” e
consequentemente as suas bifanas. Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo
(FEDER+FSE).

1.263,96

FSE

1.074,37

2018/03/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000437

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

NOVA SABORES SANTA CLARA, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

Empresa de produção e comercialização de produtos regionais, tradicionais e
biológicos que pretende com a presente candidatura o aumento da capacidade
produtiva dos produtos elaborados, nomeadamente rebuçados de ovo, bolachas e
licores, aumentando a sua rentabilidade.Pretende ainda, aproveitando o espaço onde
se irá inserir a nova unidade fabril, melhorar as condições de trabalho, a imagem da
própria empresa e o desenvolvimento novos produtos.

7.583,76

FSE

6.446,20

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000438

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

DIÁLOGOS CAMPESTRES, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ESDIME

Os investimentos centram‐se na aquisição de equipamentos, para inovar um espaço,
que tem vai operar de forma diferenciada. Este projecto pretende apresentar‐se a
um público diferenciado, com equipamentos e decorações, que terão uma evolvente
entre o regional e o moderno. É do interesse o envolver a população em geral, que
será convidada ao espaço para apreciar e participar em vários eventos que se irão
realizar para hospedes e população.

7.583,76

FSE

6.446,20

2018/07/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000441

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

DOCA D'ABRIGO LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

A Doca D’Abrigo é nova uma empresa em Elvas, fundada a 11/09/2017, pretendendo
abrir um restaurante que conjugue pratos típicos alentejanos com a alimentação
saudável, permitindo que, numa sociedade onde cada vez mais existem pessoas com
restrições alimentares (Por motivos de saúde ou por opção de uma vida saudável),
possam desfrutar das refeições num único espaço.

46.766,52

FSE

39.751,54

2019/01/28

2020/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000443

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ROBERTO CARLOS FERREIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ TERRAS DENTRO

A empresa Roberto Carlos Ferreira foi criada em 2017, por um empresário com uma
larga experiência na restauração e decidiu investir neste negócio para colmatar
necessidades no mercado.Desenvolve várias ofertas de serviços nesta área,
nomeadamente comidas e petiscos típicos alentejanos com a melhor relação
qualidade‐preço.Têm como objectivo prestar serviços de excelência.

6.433,50

FSE

5.468,48

2018/03/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Vidigueira;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000444

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MEPRAL ‐ MERCANTIL DE PRODUTOS ALIMENTARES, LIMITADA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

A MEPRAL pretende inovar e introduzir na empresa sistemas tecnológicos
inovadores, e pretende aumentar a sua competitividade, reconhecimento e confiança
junto dos mercados pelo que ira também apostar na certificação da empresa
segundo a norma internacional FSSC 2200 (norma de segurança alimentar com
grande reconhecimento a nível internacional).Estamos a apresentar uma operação
Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

2.527,92

FSE

2.148,73

2018/09/01

2019/02/01

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Alpiarça;

‐

ALT20‐06‐4740‐FSE‐000452

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ASSOCIAÇÃO LENDIAS D'ENCANTAR

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Alentejo XXI

Pretende‐se aumentar a sustentabilidade económica, gerando maior equilíbrio
financeiro.Somos 1 companhia de teatro, produtora, promotora de ações para as
artes,é nisso que vamos apostar.É urgente 1 investimento em equipamento para
modernização da estrutura e em contratação de RH aptos a auxiliar no cumprimento
dos objetivos mencionados.Queremos produzir + e melhor, com os meios humanos,
técnicos e promocionais adequados ao mercado cultural

12.867,00

FSE

10.936,95

2018/07/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000001

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E.P.E.
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Nesta Operação pretende‐se dar continuidade ao reapetrechamento de vários
Reforço da Diferenciação e Complementaridade de Serviços de serviços de Internamento, Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica da
Saúde e Apoio
ULSNA, EPE, bem como Unidade de Cuidados de saúde Primários e Unidades de
Saúde Familiar.

1.062.255,75

FEDER

902.917,39

2014/03/30

2018/11/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO
TEJO, I.P.
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Reforço da capacitação e qualidade na prestação de cuidados
de saúde primários no Agrupamento de Centros de Saúde da
Lezíria da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo.

Reforço da capacitação e qualidade na prestação de cuidados de saúde primários no
ACES Lezíria, mediante a melhoria e abrangência do rastreio da tuberculose e outras
doenças pulmonares, o rastreio da retinopatia diabética, a melhoria da capacidade de
resposta no âmbito dos Cuidados na Comunidade, a implementação de meios de
desfibrilhação automática e a melhoria das condições globais de atendimento e
acolhimento nas unidades de saúde.

986.733,49

FEDER

838.723,47

2016/04/01

2018/04/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim; Alpiarça;
Cartaxo; Chamusca;
Coruche; Golegã; Rio
Maior; Salvaterra de
Magos; Santarém;

‐

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, E.P.E.
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Requalificação e Diferenciação Tecnológica

Pretende‐se humanizar e diferenciar tecnicamente o hospital de forma a
corresponder aos requisitos de Hospital Central, garantindo um elevado desempenho
e capacidade de resposta dos meios técnicos de tratamento e diagnóstico ao dispor
da população da Região Alentejo, com grande enfoque na área oncológica,
cardiológica e materno‐infantil.

4.262.841,05

FEDER

3.623.414,89

2014/01/02

2019/05/04

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Alentejo Litoral; Alto
Alentejo; Baixo Alentejo;

‐

‐

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000004

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO E.P.E.
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Substituição de Equipamentos do Serviço de Imagiologia

Este projeto integrará uma componente de equipamento onde está prevista a
substituição dos equipamentos existentes no Serviço de Imagiologia da ULSBA. Por
um lado, pretende‐se adquirir equipamentos clínicos para a substituição dos
existentes no Serviço de Imagiologia, por outro lado pretende substituir‐se os
equipamentos informáticos (estações de trabalho de tratamento e diagnóstico de
imagem) que integram os sistemas RIS e PACS.

1.261.938,86

FEDER

1.072.648,03

2018/11/27

2019/10/20

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

‐

‐

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000005

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM EPE
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Modernização e Inovação dos Equipamentos Clínicos

É de extrema importância a implementação deste Projeto dado que permitirá
modernizar equipamentos obsoletos e sistemas de informação integrados, iniciar
novas técnicas, realizar diagnósticos atempados, com mais qualidade e conforto no
atendimento dos utentes e criando melhores condições de trabalho para os
profissionais de saúde.

3.134.889,39

FEDER

2.664.655,98

2016/03/17

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

‐

‐

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO E.P.E.
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Construção do Centro de Saúde da Vidigueira

O atual Centro de Saúde da Vidigueira encontra‐se instalado num edifício antigo
pertencente à Santa Casa da Misericórdia, pelo qual a ULSBA, EPE está a pagar uma
renda. Toda a envolvência do atual Centro de Saúde apresenta sinais de
deterioração, muito devidos à sua falta de manutenção.

1.689.679,89

FEDER

1.436.227,91

2017/07/01

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Vidigueira;

‐

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000007

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALENTEJO, I.P.
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Construção do Centro de Saúde de Sines

. Construção de um edifício de raiz para o Centro de Saúde de Sines e respetiva
prestação de serviços de segurança e saúde em obra; . Aquisição de equipamentos
médicos e administrativos; . Instalação do ramal de energia elétrica e respetiva
prestação de serviços de segurança e saúde em obra.

1.949.034,58

FEDER

1.656.679,39

2014/10/20

2017/10/27

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000008

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALENTEJO, I.P.
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Construção da Extensão de Saúde de Torrão

. Obras de recuperação/adaptação de um antigo edifico onde funcionou a escola
primária de Torrão e respetiva prestação de serviços de segurança e saúde em obra;
. Aquisição de equipamentos médicos e administrativos considerados necessários; .
Alimentação da energia elétrica e respetiva prestação de serviços de segurança e
saúde em obra.

246.626,19

FEDER

209.632,26

2016/08/05

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

Torrão;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000009

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALENTEJO, I.P.
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Construção da Extensão de Saúde de Alvalade do Sado

. Obras de recuperação/adaptação de um antigo edifico onde funcionou a escola
primária de Alvalade do Sado e respetiva prestação de serviços de segurança e saúde
em obra; . Aquisição de equipamentos médicos e administrativos considerados
necessários; . Alimentação da energia elétrica e respetiva prestação de serviços de
segurança e saúde em obra.

255.275,09

FEDER

216.983,82

2017/01/31

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

Alvalade;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000011

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E.P.E.
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Construção do Centro de Saúde de Nisa

A construção do Centro de Saúde de Nisa beneficiará não só as populações
residentes, quer nas freguesias do Espírito Santo e Nossa Senhora da Graça, quer as
freguesias vizinhas, bem como os utentes esporádicos decorrentes dos fluxos
turísticos gerados pelo crescente desenvolvimento turístico.

1.413.619,94

FEDER

1.201.576,95

2018/03/01

2019/08/28

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Nisa;

União das freguesias de
Espírito Santo, Nossa
Senhora da Graça e São
Simão;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000012

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALENTEJO, I.P.
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Requalificação de Unidades de Saúde do Alentejo Central

As obras de requalificação e reabilitação nos Centros de Saúde de Reguengos de
Monsaraz, Estremoz e Vendas Novas estão relacionadas com problemas de estrutura,
várias infiltrações e problemas de impermeabilização, fissuras em várias divisões,
caixilharias, vidros, portas, fechaduras, puxadores e aduelas danificados, problemas
de iluminação e instalações elétricas.

252.765,00

FEDER

214.850,25

2017/07/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

‐

‐

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000013

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E.P.E.
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Construção do Centro de Saúde do Crato

A construção do Centro de Saúde do Crato beneficiará toda a população da área
abrangida, permitindo deste modo a melhoria contínua da qualidade dos cuidados de
saúde prestados à população incluída, bem como todos os utentes esporádicos, do
qual fazem parte os turistas e familiares.

876.143,66

FEDER

744.722,11

2016/09/01

2018/08/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Crato;

‐

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000014

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO E.P.E.
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Requalificação da Extensão de Saúde de Messejana

A Extensão de Saúde de Messejana, pertencente ao Centro de Saúde de Aljustrel,
apresenta instalações muito degradadas, sem condições de segurança para os
profissionais e utentes. Desta forma, pretende‐se construir num novo espaço a
Extensão de Saúde de Messejana. O edifício é construído num terreno propriedade
da Câmara Municipal de Aljustrel, que celebrou um contrato de comodato para a
cedência do espaço à ULSBA.

174.883,54

FEDER

148.651,01

2018/09/03

2019/08/04

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

Messejana;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000015

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO E.P.E.
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Requalificação do Centro de Saúde de Mértola

O atual Centro de Saúde de Mértola, com mais de trinta anos de existência,
apresenta graves problemas na estrutura da construção do edifício. O edifício
apresenta graves problemas de infiltrações de águas pluviais, problemas de
abatimentos de pavimentos térreos tanto pelo interior como pelo exterior do
edifício.

315.366,47

FEDER

268.061,50

2017/09/01

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

‐

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000018

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
TEJO, I.P.
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

A operação visa a requalificação da Unidade de Saúde Familiar de Samora Correia
Requalificação da Unidade de Saúde Familiar de Samora Correia (Benavente), que ocupa um edifício de 2 pisos, através da ampliação e remodelação
(Benavente)
das suas instalações, de modo a permitir alargar a oferta de serviços de saúde às
populações.

862.824,95

FEDER

733.401,21

2017/05/02

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

Samora Correia;

58

Operações Aprovadas | Approved Operations (31.03.2019)

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000019

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
TEJO, I.P.
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Nova Unidade de Saúde de Chamusca

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000020

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E.P.E.
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000021

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000022

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000024

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000025

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000026

1.144.833,56

FEDER

973.108,53

2017/05/02

2018/12/28

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Chamusca;

Ulme; União das freguesias
da Chamusca e Pinheiro
Grande; Vale de Cavalos;

O levantamento de necessidades cinge‐se exclusivamente a equipamentos para
Aquisição de Equipamentos de Diferenciação de Tecnologia
melhorar a prestação de cuidados de saúde, numa área geográfica de elevada
Avançada na Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE procura, tendo como foco:1.Melhor evidência científica da avaliação do
para Complementaridade e Integração de Cuidados de Saúde doente;2.Melhor qualidade do serviço prestado;3.Redução dos tempos de
recuperação;4.Aumento do n.º de doentes tratados;5.Redução de custos.

839.439,00

FEDER

713.523,15

2018/02/02

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO E.P.E.
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Este projeto apenas integrará uma componente de equipamento onde está prevista
Substituição de equipamentos do Serviço de Bloco Operatório a substituição de oito equipamentos, de uso clínico, existentes no Serviço de Bloco
Operatório da ULSBA.

498.000,00

FEDER

423.300,00

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO E.P.E.
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Substituição de equipamentos do Serviço de Gastroenterologia

Este projeto integrará uma componente de equipamento na qual está prevista a
substituição de três equipamentos, de uso clínico, e uma componente de obra cujo
objetivo será adequar a utilização dos equipamentos, designadamente trabalhos
indispensáveis à instalação/utilização dos mesmos.

90.000,00

FEDER

76.500,00

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO E.P.E.
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Substituição de equipamentos do Serviço de Cardiologia

Este projeto apenas integrará uma componente de equipamento na qual está
prevista a substituição de treze equipamentos/sistemas, de uso clínico.

359.160,00

FEDER

305.286,00

2017/09/22

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E.P.E.
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Reestruturação do Ambulatório do Hospital de Elvas em
Unidade de Alta Resolução

Nesta operação, pretende‐se assegurar e projetar o futuro do Hospital de Santa Luzia
de Elvas, incrementando uma crescente afirmação, na vertente da cirurgia do
ambulatório e exames especiais dirigida especialmente à população da sua área de
influência bem como de outros potenciais clientes.

1.500.000,00

FEDER

1.275.000,00

2018/02/05

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
MUNICÍPIO DE MONFORTE
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Construção do Lar de Idosos de Santo Aleixo

A operação dota o concelho de um equipamento social (ERPI) para suprir as carências
de apoio à população mais idosa, gerando novas respostas, a sustentabilidade das
existentes (SAD, C.D.), dinamizando a economia social local e regional. A
transversalidade da operação permite a criação de mais postos de trabalho e a
qualificação do potencial humano e aumento da coesão social e inclusão, objetivos
do eixo 6 do Alentejo 2020 e EIDT do Alto Alentejo.

1.123.609,94

FEDER

955.068,45

2014/08/01

2019/12/06

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Monforte;

Santo Aleixo;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000027

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social ASSOCIAÇÃO CENTRO DE APOIO A 3 IDADE SANTO ESTEVÃO
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
DE CHANÇA
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Remodelação e Ampliação do Lar de Santo Estêvão em Chança

A Operação envolve a Remodelação e Ampliação do Lar de Santo Estêvão em Chança,
bem como o apetrechamento e/ou substituição de equipamento. Importa referir que
apesar do projeto ter a designação de ampliação, apenas incidiu no aumento de 3
camas, pois o projeto de uma forma geral incidiu na remodelação do Lar de Santo
Estêvão, com o objetivo de dotar o lar de idosos com melhores condições de
habitabilidade para os utentes.

136.302,45

FEDER

115.857,08

2014/04/29

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

Chancelaria;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000028

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CUBA
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Requalificação Urbanística da Creche da Santa Casa da
Misericórdia de Cuba

Pretende‐se pois intervir no edifício nos moldes enunciados na descrição da
operação. Visa‐se o objetivo de ver acrescido o número de utentes (crianças entre os
quatro meses e os três anos) das atuais 35 crianças para uma nova capacidade de
resposta a 54 utentes. Neste contexto que estamos cientes que ao ampliar em 54% a
capacidade do espaço, e nestas novas condições, a resposta social passará a ser auto‐
sustentável.

257.343,73

FEDER

218.742,17

2018/07/02

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Cuba;

Cuba;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000029

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE BENAVENTE
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Obras de Beneficiação do Lar e Centro de Dia

A SCM Benavente procura melhorar continuadamente os serviços prestados. Nesse
sentido, considera‐se urgente a realização de algumas obras de beneficiação no
edifício onde se encontram instaladas as respostas de Lar e de Centro de Dia,
propondo‐se para o efeito, a substituição de portas e janelas, a substituição do piso
que se encontra degradado, a instalação de painéis fotovoltaicos e aquisição de
algum mobiliário e equipamento.

191.738,69

FEDER

162.977,89

2018/06/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

Benavente;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000031

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 25 DE ABRIL DE
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
VENDAS NOVAS
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Trata‐se de uma candidatura que pretende instalar um parque infantil moderno no
páteo exterior da instituição, cumprindo todas as normas de segurança e a
Adaptação e Beneficiação dos Espaços Fisicos da Creche da
remodelação de janelas e portas por estruturas de alumínio com vidro duplo, sendo o
Associação de Solidariedade Social 25 de Abril de Vendas Novas interior laminado como forma de segurança, reduzindo assim as amplitudes térmicas
e o ruído, proporcionando como tal uma melhor prestação de serviços às crianças
que frequentam a instituição.

116.170,00

FEDER

98.744,50

2019/01/14

2019/08/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

Vendas Novas;

A operação visa a construção da Nova Unidade de Saúde de Chamusca, de modo a
permitir alargar a oferta de serviços de saúde às populações.

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000032

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social UNITATE ‐ ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
ECONOMIA SOCIAL
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Requalificação da Unidade de Ação Social da Vendinha /
Criação de Serviço de Apoio Domiciliário para Pessoas com
Deficiência ou Incapacidade Inter‐concelhio

A operação apresentada visa a requalificação da Unidade de Ação Social da Vendinha
e a criação de Serviço de Apoio Domiciliário para Pessoas com Deficiência ou
Incapacidade Inter‐concelhio (Évora, Redondo e Reguengos de Monsaraz). Além da
requalificação geral do espaço, prevê‐se a aquisição de mobiliário e equipamento
especializado tendo em vista o reforço da qualidade da intervenção das várias
respostas.

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000034

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA DE SELMES E ALCARIA
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Construção da Unidade de Internamento de Cuidados
Continuados de Convalescença ‐ Selmes

A operação integra a construção do edifício da unidade de cuidados continuados de
convalescença em Selmes, sendo constituída por duas componentes: projeto de
execução e empreitada, correspondendo ao montante total de 2687500,79EUR.

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000036

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DA FREGUESIA DE SEDA
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Apetrechamento de Equipamento Móvel para Centro
Comunitário Nossa Sra. Do Espinheiro

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000037

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social CENTRO DE CONVIVIO E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
SOURÕES
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Remodelação do Centro de Dia de Sourões ‐ Fase 1

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000038

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000040

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000041

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000042

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000044

Canaviais; Montoito; Nossa
Senhora de Machede;
Reguengos de Monsaraz;
São Miguel de Machede;
Torre de Coelheiros; União
das freguesias de Bacelo e
Senhora da Saúde; União
Évora; Redondo;
das freguesias de Évora
Reguengos de Monsaraz;
(São Mamede, Sé, São
Pedro e Santo Antão);
União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras; União das
freguesias de São Manços e
São Vicente do Pigeiro;

63.245,90

FEDER

53.759,01

2018/05/01

2018/10/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

1.764.705,88

FEDER

1.500.000,00

2017/10/17

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Vidigueira;

Selmes;

A Instituição preocupada com o bem‐estar e a qualidade de vida dos utentes e
confrontada com o agravamento do envelhecimento da população, propõe o
apetrechamento e/ou substituição de equipamento necessário para o bom
desenvolvimento e prestação de serviços aos idosos. A operação assume‐se como
uma estratégia de resposta ao fenómeno do envelhecimento demográfico que
caracteriza o distrito de Portalegre em geral e o Concelho de Alter do Chão.

111.378,33

FEDER

94.671,58

2018/08/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

Seda;

Esta remodelação e recuperação é estritamente necessária e urgente para garantir os
níveis de serviço que atualmente se exigem, nas respostas sociais que existem
atualmente Centro de Dia, Apoio Domiciliário e Centro de Convívio.

451.859,70

FEDER

384.080,75

2018/09/01

2020/07/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

Alcobertas;

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE RIO MAIOR
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Esta operação torna‐se extremamente importante para a população idosa do
concelho e da região, porque proporcionará uma oferta de grande qualidade ao nível
ERPI ‐ Ampliação para realojamento dos idosos ‐ Santa Casa da
das instalações físicas, pretendendo criar condições para oferecer um tratamento de
Misericórdia de Rio Maior
excelência aos utentes idosos, porque muitos deles são pessoas socialmente
desfavorecidas, para as quais a Santa Casa dirige muito em particular a sua atenção.

882.353,00

FEDER

750.000,00

2018/09/01

2020/07/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
MUNICIPIO DE ARRONCHES
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Ampliação e adaptação da antiga pré primária para casa de
acolhimento para crianças e jovens

Em suma com este projeto pretende‐se criar um espaço com todas as condições para
receber crianças e jovens, pretendemos com este projeto aumentar a qualidade dos
nossos serviços perante o acolhimento institucional. Pretendemos criar na Casa
espaços de conforto mais acolhedores. Queremos criar um espaço o mais parecido
possível com uma Casa familiar onde todos se sintam bem.

140.999,99

FEDER

119.849,99

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Arronches;

Assunção;

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social APPACDM DE SANTARÉM ‐ ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS
Caminhar...sobre rodas!
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
E AMIGOS DO CIDADÃO COM DEFICIÊNCIA MENTAL
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Aquisição de 2 viaturas adaptadas a pessoas com mobilidade condicionada, para
melhorar e aumentar o transporte de pessoas (crianças, adulto/a e idosa/o), para
frequência das respostas sociais entre os concelhos de Santarém e Cartaxo. Traduz‐se
na substituição de uma viatura em desgaste, data de 2003, com um elevado n.º de
Km e a aquisição de uma viatura ligeira, com capacidade para 4 cadeiras de rodas,
acessível à condução da equipa.

129.279,15

FEDER

109.887,28

2018/09/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo; Santarém;

‐

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MOURÃO
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Requalificação de Edificado destinado a Estrutura Residencial
para Pessoas Idosas (Resposta Existente)

Requalificação de uma ERPI com capacidade para 63 utentes. Pretende‐se melhorar
em larga medida as condições de segurança e de conforto do edificado,
designadamente em termos de impermeabilizações e isolamentos, revestimentos de
paredes e pavimentos, substituição de portas, janelas e equipamentos sanitários,
pinturas, melhoria das redes elétrica, de água e de esgotos e instalação de sistemas
de deteção de incêndios e de desenfumagem.

294.117,64

FEDER

250.000,00

2018/10/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Mourão;

Mourão;

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
CAMINHAR ‐ ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE APOIO SOCIAL
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

De forma a garantir as condições necessárias à prestação da resposta social de Centro
Comunitário, a operação propõe a adaptação dos edifícios, nomeadamente através
Adequação de edifícios à resposta social de Centro Comunitário da criação de rouparia e vestiário, construção de rampas, colocação de plataforma
elevatória, fechamento de espaços de ligação, colocação de blackouts, equipamento
da cafetaria e das zonas comuns / de convívio e da sala de informática.

32.548,55

FEDER

27.666,27

2018/08/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

União das freguesias de
Ponte de Sor, Tramaga e
Vale de Açor;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000045

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
FUNDAÇÃO MARIA CLEMENTINA GODINHO DE CAMPOS
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

ERPI Dr. Mário Godinho de Campos

Execução de projeto de investimento, com enfoque nas obras de remodelação e
ampliação do Bloco A para extensão de lar de idosos, potenciando a melhoria geral
de condições físicas onde a entidade exerce a sua atividade, criando condições para
que possa prestar serviços de excelência, cumprindo com a legislação em vigor.

846.726,74

FEDER

719.717,73

2018/09/01

2020/02/28

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

Galveias;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000046

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
SANTA CASA DA MISERICORDIA DO VIMIEIRO
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Remodelação da Estrutura Residencial Pessoas Idosas da SCM
de Vimieiro

A remodelação do Lar visa introduzir alterações significativas no edifício,
nomeadamente em termos de áreas, pelo que prevê a ampliação do mesmo. A
intervenção dará lugar ao aumento de uma cama relativamente à capacidade
permitida atualmente pelo acordo da segurança social. A operação tem parecer
favorável da Segurança Social.

882.352,94

FEDER

750.000,00

2019/01/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

Vimieiro;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000048

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social CERCIGRÂNDOLA, COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS CRL
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Centro de Atividades Ocupacionais

Na ampliação/remodelação do edifício do CAO, será realizado a construção de uma
nova sala de convívio; reconversão da atual sala de convívio numa sala de atividades
para os clientes mais dependentes; remodelação da sala do tanque terapêutico;
construção de um alpendre para protecção das viaturas

206.294,74

FEDER

175.350,53

2019/04/01

2020/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

União das freguesias de
Grândola e Santa
Margarida da Serra;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000049

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social CENTRO PAROQUIAL DE BEM‐ESTAR SOCIAL DE SALVATERRA
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
DE MAGOS
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Operação desenvolvimento e crescimento saudável

Remoção dos painéis de fibrocimento; Equipamento salva‐
Escadas;Alteração/substituição de vãos exteriores;Pavimentos;Equipamento
Sanitário; Equipamento pedagógico; Equipamento informático; Construção do site
institucional e carrinha de 9 lugares adaptada para pessoas com mobilidade
condicionada.

259.015,89

FEDER

220.163,50

2018/10/01

2020/07/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

União das freguesias de
Salvaterra de Magos e
Foros de Salvaterra;
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ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000050

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social MOURA‐SALÚQUIA ‐ ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DO
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
CONCELHO DE MOURA
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Modernização da Creche Bem‐Me‐Quer

Ao longo dos anos de funcionamento da Creche Bem‐Me‐Queros equipamentos têm
sofrido o desgaste resultante de uma utilização intensiva dos mesmos, pelo que a
operação em causa pretende proceder à sua renovação.

31.259,34

FEDER

26.570,44

2018/10/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

Amareleja;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000052

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PONTE DE SOR
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Requalificação e Ampliação do Lar de Nossa Senhora do
Amparo

A operação consiste na remodelação e ampliação do Lar de Nossa Senhora do
Amparo, localizado numa zona de prioridade 4 do Mapeamento em Investimentos
em Infraestruturas Sociais da Região Alentejo e tem como objetivos promover uma
resposta de qualidade aos seus utentes, adotando soluções modernas e inovadoras,
capazes de dar resposta a todos os cidadãos independentemente da sua capacidade
motora e da sua situação social e económica.

882.352,94

FEDER

750.000,00

2018/02/05

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

União das freguesias de
Ponte de Sor, Tramaga e
Vale de Açor;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000053

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ARRONCHES
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

A ampliação da ERPI alvo desta candidatura, com os espaços comuns vai permitir
maior atividade que é um elemento fundamental para um envelhecimento saudável,
Ampliação da ERPI da Santa Casa da Misericórdia de Arronches implicando um maior desempenho na promoção da saúde e prevenção de
incapacidades, na optimização e compensação das funções cognitivas, na promoção
do desenvolvimento afetivo e na qualidade de vida.

710.267,31

FEDER

603.727,21

2018/07/16

2019/07/15

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Arronches;

Assunção;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000056

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
CERCIDIANA ‐ COOPERATIVA PARA EDUCAÇÃO E
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
REABILITAÇÃO E INSERÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS DE
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
ÉVORA CRL
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

CAO‐Pólo do Rossio

A operação consiste no investimento em obras e equipamento para melhoria das
condições técnicas para o desenvolvimento da resposta social CAO no Pólo do Rossio
da CERCIDIANA que permita melhorar as condições de vida de 25 pessoas com
deficiência e ou incapacidade. Inclui obras de ampliação e adaptação de espaços,
melhoria de acessibilidades e aquisição de equipamento que permita uma otimização
de serviços para promoção do bem estar dos clientes.

311.948,93

FEDER

265.156,59

2018/04/01

2020/03/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000057

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
ASSOCIAÇÃO CASA JUVENIL NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Remodelação e aquisição de equipamentos para casa de
acolhimento para crianças e jovens

A nossa Casa de Acolhimento foi adaptada e criada todas as condições para receber
crianças e jovens. No entanto, pretendemos com este projeto aumentar a qualidade
dos nossos serviços perante o acolhimento institucional. Pretendemos criar na Casa
espaços de conforto e espaços devidamente climatizados e mais acolhedores.
Queremos que a nossa Casa fique o mais parecido possível com uma Casa familiar.

112.190,76

FEDER

95.362,14

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Arronches;

Assunção;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000059

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
APCE ‐ ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE ÉVORA
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

MODERNIZAÇÃO DE APOIOS TERAPÊUTICOS NA APCE

Este projeto de investimento prevê a remodelação, beneficiação e adaptação dos
equipamentos sociais localizados na sede da APCE, melhorando as condições de
instalação e funcionamento das respostas sociais, contribuindo para a melhoria das
condições e da prestação dos serviços. Prevê, ainda, a modernização das diferentes
salas terapêuticas que, a par da utilização de técnicas de reabilitação de ponta,
permitirão uma reabilitação mais eficaz.

195.480,49

FEDER

166.158,42

2019/01/02

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000060

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VEIROS
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Cuidar Melhor

Requalificar a infraestrutura e equipamentos da resposta social Estrutura Residencial
para Pessoas Idosas, tendo em vista a melhoria da qualidade dos serviços prestados à
população idosa no âmbito dos cuidados de apoio social e dos cuidados de saúde.

226.957,17

FEDER

192.913,59

2018/05/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

Veiros;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000062

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social ARPIC ‐ ASSOCIAÇÃO REFORMADOS PENSIONISTAS IDOSOS DE
A REQUALIFICAÇÃO DA ARPIC ‐ RUMO A 2020
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
CANAVIAIS
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

A operação é deveras importante para a altura que atravessamos, pois já há
necessidades prementes no que toca a requalificação dos espaços.Os investimentos
aqui propostos são efetivamente para requalificar o imóvel que alberga as valências
de centro de dia, e apoio domiciliário.São também necessários equipamentos
apropriados às características dos utentes, que lhe permitam atingir melhores
condições de vida, comodidade, e bem estar.

108.977,87

FEDER

92.631,19

2018/05/01

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

Canaviais;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000063

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALTER DO CHÃO
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Ampliação da Unidade de Cuidados Continuados

As obras de remodelação e ampliação das instalações, propostas na presente
candidatura, conduzirão por um lado, à adequação das dimensões dos espaços,
dotando o edifício de melhores condições, respondendo assim às necessidades
presentes e futuras, e por outro lado, contribuirão para a tão necessária
sustentabilidade económica destas Respostas Sociais.

1.136.627,61

FEDER

966.133,47

2017/02/07

2020/07/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

Alter do Chão;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000064

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTO ANTONIO DO COUÇO
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Investimento na aquisição de equipamentos sociais para
aumento de capacidade de reposta de apoio a idosos (ERPI).

Este projeto visa o investimento em equipamento fundamental para o
funcionamento de um novo edifício contíguo ao lar do Centro Social e Paroquial
Santo António do Couço no qual serão prestados serviços nas valências de CD e ERPI
e que resultará na criação de 12 novas vagas nesta última valência, respondendo
assim às necessidades e prioridades identificadas para a região através do
mapeamento.

44.206,20

FEDER

37.575,27

2019/04/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

Couço;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000065

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALMEIRIM
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Melhoria das condições de utilização no Lar de São José

Substituição do mobiliário das zonas sociais; Criação de uma sala de snoezelen para a
demência; Melhorar a eficiência energética e condições ambientais com a instalação
de ar condicionado e a substituição do telhado; Instalar monta camas que permita
uma deslocação mais cómoda dos residentes, reforço do circuito exterior de
manutenção e melhoramento do espaço exterior que tem como objetivo
proporcionar o acesso à prática de exercício físico.

265.714,00

FEDER

225.856,90

2018/09/03

2019/02/03

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

Almeirim;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000066

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CORUCHE
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

A presente candidatura pretende a Remodelação dos Apartamentos do ERPI. Edifício
Remodelação dos Apartamentos da Estrutura Residencial para piso único, de construção tradicionais, verificando‐se alguma degradação ao nível dos
Idosos Maria Clarisse Lereno
acabamentos. Foram identificadas diversas necessidades conforme projecto de
execução em anexo.

190.298,88

FEDER

161.754,05

2018/04/01

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

União das freguesias de
Coruche, Fajarda e Erra;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000067

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE AVEIRAS DE CIMA
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

O promotor pretende criar melhores condições de conforto e bem‐estar para os seus
Modernização da unidade social da IPSS Centro Social Paroquial utentes, modernizando a unidade social e realizando importantes investimentos na
de Aveiras de Cima
área da eficiência energética, melhorando a sua resposta social e modernizando os
seus equipamentos sociais.

294.117,65

FEDER

250.000,00

2018/06/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

Aveiras de Cima;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000068

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CAMPO MAIOR
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

A operação Ampliação da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas‐ Lar Santa Beatriz
pretende aumentar a capacidade da resposta para 65 utentes, reorganizando
Ampliação da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) ‐ espaços e adequando os mesmos às orientações legais atuais através de intervenções
Lar Santa Beatriz ‐ Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior infraestruturais e estruturais que melhorem a qualidade, segurança e acessibilidade
das instalações, bem como permitam facilitar a mobilidade interna, tanto de utentes,
colaboradores como dos visitantes.

882.352,94

FEDER

750.000,00

2019/01/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

Nossa Senhora da
Expectação;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000069

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
FUNDAÇÃO ANTONIO GONÇALVES
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Ampliação/Requalificação Fundação António Gonçalves

Com a presente operação pretende‐se proceder à execução do projeto de
investimento, com enfoque nas obras de remodelação e ampliação da ERPI,
potenciando a melhoria geral de condições físicas onde exerce a sua atividade,
criando condições para que possam prestar serviços de excelência aos seus utentes,
cumprindo com a legislação em vigor e criando na mesma medida, condições de
sustentabilidade financeira da prestação desta valência.

882.353,00

FEDER

750.000,00

2018/12/02

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Assunção, Ajuda, Salvador
e Santo Ildefonso;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000070

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MONTEMOR‐O‐NOVO
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

REQUALIFICAÇÃO DO LAR NOSSA SENHORA DA VISITAÇÃO

A presente operação pretende proceder à requalificação e modernização do
edificado e seus equipamentos, permitindo o incremento das condições físicas onde
funciona a ERPI da Santa Casa da Misericórdia de Montemor‐o‐Novo,localizado nesta
mesma cidade, melhorando os serviços prestados aos seus utentes, através da
criação de nova área de estar, aquisição de equipamentos de apoio modernos e
aumento dos índices de eficiência energética do edifício.

124.074,05

FEDER

105.462,94

2018/06/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

União das freguesias de
Nossa Senhora da Vila,
Nossa Senhora do Bispo e
Silveiras;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000077

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO ‐ PARA MAIOR DIGNIDADE DA
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
DE S.PEDRO DO CORVAL
PESSOA IDOSA
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

O projeto irá contemplar intervenções no Equipamento Social, já identificadas nos
objetivos, aumentando o número de camas em ERPI (8), e a capacidade para centro
de dia (10), e SAD (5), criando espaços amplos e agradáveis, garantindo também
melhor logística e funcionalidade, e segurança, garantindo um serviço de maior
qualidade no apoio aos idosos. O projeto revela também grandes preocupações
energéticas e de uso eficiente de recursos.

640.537,16

FEDER

544.456,59

2018/05/15

2019/12/21

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

Corval;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000079

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
CENTRO DE BEM‐ESTAR SOCIAL DE ESTREMOZ
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Remodelação e adaptação da ERPI ‐ Lar de Santa Cruz em
Estremoz

Estamos instalados num edifício secular, que apesar de vários restauros ao longo do
tempo, apresenta um acentuado estado degradação. Não sendo construído de raiz
para o objectivo a que se destina são necessárias constantes adaptações dos
espaços físicos por forma a garantir a segurança de pessoas e bens.

96.500,00

FEDER

82.025,00

2018/09/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

União das freguesias de
Estremoz (Santa Maria e
Santo André);

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000080

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTIAGO DO CACEM
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Remodelação da ERPI de Santa Maria

Em suma, e numa lógica de cumprimento de legislação em vigor e adequação à lei
das acessibilidades, a Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém pretende
proceder à remodelação do edifício nomeadamente no que diz respeito a
revestimentos e instalações sanitárias. Pretende adquirir também algum
equipamento de apoio à pessoa idosa.

273.980,47

FEDER

232.883,40

2018/09/01

2020/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

União das freguesias de
Santiago do Cacém, Santa
Cruz e São Bartolomeu da
Serra;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000081

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
CERCICOA ‐ COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
CRIANÇAS INADAPTADAS E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE
Residências Autónomas de Castro Verde
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
ALMODOVAR, CASTRO VERDE E OURIQUE CRL
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

A operação consiste na disponibilização de duas residências autónomas com cinco
vagas cada e torná‐las inclusivas e capazes de assegurar um conjunto de serviços que
potenciem o nível de autonomia e independência, através de uma intervenção
profissional, humana e personalizada. Tem como objetivo proporcionar aos 10
residentes, igualdade de oportunidades facilitando a sua participação social e o
desenvolvimento de percursos profissionais.

353.430,44

FEDER

300.415,87

2018/09/01

2020/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

União das freguesias de
Castro Verde e Casével;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000082

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DO CONCELHO DE ELVAS
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Porto Seguro

O projeto destina‐se a adquirir uma viatura que permita o transporte de dois
ocupantes em cadeiras de rodas e mais sete passageiros, assim como a adquirir
material essencial para adaptar uma sala de idosos dependentes /acamados,
permitindo assim a todos ma melhoria na sua qualidade de vida.

36.691,09

FEDER

31.187,43

2018/06/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Santa Eulália;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000083

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
LAR JULIO ALCANTARA BOTELHO
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

LJAB ‐ Remodelação/Ampliação do Edifício do Lar Júlio
Alcântara Botelho

Empreitada para remodelar e ampliar o edifício onde funcionam o ERPI e o CD do
LJAB onde estão abrangidos os utentes com acordo de cooperação com a Segurança
Social.

882.353,00

FEDER

750.000,00

2018/09/03

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Caia, São Pedro e Alcáçova;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000086

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
FUNDAÇÃO S. BARNABÉ
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Requalificação da Residência S. Barnabé ‐ Ferreira do Alentejo

ERPI construída em 2003 de forma ilegal, com materiais e equipamentos de baixa
qualidade, pela Fundação Santo António. Em 2014, perante uma situação de
emergência social a FSB assumiu a sua gestão.Em 2015 foram realizadas obras por
forma a obter a licença de utilização do equipamento bem como legalização junto do
ISS‐IP.No entanto, ainda são necessárias intervenções essenciais para a melhoria da
qualidade dos serviços e do bem estar dos utentes.

279.939,48

FEDER

237.948,56

2018/10/01

2019/10/01

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

União das freguesias de
Ferreira do Alentejo e
Canhestros;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000087

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE AZARUJA
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

RESUMIDAMENTE, A INSTITUIÇAO PRETENDE AMPLIAR A SUA RESIDENCIA, COM O
OBJETIVO DE AUMENTAR A SUA CAPACIDADE, AFIM DE DAR RESPOSTA A UMA
AMPLIAÇAO LAR RESIDENCIAL SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VASTA LISTA DE ESPERA QUE TEM, E EM SIMULTANEO, GARANTIR A SUA
DE AZARUJA
SUSTENTABILIDADE FINACEIRA, BEM COMO DESENVOLVER NA VALENCIA DE ERPI A
ESPECILAIZAÇAO EM TRATAMENTO DE UTENTES QUE APRESENTAM QUADRO
CLINICOS DE DEMENCIA MENTAL.

624.742,75

FEDER

531.031,34

2015/12/16

2019/11/16

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

São Bento do Mato;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000088

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DA 3.IDADE D.ANA PACHECO
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Ampliação do do Lar de Terceira Idade de Saboia

A Associação Humanitária D. Ana Pacheco pretende ampliar as instalações do Lar de
3ª Idade de modo a reforçar a segurança e melhorar as condições dos utentes.

281.438,26

FEDER

239.222,52

2018/09/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

Sabóia;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000089

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social LAR DA TERCEIRA IDADE DE NOSSA SENHORA DA GRAÇA DE
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
POVOA E MEADAS
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Ampliação e Remodelação ERPI ‐ LTINSG de Póvoa e Meadas

Projeto de remodelação e ampliação da ERPI, dotando‐a das condições físicas e
materiais necessárias à sua plena atividade, com uma capacidade máxima de 80
utentes, por forma a promover uma resposta de qualidade e digna às atuais
necessidades dos utentes.

882.352,94

FEDER

750.000,00

2018/12/03

2020/12/02

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Castelo de Vide;

Nossa Senhora da Graça de
Póvoa e Meadas;
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ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000090

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CASTELO DE VIDE
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

REQUALIFICAÇÃO LAR JOÃO JOSÉ LE COCQ

Requalificação espaços do Lar: zona sala convívio, refeições e respetivos apoios,
algumas áreas de quartos e área de sótãos, espaço este inutilizado visto não deter as
condições apropriadas. Pretende‐se dotar esta área c/ as condições fulcrais ao seu
funcionamento, criar um novo espaço de refeições, uma nova copa, no mesmo
edifício mas melhor localizado e com melhores condições de funcionamento geral do
q a zona de refeições q atualmente possui.

294.117,65

FEDER

250.000,00

2016/07/05

2019/11/04

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Castelo de Vide;

Santa Maria da Devesa;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000093

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE VALE DE FIGUEIRA
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Remodelação/adaptação de instalações do Centro de Dia e
aquisição de viatura adaptada para o Serviço de Apoio
Domiciliário

Esta operação permite requalificar o edificado existente garantindo a segurança, a
mobilidade, a partilha, a igualdade de género, o conforto, para além de promover a
eficiência energética para uma melhor qualidade na prestação dos serviços.
Consistirá ainda na aquisição de uma viatura adaptada de modo a prestar um serviço
que garanta a eficiência na segurança alimentar.

221.110,22

FEDER

187.943,69

2018/08/06

2018/12/28

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

União das freguesias de
São Vicente do Paul e Vale
de Figueira;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000094

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social ADA ‐ ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO, ACÇÃO SOCIAL E
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
DEFESA DO AMBIENTE
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Aquisição de equipamentos para Serviço de Apoio Domiciliário

As componentes desta candidatura justificam‐se pela necessidade de melhorar o
serviço prestado em SAD aos 96 utentes a quem a ADA presta esta resposta social,
nos cinco Centros Comunitários que gere no concelho de Portel, adequando‐o às
suas necessidades, garantindo maior equidade no acesso a cuidados sociais e de
saúde por parte da população desta zona desfavorecida, reduzindo as assimetrias
existentes no território.

44.675,00

FEDER

37.973,75

2018/06/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Portel;

Portel;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000095

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ELVAS
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Remodelação do Lar de Idosos

O projeto da Santa Casa da Misericórdia destina‐se a dotar o Lar Silva Martins de
meios técnicos e equipamento mais moderno de forma a responder às necessidades
dos utentes. Por outro lado, pretende também melhorar a eficiência energética do
edificado recorrendo à instalação de um sistema solar térmico.

214.574,38

FEDER

182.388,22

2018/10/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Assunção, Ajuda, Salvador
e Santo Ildefonso;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000096

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
MUNICÍPIO DE BENAVENTE
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

A operação em apreço, com um investimento global de 114.103,43EUREUR e prazo
de execução proposto em 21 meses para concretização das suas 3 componentes, tem
Reabilitação do edifício do Centro de Dia (2.ª fase) ‐ Centro de por objeto a reabilitação do edifício atualmente utilizado como equipamento social,
Bem Estar Social de Santo Estêvão
dotando‐o de melhores condições de segurança, conforto e utilização, condições
fundamentais para as atividades exercidas pelo CBESSE, promovendo uma oferta de
qualidade nas respostas sociais ali existentes.

114.103,43

FEDER

96.987,92

2017/04/17

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

Santo Estêvão;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000098

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
LAR NOSSA SENHORA DAS DORES DE PORTO DA ESPADA
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

REMODELAÇÃO DO LAR NOSSA SENHORA DAS DORES

O projeto visa remodelação e ampliação edifício existente, no sentido de ir ao
encontro das exigências da Seg. Social e no sentido de melhor a qualidade dos
serviços prestados. Para além disso foi também contemplada aquisição alguns
equipamentos, quer para substituição dos existentes que se encontram já
completamente danificados, quer p/ melhor apetrechamento da Instituição, por se
tratarem de equipamentos q atualmente a Instituição não possui.

422.944,91

FEDER

359.503,17

2018/11/01

2020/10/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

São Salvador da Aramenha;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000099

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social APPACDM DE ELVAS ‐ ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Equipar para incluir melhor

A resposta social necessita ser remodelada e apetrechada de novos equipamentos
que permitam aos utentes um maior conforto e, ao mesmo tempo , facilitar o
desenvolvimento das suas capacidades emergentes com a aquisição de
equipamentos e material didático adaptado.

130.127,31

FEDER

110.608,21

2019/01/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Assunção, Ajuda, Salvador
e Santo Ildefonso;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000104

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social LAR E CENTRO DE DIA PARA IDOSOS "O CANTINHO AMIGO DE Ampliação e remodelação do Lar e Centro de Dia o Cantinho
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
SANTIAGO MAIOR"
Amigo
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Pretendemos ampliar e remodelar as nossas instalações, contribuindo para a
qualidade vida dos utentes da instituição e ao mesmo tempo dar resposta a um
maior numero de idosos. Pretendemos construir uma nova sala de estar, ampliar a
cozinha, lavandaria remodelar e aumentar o nº de WC's e quartos.Prendemos
adquirir mobiliário para os quartos e equipamento para a cozinha e uma viatura
adaptada para transportar os utentes.

135.057,23

FEDER

114.798,64

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Alandroal;

Santiago Maior;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000106

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
SANTA CASA DA MISERICORDIA DA VILA DO CRATO
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Requalificação/Ampliação de Edificio a Lar e Centro de
Demências no Crato

Requalificação/Ampliação do edifício que de modo a servir as intenções em causa,
nomeadamente, as demências. Dar melhores condições aos idosos e a todos o que
trabalham em prol do seu bem estar. e dar condições á comunidade para usufruir de
determinados serviços.

839.728,80

FEDER

713.769,48

2015/09/01

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Crato;

União das freguesias de
Crato e Mártires, Flor da
Rosa e Vale do Peso;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000110

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MERTOLA
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Centro de Atividades Ocupacionais para Deficientes em
Mértola

Esta operação visa a construção de um equipamento social e seu apetrechamento
com mobiliário e equipamento básico com a finalidade de Centro de Atividades
Ocupacionais (CAO) em Mértola para pessoas portadoras de deficiência.

832.575,00

FEDER

707.688,75

2019/01/02

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

Mértola;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000111

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
ASSOCIAÇÃO CRESCE AO SOL
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

De forma a melhorar a prestação do serviço e apostar na qualidade, torna‐se
Melhoramentos nas instalações do edifício (interior e exterior)
indispensável investir na remodelação interior e exterior do edifício, adquirir meios e
e a aquisição de novos equipamentos (material didáctico,
equipamentos essenciais ao funcionamento diário da instituição e apostar na
informático, electrónico, mobiliário e equipamentos de
inovação tecnológica, de forma a dar continuidade à melhoria dos serviços prestados
cozinha)
aos utentes, optimizando a qualidade dos mesmos.

127.150,12

FEDER

108.077,60

2018/09/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

União das freguesias de
Ponte de Sor, Tramaga e
Vale de Açor;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000112

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DO SALVADOR‐BEJA
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Desporto ‐ Fonte de Saúde Fase II + Mobilidade

Esta operação visa melhorar as condições das suas infraestruturas para a pratica de
atividades físicas dos seus utentes, nomeadamente na reconversão de um salão de
festas em ginásio e na instalação de um toldo amovível no circuito de manutenção; e
dotar o CPSS de um veiculo adaptado para transporte de pessoas com mobilidade
reduzida.Com um investimento elegível avaliado de 161.158,00EUR, estima um apoio
FEDER/FC de 136.984,30EUR (85%).

161.158,00

FEDER

136.984,30

2019/01/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Salvador e Santa
Maria da Feira);

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000113

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALCACER DO SAL
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Remodelação/ Adaptação da Residência José Godinho Jacob
para Total Dependência e Demência

A Especialização da ERPI José Godinho Jacob vem dar resposta às problemáticas da
Demência e Dependência Total, sendo que as atuais ERPI's não se adequam às
mesmas. Terá Recursos Humanos e equipamentos especializados que apoiem os
idosos que clinicamente não têm lugar nas Unidades de Cuidados Continuados e nos
Hospitais. Nos cuidados de Demência centralizar‐se‐ão os cuidados de modo a vigiar
os utentes e irá ser criado um Jardim de Deambulação.

882.352,94

FEDER

750.000,00

2018/10/01

2020/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

União das freguesias de
Alcácer do Sal (Santa Maria
do Castelo e Santiago) e
Santa Susana;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000115

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SÃO JOSE DA
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
LAMAROSA
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Considerado as insuficiências atuais da infraestrutura onde funciona a ERPI do
concelho de Coruche e as necessidades da população à qual se pretende dar
Ampliação da ERPI da Associação de Solidariedade Social de S. resposta, a Associação de Solidariedade Social de S. José da Lamarosa, mediante os
José da Lamarosa
meios de que dispõe, e dentro das suas competências, propõe‐se ampliar a
capacidade deste equipamento, por forma a fazer face a à crescente procura por este
tipo de resposta social no concelho.

882.352,94

FEDER

750.000,00

2018/09/01

2020/02/29

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

São José da Lamarosa;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000116

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
JARDIM INFANTIL NOSSA SENHORA DA PIEDADE
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Requalificação das Infraestruturas Sociais da Jardim Infantil
Nossa Senhora da Piedade

A Requalificação das Infraestruturas do Jardim Infantil , visa a dinamização de
iniciativas de aquisição de equipamentos e obras de requalificação do edifício e de
implementação de um parque infantil ao ar livre para fazer face às necessidades
legais e ao bem‐estar das crianças, com o intuito de diferenciar, incentivar e induzir
processos de melhoria significativos para todos (crianças, familiares e amigos e
colaboradores)

98.485,61

FEDER

83.712,77

2015/09/25

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000117

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social APPACDM DE ÉVORA ‐ ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Zona C‐Conforto e bem‐estar ‐ Obras de Reabilitação do
Lar/Residência

O projeto Zona C‐Conforto e bem‐estar objetiva a requalificação do edificado
obsoleto do Lar Residência da APPACDM de Évora. Enquanto necessidade premente,
beneficiando 15 residentes com deficiência e incapacidade, num processo de
envelhecimento precoce, aspira‐se a adequação das estruturas físicas e materiais no
que diz respeito à remodelação do espaço físico, adequação e modernização dos
equipamentos e materiais promotores de acessibilidades.

198.636,05

FEDER

168.840,64

2019/03/01

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000118

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
CENTRO SOCIAL DE APOIO A TERCEIRA IDADE CASEVEL
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Pelos nossos utentes, sempre

A presente operação visa melhorar os serviços atuais da instituição, especificamente
na resposta social SAD, resposta social com acordo com SS. Visa comprar
equipamentos para a cozinha e realizar algumas intervenções de forma a melhorar as
instalações e a eficiência energética do equipamento social.

7.416,90

FEDER

6.304,37

2018/05/05

2018/12/26

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

União das freguesias de
Casével e Vaqueiros;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000119

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
CENTRO DE ACTIVIDADE INFANTIL DE EVORA
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Melhorar, para melhor crescer

Trata‐se de um edifício antigo, localizado no Centro Histórico, propõe‐se a sua
requalificação e remodelação de espaços interiores e exteriores bem como dos
equipamentos com particular incidência nas infraestruturas afetas à resposta social
de creche dotando‐as de melhores condições de funcionamento tendo em vista a
melhoria do bem‐estar e segurança das crianças e contribuir para a qualidade do
projeto educativo da Instituição.

46.242,40

FEDER

39.306,04

2015/10/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000121

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BRINCHES
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Requalificação e ampliação de valências do CSP Brinches

Requalificação e ampliação das instalações do CSP Brinches com o objetivo de
adaptar as instalações às necessidades atuais e melhorar a qualidade do serviço,bem
como criar 5 novas camas na ERPI

882.352,94

FEDER

750.000,00

2018/11/01

2020/07/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

Brinches;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000122

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social SANTA CASA DA MISERICORDIA DE REGUENGOS DE
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
MONSARAZ
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Requalificação/Remodelação da ERPI e Centro de Dia

Em termos de construção civil, serão adaptados 14 quartos existentes e criados mais
3; remodelação de instalações sanitárias existentes e criação de novas; deslocação
para outro espaço do gabinete das técnicas; alterações no gabinete de enfermagem e
aumento da área da atual sala de estar. Relativamente ao equipamento a adquirir,
será equipamento para os quartos, para a área de lazer e para o gabinete de
enfermagem.

234.038,60

FEDER

198.932,81

2018/03/22

2020/02/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

Reguengos de Monsaraz;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000123

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE FERREIRA DO ALENTEJO
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Construção de uma Unidade de cuidados continuados com
ULDM e UMDR

O projeto assenta na construção de novo edifício de cuidados continuados nas
respostas de média e longa duração. Este edifício irá albergar as 24 camas de longa
duração, atualmente a funcionarem em parte do edifício do Centro de Saúde de
Ferreira do Alentejo, o qual apresenta muitas carências e limitações estruturais,
acrescida de mais 2 camas, passando esta resposta para 26 cama, e criar uma nova
resposta no âmbito da média duração com 12 camas.

1.764.705,88

FEDER

1.500.000,00

2014/02/10

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

União das freguesias de
Ferreira do Alentejo e
Canhestros;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000124

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
FUNDAÇÃO JOSÉ RELVAS
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Viver com Qualidade na Fundação José Relvas

O projeto, que se pretende candidatar, consubstancia‐se numa operação de
investimento que abrange remodelação e requalificação de espaços físicos e
aquisição de equipamentos, visado garantir a qualidade e a melhoria das respostas
sociais oferecidas pela Fundação José Relvas, no âmbito das valências em que exerce
a sua atividade.

314.849,42

FEDER

267.622,01

2018/07/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Alpiarça;

Alpiarça;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000125

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social ASSOCIAÇÃO UNITARIA DE REFORMADOS,PENSIONISTAS E
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
IDOSOS DO CONCELHO DE ALCACER DO SAL
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Remodelação e ampliação de lavandaria

A operação consiste na requalificação e ampliação das instalações onde funciona o
serviço de lavandaria/tratamento de roupa e aquisição de equipamentos mais
adaptados às necessidades atuais da instituição

173.390,47

FEDER

147.381,90

2018/03/15

2020/02/10

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

União das freguesias de
Alcácer do Sal (Santa Maria
do Castelo e Santiago) e
Santa Susana;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000127

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social A ANTA ‐ ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DE DESENVOLVIMENTO DA
AANTA2020 ‐ REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
BEIRÃ
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

O presente projeto visa a remodelação de espaço físico inerente ao Centro de Dia e
Serviço de Apoio Domiciliário da Instituição a ANTA, bem como a aquisição de alguns
equipamentos necessários para a melhorar a qualidade dos seus serviços.

61.255,06

FEDER

52.066,80

2018/12/01

2019/11/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

Beirã;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000128

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SOUSEL
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Remodelação de Lar e aquisição de Equipamentos

A operação visa essencialmente a remodelação do Lar, aquisição de uma viatura de
transporte e equipamento básico nomeadamente um sacador de roupa industrial

67.971,63

FEDER

57.775,89

2018/09/03

2019/10/25

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Sousel;

Sousel;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000129

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
CENTRO COMUNITÁRIO DE ERVIDEIRA
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Aquisição de Viatura de Transporte de Utentes

A operação caracteriza‐se pela aquisição de uma viatura de 9 lugares, que permita
otimizar a prestação dos serviços aos seus clientes.A associação vive das
mensalidades dos utentes e dos acordos que dispõe com a segurança social. Sempre
que é necessário um investimento deste tipo, é muito difícil para a tesouraria da
associação fazer face a este montante.

24.271,92

FEDER

20.631,13

2018/09/01

2018/12/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

União das freguesias de
Ponte de Sor, Tramaga e
Vale de Açor;
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ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000130

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIANA DO ALENTEJO
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Requalificação das Infraestruturas Sociais da Santa Casa da
Misericórdia de Viana do Alentejo

A Requalificação das Infraestruturas Sociais da SCMVA visa a dinamização de
iniciativas aquisição de equipamentos e pequenas obras para fazer face às
necessidades legais e ao bem‐estar e ambiente familiar, com o intuito de diferenciar,
incentivar e induzir processos de melhoria significativos para os utentes e seus
familiares em particular e toda a comunidade no seu geral.

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000131

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
CASA DO POVO DE S.MARTINHO DAS AMOREIRAS
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Ampliação e Remodelação do Lar da Casa do Povo de S.
Martinho das Amoreiras

O projeto da CPSMA decorre de um reforço das suas valências, com aumento da
oferta em 13 utentes na resposta social de ERPI, bem como da melhoria dos
equipamentos nas demais ofertas sociais. Pretende‐se elevar os padrões de
qualidade do serviço, cumprindo superiormente os desígnios sociais da entidade.
Foram identificados um conjunto de investimentos em equipamentos e obras, que
irão permitir à CPSMA atingir os seus objetivos.

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000132

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
CRIPS‐CENTRO DE RECUPERAÇÃO INFANTIL DE PONTE DE SOR Aquisição de viaturas para transporte de clientes do CRIPS
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000133

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
IGREJINHA
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Com a implementação do presente projeto irá verificar‐se uma melhoria da qualidade
de vida dos utentes da resposta social de ERPI quer através da solução de conforto
Remodelação para a melhoria da qualidade de vida dos utentes com as camas articuladas, que simultaneamente irão melhorar as condições de
de ERPI
trabalho dos cuidadores desses utentes, quer através de soluções como cadeiras de
rodas e andarilhos que irão promover a melhoria das condições de mobilidade dos
utentes.

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000134

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE BENFICA DO
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
RIBATEJO
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

AQUISIÇÃO DE 2 VIATURAS PARA SERVIÇO DE APOIO
DOMICILIÁRIO E SISTEMA AVAC NO CENTRO DE DIA

A presente candidatura compõe‐se de aquisição de 2 viaturas para Serviço de Apoio
Domiciliário, de aquisição de um forno convetor para confeção de refeições a servir
nesse serviço e aquisição de ar condicionado para o Centro de Dia

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000135

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
ASSOCIAÇÃO 29 DE ABRIL
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Associação 29 de Abril ‐ Projeto de requalificação e aquisição
de equipamentos

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000136

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ARRAIOLOS
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Requalificação / Remodelação do conjunto edificado ‐ Serviço
de Apoio Domiciliário e Creche da Santa Casa da Misericórdia
de Arraiolos

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000138

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
FUNDAÇÃO CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO PAÇO
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ERPI_CENTRO SOCIAL NOSSA O presente projeto visa a remodelação e ampliação da ERPI do Centro Social Nossa
SENHORA DO PAÇO
Senhora do Paço de 24 para 30 utentes.

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000139

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS,PENSIONISTAS E IDOSOS DA
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
FREGUESIA DE S.TEOTONIO
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Ampliação e Requalificação do Lar de S.Teotónio

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000141

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALCANEDE
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000144

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000149

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000151

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000152

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000155

64.776,98

FEDER

55.060,43

2015/08/04

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

Viana do Alentejo;

882.352,94

FEDER

750.000,00

2018/10/01

2020/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

São Martinho das
Amoreiras;

72.386,18

FEDER

61.528,25

2018/06/01

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

União das freguesias de
Ponte de Sor, Tramaga e
Vale de Açor;

38.173,56

FEDER

32.447,53

2018/06/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

Igrejinha;

43.064,41

FEDER

36.604,75

2019/01/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

Benfica do Ribatejo;

O presente projeto respeita ao investimento necessário para requalificar e adquirir os
equipamentos identificados como prioritários pela Associação 29 de Abril de maneira
a permitir‐lhe incrementar de forma muito percetível a qualidade, diversidade e
eficiência do serviço prestado e o conforto de todos os seus utentes e colaboradores.

208.863,24

FEDER

177.533,75

2018/06/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

União das freguesias de
Nossa Senhora da Vila,
Nossa Senhora do Bispo e
Silveiras;

O projeto Requalificação / Remodelação do conjunto edificado ‐ Serviço de Apoio
Domiciliário e Creche da Santa Casa da Misericórdia de Arraiolos prevê uma
intervenção que abrange duas áreas distintas do conjunto ‐ Intervenção na resposta
social Creche e intervenção na resposta social Serviço de Apoio Domiciliário. Esta
operação visa dotar estes espaços das condições de habitabilidade e conforto mais
conducentes às exigências atuais.

153.593,07

FEDER

130.554,11

2018/08/01

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

Arraiolos;

835.004,79

FEDER

709.754,07

2018/11/01

2020/10/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

União das freguesias de
Barbacena e Vila Fernando;

A operação integra duas componentes de investimento: Ampliação e Requalificação
do Lar de São Teotónio e a Equipamento Administrativo para o Lar de São Teotónio.
A componente da empreitada prevê a ampliação e requalificação do edifício
denominado lar de São Teotónio e a 2ª componente prevê a aquisição de material
básico, apetrechando todas as salas de convívio, refeitórios e quartos.

907.575,61

FEDER

750.000,00

2018/01/24

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

São Teotónio;

Melhoria da eficiência energética da SCMA

O projeto, que se pretende candidatar, consubstancia‐se numa operação de
instalação e implementação de painéis fotovoltaicos e de um sistema solar térmico
no edifício da Santa Casa da Misericórdia de Alcanede, visando o aumento da
eficiência energética da entidade e a redução dos custos da exploração, garantindo o
bem‐estar/conforto dos utentes e/ou doentes com mobilidade reduzida.

42.967,64

FEDER

36.522,50

2018/07/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

Alcanede;

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
SANTA CASA DA MISERICORDIA DA GOLEGÃ
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Requalificação do Lar Rodrigo da Cunha Franco

O projeto, que se pretende candidatar, consubstancia‐se numa operação de
investimento que abrange remodelação e requalificação de infraestruturas e
equipamentos, visado garantir a qualidade e a melhoria das condições oferecidas aos
56 utentes do Lar Rodrigo da Cunha Franco.

118.564,89

FEDER

100.780,16

2018/04/23

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Golegã;

Golegã;

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social MISERICORDIA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DE
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
MESSEJANA
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

A operação visa dar resposta às recomendações e normativos legais mais recentes
que regulam o funcionamento de equipamentos sociais desta natureza. Esta
Remodelação e Ampliação das Instalações do Lar da
intervenção compreende os seguintes trabalhos: Remoção de Coberturas;demolições
Misericórdia de Nossa Senhora de Assunção de Messejana ‐ 1ª
de paredes Interiores e Exteriores; Reformulações no edifício existente; Escavações
fase
para implantação do Novo Edifício;construção da nova Unidade;intervenções de
Todas as Artes;limpezas Gerais;aquisição de equipamento.

882.352,94

FEDER

750.000,00

2018/05/14

2020/05/13

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

Messejana;

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social APPACDM DE PORTALEGRE ‐ ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

ReModelar para inovar, Inovar para (Re)Qualificar

Este projeto pretende uma remodelação do CAO atual e a aquisição de um autocarro,
de forma a fazê‐los cumprir com a respetivas legislações em vigor. Desta forma,
pretendemos a criação de 2 CAOs distintos, um com capacidade para 30 utentes e
outro para 11, melhorando o trabalho socio‐ocupacional e a reabilitação terapêutica
dos utentes. Ambas as componentes vão criar melhores condições de segurança,
conforto e acessibilidade para os mesmos.

294.117,65

FEDER

250.000,00

2018/09/01

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
SANTA CASA DA MISERICORDIA DA VILA DA CHAMUSCA
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Remodelação da Creche O Coelhinho

Pretende‐se com este projeto proceder à remodelação parcial do edifício escolar
existente, conferindo‐lhe um carácter unificado e adaptado aos critérios funcionais e
de conforto contemporâneos. Pretende resolver os problemas da infraestrutura
atual, que não dá resposta à atividade da creche, comprometendo o conforto e a
segurança das crianças, bem como as condições de trabalho dos agentes que nela
desempenham diariamente funções.

125.458,30

FEDER

106.639,55

2018/09/03

2020/04/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Chamusca;

União das freguesias da
Chamusca e Pinheiro
Grande;

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
CENTRO SOCIAL DE SANTANA‐CSS
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Melhoria das Condições de Conforto para Utentes e Eficiência
Energética dos Edifícios

O presente projeto envolve ações que dizem exclusivamente respeito a (...)
remodelação e adaptação dos espaços físicos e apetrechamento de equipamento
móvel.

49.211,28

FEDER

41.829,59

2018/05/01

2020/04/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Nisa;

Santana;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000156

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
CENTRO SOCIAL DE IDOSOS DE ORIOLA
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

O projeto visa a melhoria, adaptação e alargamento do Centro Social de Idosos de
Oriola, com principal enfoque no ERPI, mas com efeitos em todas as suas
Remodelação e Ampliação do Centro Social de Idosos de Oriola valências.Identificou‐se as necessidades da região, pelo que irá adaptar as suas
respostas sociais às necessidades atuais.Destaca‐se o envelhecimento da população e
a necessidade de criar a valência de ERPI, reforçando o serviço de apoio domiciliário.

115.167,52

FEDER

97.892,39

2018/08/01

2020/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Portel;

União das freguesias de
São Bartolomeu do Outeiro
e Oriola;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000157

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
MUNICÍPIO DE OURIQUE
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Lar Residencial D. Dinis

A operação visa proporcionar alojamento às pessoas com deficiência que não
disponham de familiares que os possam acolher; proporcionar alojamento
temporário, com o objetivo de apoiar a família em situações graves e contribuir para
proporcionar alojamento a todas as pessoas com deficiência que optem por uma vida
independente dos seus familiares.

182.352,94

FEDER

155.000,00

2018/09/03

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ourique;

Ourique;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000159

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Centro Comunitário da Aldeia do Pico

O Município de Grândola pretende, através da construção do Centro Comunitário da
Aldeia do Pico, criar uma resposta flexível, adaptativa e integrada para fazer face às
necessidades atuais da população idosa que reside neste aglomerado rural, bem
como desenvolver os mecanismos que permitam melhorar a capacidade de resposta
a necessidades futuras, promovendo, dessa forma, a coesão territorial e a inclusão
social.

285.534,77

FEDER

242.704,55

2017/03/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

‐

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000167

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Reabilitação da Oficina da Criança

O objeto desta intervenção consiste em prosseguir a requalificação/modernização
das instalações atuais, colmatando situações deficitárias e melhorando as condições
de funcionamento as salas existentes, mas dotando‐as de melhores condições para
receber as crianças.Além do atrás referido, a questão da acessibilidade nos edifícios,
obrigará a uma intervenção de forma a transformar o espaço Oficina da Criança num
grande espaço inclusivo.

400.000,00

FEDER

340.000,00

2017/01/02

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

União das freguesias de
Alcácer do Sal (Santa Maria
do Castelo e Santiago) e
Santa Susana;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000173

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
MUNICIPIO DE ALVITO
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Creche do Concelho de Alvito

Alteração e ampliação de uma especialização de um edifício existente, antiga escola
primária desativada, para adaptação de uma parte do edifício para a criação de uma
creche, com 3 salas, respetivamente uma sala para Berçário com sala parque, copa de
leites e sala de higienização, uma sala para as crianças dos 12 aos 24 meses e uma
sala para crianças dos 24 aos 36 meses, num total de 41 utentes.

102.941,18

FEDER

87.500,00

2019/01/02

2020/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Alvito;

Vila Nova da Baronia;

ALT20‐06‐4842‐FEDER‐000178

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

07 ‐ Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que
contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a
redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
MUNICÍPIO DE MÉRTOLA
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e
recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços
de base comunitária;

Lar de S. Miguel do Pinheiro

O projeto de investimento consiste na construção do Lar de idosos de S. Miguel do
Pinheiro e a aquisição do respetivo equipamento/mobiliário, dando‐lhe as devidas
condições par o seu funcionamento. O Lar irá disponibilizar três respostas sociais:
Estrutura Residêncial para Idosos (ERPI); Centro de Dia e Serviço de Apoio
Domiciliário (SAD).

1.050.000,01

FEDER

892.500,01

2015/07/15

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

‐

ALT20‐06‐4943‐FEDER‐000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

99 ‐ Não aplicável

R1 ‐ IFFRU

Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização
Urbanas ‐ Eixo 6 ‐ OT9 ‐ PI9.8

A presente operação visa a implementação de um instrumento financeiro (IFRRU
2020) para apoiar ações de reabilitação urbana complementadas com eficiência
energética na habitação, congregando FEEI, fundos provenientes de outros
financiadores e de intermediários financeiros, com o objetivo de disponibilizar
produtos financeiros com condições mais favoráveis face às atualmente existentes no
mercado.

1.157.352,94

FEDER

500.000,00

2015/07/23

2023/12/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐06‐4943‐FEDER‐000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICÍPIO DE MONFORTE
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

Regeneração Física e Sócioeconómica do Centro Urbano de
Monforte:Sala Polivalente e Valorização da Envolvente

Regeneração de espaço expectante com equipamento âncora para a revitalização
sócio económica da comunidade local. Aumentando a multifuncionalidade do espaço
urbano, contribuindo para a sua diversidade social.Pelo que enquadra no objetivo
específico do PAICD 1.2 e na tipologia das operações da PI 9.8. do eixo 6 do PORA:
espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas, incluindo novos
equipamentos para a coesão

419.009,54

FEDER

356.158,11

2014/01/13

2019/08/01

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Monforte;

Monforte;

ALT20‐06‐4943‐FEDER‐000004

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICÍPIO DE MARVÃO
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

A operação em questão visa a recuperação integral do bloco B3, situado no
PAICD ‐ Recuperação de edifício habitacional em Porto Roque e aglomerado de Porto Roque, para a criação de 4 habitações municipais, de tipologia
reabilitação do espaço público envolvente ao aglomerado
T3, para apoio a famílias em situações de vulnerabilidade, bem como a reabilitação
do espaço público envolvente ao aglomerado.

170.968,75

FEDER

145.323,44

2017/07/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

Santa Maria de Marvão;

79.641,82

FEDER

67.695,55

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Fronteira;

Fronteira;

170.203,57

FEDER

144.673,03

2016/10/18

2018/05/17

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Monforte;

Assumar; Vaiamonte;

64.000,00

FEDER

54.400,00

2017/11/16

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ourique;

Ourique;

ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020 INSTRUMENTO
FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO
URBANAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

A necessidade prende‐se com o facto do CRIPS apresentar reduzido número de
veículos para fazer face às necessidades identificadas, os quais se encontram com
significativo desgaste, o que acarreta elevados custos de manutenção, com prejuízo
ambiental, bem como ausência de conforto dos veículos, o que interfere no bem‐
estar dos passageiros e, concomitantemente, diminui o grau de satisfação acerca do
serviço prestado.

ALT20‐06‐4943‐FEDER‐000005

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICÍPIO DE FRONTEIRA
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

Pretende‐se dotar o lugar de Vale de Seda de um instrumento de ocupação colectiva,
mais concretamente a antiga Escola Primária e o seu Espaço Envolvente, espaço
Requalificação do Espaço Envolvente à Antiga Escola de Vale de
adjacente a uma zona residencial com habitações, muitas delas com mais de 30 anos,
Seda
e que actualmente se encontra sem qualquer utilização e apresenta em condições de
avançado estado de degradação.

ALT20‐06‐4943‐FEDER‐000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICÍPIO DE MONFORTE
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

A operação consta de ações de regeneração física e social através de construção de
Requalificação Física e Socioeconómica das Freguesias Assumar
equipamento para a coesão social e requalificação e valorização paisagística e
e Vaiamonte: Req. Envolvente Bº da Asseca Vaiamonte;
ambiental de espaço publico, dotando de multifuncionalidade, estabelecendo o
Valor.Paisagística da F de Baixo Assumar; Const. Sala Poliv/Ref.
equilíbrio entre espaços urbano/rural contribuindo para a dinamização e revitalização
Edif. ATL Vaiamonte
socio cultural e económica dos aglomerados rurais.

ALT20‐06‐4943‐FEDER‐000007

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

CERCICOA ‐ COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE
08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
Centro de Atividades Ocupacionais de Ourique ‐ C.A.O.
CRIANÇAS INADAPTADAS E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;
Grandaços
ALMODOVAR, CASTRO VERDE E OURIQUE CRL

Pretende‐se através da Intervenção física do edifício, dotá‐lo das condições
específicas necessárias à implantação e funcionamento de um CAO, de acordo com a
legislação em vigor, com vista à admissão de 10 pessoas com deficiência grave e
profunda, inscritas na lista de espera da resposta em causa, de acordo com o
procedimento de seleção e admissão em vigor na resposta social.
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ALT20‐06‐4943‐FEDER‐000008

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICÍPIO DE GAVIÃO
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

Promoção de habitação social de qualidade (operação A,
integrada no PAICD)

A operação visa disponibilizar habitação social de qualidade para as comunidades
desfavorecidas atualmente residentes nas casas pré‐fabricadas da Rua Francisco
Ventura e nos fogos construídos clandestinamente num terreno na sua proximidade,
no Gavião. Para o efeito, o Município reabilitará e disponibilizará às mesmas
habitações no núcleo histórico do concelho, promovendo a melhoria da sua
qualidade de vida. O seu custo será de 416 464,27EUR.

416.464,27

FEDER

353.994,63

2017/11/01

2020/07/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Gavião;

União das freguesias de
Gavião e Atalaia;

ALT20‐06‐4943‐FEDER‐000009

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICÍPIO DE GAVIÃO
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

Disponibilização de um espaço público de qualidade no Bairro
do Cadete (operação B, integrada no PAICD)

A operação tem como objetivo disponibilizar um espaço público de qualidade e
melhorar a qualidade de vida da população residente no Bairro Cadete, Gavião. O
custo da operação será de 16 052,09EUR. A comunidade é constituída por 5
agregados familiares (13 residentes), distribuídos por classes etárias diversas,
registando‐se na mesma, reduzidos níveis de escolarização e pobreza. O investimento
a realizar promoverá a interação e inclusão social.

16.052,09

FEDER

13.644,28

2017/11/01

2020/10/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Gavião;

União das freguesias de
Gavião e Atalaia;

ALT20‐06‐4943‐FEDER‐000010

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICIPIO DE VIDIGUEIRA
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

A candidatura é constituída por uma única componente correspondendo à
Reabilitação Integral de Edificios para Habitação Social na Horta
empreitada a realizar no montante total de 209 951,57EUR, apresentando como
de S. João ‐ Vidigueira
investimento elegível o valor de 200.000,00EUR, aprovada pelo PAICD de Vidigueira.

200.000,00

FEDER

170.000,00

2019/01/08

2020/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Vidigueira;

Vidigueira;

104.800,00

FEDER

89.080,00

2018/09/03

2019/09/02

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Borba;

Borba (Matriz);

ALT20‐06‐4943‐FEDER‐000011

ALT20‐06‐4943‐FEDER‐000012

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICIPIO DE BORBA
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICIPIO DE VIDIGUEIRA
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

Casa Social de Borba ‐ Casa de Acolhimento Temporário

Esta candidatura tem como objetivo a reabilitação integral de um edifício devoluto,
situado na rua de S. Sebastião nº6, para criação de uma Casa Social de Borba‐ Casa de
Acolhimento Temporário, que servirá de apoio às famílias com necessidades de
realojamento por períodos não superiores a 3 ou 4 meses.

Reabilitação de Equipamento de Utilização Colectiva ‐ Centro
de Convívio de Pedrógão do Alentejo

A candidatura é constituída por uma única componente correspondendo à
empreitada a realizar no montante total de 52.977,71EUR, apresentando como
investimento elegível o valor de 50.000,00EUR, aprovada pelo PAICD de Vidigueira.

50.000,00

FEDER

42.500,00

2019/01/08

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Vidigueira;

Pedrógão;

405.100,00

FEDER

344.335,00

2018/05/01

2019/07/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vila Viçosa;

Nossa Senhora da
Conceição e São
Bartolomeu;

ALT20‐06‐4943‐FEDER‐000013

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

Urbanização da Zona a Sul do Mercado ‐ Reabilitação 14
habitações ‐ descrito no PAICD como Reabilitação do Bairro
Social da Zona Sul do Mercado ‐ Portas Verdes

A Urbanização da Zona Sul do Mercado em Vila Viçosa apresenta as tipologias T3 (7),
T4 (4) e T5 (3). Existem limitações e necessidades em termos físicos e urbanísticos,
tais como: Reabilitação energética (13hab.); Recuperação das envolventes e
coberturas (13hab.); Renovação de 13 cozinhas; 13 portas exteriores; Construção de
13 WC's no rés‐do‐chão. Pinturas exteriores (1hab.).

ALT20‐06‐4943‐FEDER‐000014
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06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICIPIO DE FERREIRA DO ALENTEJO
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

Instalação da Universidade Popular de Ferreira do Alentejo

A operação visa reabilitar parte de um edifício degradado onde funciona, sem as
condições adequadas, a Oficina da Criança. Após a reabilitação do mesmo será
instalada a Universidade Popular com o objetivo de atuar junto de um conjunto mais
diversificado da população, em particular os mais desfavorecidos, através de ações
que contribuam para a integração na comunidade. Será também melhorada a
qualidade do espaço urbano com esta intervenção.

116.500,00

FEDER

99.025,00

2018/06/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

União das freguesias de
Ferreira do Alentejo e
Canhestros;

ALT20‐06‐4943‐FEDER‐000015

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
CASA DO POVO DE SANTO ANTÓNIO DAS AREIAS
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

Recuperação dos edifícios do Bairro da Avenida 25 de Abril,
situados no aglomerado urbano de Santo António das Areias.

Recuperação dos 5 edifícios do Bairro da Av. 25 de Abril, situados no aglomerado
urbano de Sto. António das Areias, c/ vista a dotá‐los de condições adequadas de
habitabilidade, salubridade e segurança.Área a intervencionar de
1180m2,destacando‐se as seguintes patologias: fissuras nas paredes, reboco em mau
estado, tinta lascada, coberturas dos anexos exteriores degradadas, caixilharias
exteriores danificadas, eflorescências e fungos nas paredes.

234.150,00

FEDER

199.027,50

2018/09/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

Santo António das Areias;

ALT20‐06‐4943‐FEDER‐000017

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICÍPIO DE MÉRTOLA
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

Programa de Ação do PAICD da Mina de São Domingos

O PAICD da Mina de São Domingos visa promover a regeneração física, económica e
social deste núcleo urbano do concelho de Mértola.Neste contexto, o programa de
ação proposto contempla as seguintes intervenções prioritárias:‐Reabilitação do
Edifício do Cineteatro;‐Requalificação do Jardim do Coreto;‐Valorização do Espaço
Público na Zona Poente ao Troço Norte da Rua Catarina Eufémia.

588.235,30

FEDER

500.000,00

2018/09/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

Corte do Pinto;

ALT20‐06‐4943‐FEDER‐000018

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE REDONDO
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

A reabilitação integral das dez habitações incidirá, sobretudo, ao nível da reparação
Reabilitação integral de 10 habitações no Bairro António Festas da cobertura, da rede elétrica, das caixilharias, dos pavimentos e dos revestimentos e
pinturas, de maneira a poderem voltar ao mercado do arrendamento social.

588.235,30

FEDER

500.000,00

2018/11/01

2020/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Redondo;

Redondo;

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICÍPIO DO CRATO
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

Requalificação de Edificio da Casa Paroquial para a Criação de
Casa de Habitação Social Temporária Casa do Adro

O Crato faz parte das Rotas dos Caminhos de São Tiago de Compostela, a criação
deste equipamento vem contribuir para um apoio aos peregrinos que, pelas terras do
Crato passam. Diferentes espaços com alojamento para vários tipos de grupos.

105.642,52

FEDER

89.796,14

2018/12/01

2020/04/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Crato;

União das freguesias de
Crato e Mártires, Flor da
Rosa e Vale do Peso;

Dotar o espaço de condições de bem estar. Com um jardim com cerca de 190m²,
define‐se como um espaço de permanência e sossego. O segundo jardim encontra‐se
num espaço mais central em relação ao bairro, um novo troço de rua que após a
demolição das casas pré‐fabricadas faz sentido existir, pois além de definir e
consolidar a malha urbana existente, cria um espaço independente e privilegiado
para usufruto dos habitantes do bairro.

105.643,81

FEDER

89.797,24

2019/01/01

2020/07/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Crato;

União das freguesias de
Crato e Mártires, Flor da
Rosa e Vale do Peso;

124.659,49

FEDER

105.960,57

2019/01/01

2020/07/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Crato;

União das freguesias de
Crato e Mártires, Flor da
Rosa e Vale do Peso;

289.500,00

FEDER

246.075,00

2018/10/01

2020/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Alandroal;

União das freguesias de
Alandroal (Nossa Senhora
da Conceição), São Brás
dos Matos (Mina do
Bugalho) e Juromenha
(Nossa Senhora do Loreto);
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06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO
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Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICÍPIO DO CRATO
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

Requalificação do Bairro de Casas Pré‐fabricadas e Espaço
Urbano Envolvente

ALT20‐06‐4943‐FEDER‐000021

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICÍPIO DO CRATO
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

Dotar um espaço que se encontra em estado de degradação, de um local onde os
Requalificação da Casa da Costura e Criação de Laboratório de
seniores se possam sentir bem e ter uma integração na sociedade. Onde os saberes
Oficios
se possam integrar e dar a conhecer ás gerações vindouras.

ALT20‐06‐4943‐FEDER‐000022
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06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

08 ‐ A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
MUNICÍPIO DE ALANDROAL
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais;

Centro Comunitário de Alandroal

Pretende a Câmara Municipal de Alandroal concluir as obras no edifício, dotando‐o
agora de outras valências, ficando a biblioteca afeta unicamente ao piso 0. O piso 1
ficará destinado a Centro Comunitário. Os dois pisos comunicam entre si, permitindo
uma complementaridade de funções

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MERCADORE PATINHA, LDA

MERCADORE PATINHA ‐ Alojamento Local

Trata‐se de uma candidatura que resulta na Criação do Próprio Emprego.A sócia
maioritária estava desempregada e inscrita no Centro de Emprego à data de
constituição da sociedade.

43.410,71

FEDER

17.364,28

2017/06/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000004

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SABORES PACÍFICOS LDA

Modernização e Criação de Emprego numa Casa de Waffles e
Crepes ‐ UAFAS

O projeto da Sabores Pacíficos (UAFAS) pretende modernizar o espaço existente com
algumas remodelações e principalmente adquirir equipamentos mais sofisticados e
profissionais, de modo a melhor desenvolver o negócio. Pretende‐se também
melhorar ao nível do marketing e comunicação, de modo a atrair mais clientes da
cidade e turistas.

41.185,14

FEDER

16.474,06

2017/06/20

2018/12/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000005

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

NÚMEROS ANTIGOS LDA

Modernização do Restaurante Alkimia e Criação de Emprego

a

99.500,09

FEDER

39.800,04

2017/06/20

2018/12/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000007
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06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SOEIRO & FILHOS‐COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES,
LDª

Melhoria e requalificação de estabelecimento comercial

Trata‐se pois de um investimento que, não obstante o seu baixo valor de custo,
permite dotar o estabelecimento comercial de melhores condições de exploração,
nomeadamente ao nível da exposição dos produtos.

48.006,10

FEDER

19.202,44

2017/06/12

2017/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

Montargil;

39.222,80

FEDER

23.533,68

2018/08/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

Alcáçovas;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000008
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06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CHOCALHOS PARDALINHO, LDA

Chocalhos ‐ Uma nova realidade

Atendendo à conjuntura favorável para o sector, os gerentes da empresa apostam na
criação de mais um posto de trabalho que ajude a estimular as vendas, integrando‐se
este aspeto com a realização de investimento que contribua para o reforço da
capacidade produtiva, de armazenamento, embalagem e também da capacidade
comercial por meios tecnológicos através da criação duma loja on‐line.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000009
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06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

JOÃO FIGUEIRA MIRA ‐ MEDICINA DENTÁRIA, LDA

Apetrechamento de clinica dentária em Portel

Com este projeto visa‐se o apetrechamento do clinica médico dentária na localidade
de Portel. Em adicional, o investimento irá permitir a criação do serviço de
Ortodontia e implantologia na localidade. O promotor (Sócio‐Gerente) é formado em
Medicina Dentária e é natural da região onde pretende aplicar os seus
conhecimentos, tornando‐se empreendedor na sua área de formação, com recursos
próprios que irá potenciar e reestruturar.

76.870,00

FEDER

34.591,50

2017/12/18

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Portel;

Portel;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000010
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06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CRESCENDO ‐ CENTRO MATERNO‐INFANTIL DO ALENTEJO, LDA Criação de serviços de ginecologia‐obstetrícia

Criou‐se um conceito inovador de clínica médica materno‐infantil que conjuga todas
as valências essenciais para a mãe e para a criança. Inicialmente foi desenvolvida a
área pediátrica com consultas de especialidades, algumas delas inexistentes no
distrito. Pretende‐se agora desenvolver a ginecologia‐obstetrícia, criando um espaço
integrado para mães e crianças, complementando o processo clínico com cuidados
pré e pós parto.

21.648,47

FEDER

8.659,39

2017/06/12

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000011
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06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

FABRIPANALENTEJO ‐ FABRICO DE PÃO DO ALENTEJO, LDA

O presente projeto consiste na instalação de um sistema de produção de energias
Projeto de instalação de energias renováveis em unidade fabril renováveis, energia solar e de biomassa, permitindo uma redução drástica no
consumo da energia a fornecedores externos.

99.500,00

FEDER

39.800,00

2017/06/27

2018/04/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Borba;

Rio de Moinhos;

83.836,00

FEDER

41.918,00

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

Boavista dos Pinheiros;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000012
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06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PRAXIS GAMES, LDA

A candidatura tem como objetivo a criação da empresa Praxis Games, Lda. cuja
principal missão visa desenvolver um jogo de computador de estratégia 4X focado no
PRAXIS GAMES, LDA ‐ Empreendedorismo e criação do próprio tema do espaço denominado de Interstellar Space, sendo desenhado inicialmente
para a plataforma PC. Trata‐se de um jogo de estratégia de ficção científica que
emprego
retrata os temas da exploração espacial, colonização de outros planetas e o conflito
entre diversas civilizações galácticas.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000015
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06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

LOURENÇO GOMES SILVA ‐ CONSULTORIA, UNIPESSOAL LDA

Energia para o século XXI

Expansão da atividade da empresa para assegurar uma intervenção qualificada na
prestação de serviços de operação e manutenção a centrais fotovoltaicas, para a
criação de sistemas próprios de gestão de energia edifícios e instituições e para a
entrada em novas áreas de prestação de serviços de engenharia. As atividades a
desenvolver destinam‐se ao mercado nacional, mas possibilitam um reforço da
presença da empresa no mercado brasileiro.

48.827,57

FEDER

29.296,54

2017/09/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Salvador e Santa
Maria da Feira);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000016

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

BRUNO PÉ‐LEVE, UNIPESSOAL LDA

Oficina Móvel ‐ Assistência ao domicílio

Com este projeto pretende‐se realizar investimento que permita o desenvolvimento
de atividades de instalação, reparação e manutenção de vedações, gradeamentos e
similares em edifícios e outros locais, assim como a instalação, reparação e
manutenção de alfaias e equipamentos. Prestação de serviços de serralharia,
manutenção, reparação, instalação ao domicílio através de oficina móvel.

78.438,15

FEDER

31.375,26

2018/02/28

2019/08/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

União das freguesias de
Nossa Senhora da Vila,
Nossa Senhora do Bispo e
Silveiras;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000017

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

BE CREW, LDA

Modernização e Criação de Emprego no Ginásio Be In Shape

A Be Crew, Lda pretende modernizar o ginásio Be In Shape, através do aumento dos
balneários, de máquinas para desporto e através da decoração no ginásio.

99.195,60

FEDER

39.678,24

2017/09/01

2019/02/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

14.478,84

FEDER

7.963,36

2017/06/15

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Assunção, Ajuda, Salvador
e Santo Ildefonso;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000018

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Clinica médico‐veterinária ambulatória de ruminantes e
equinos.

Criação do próprio emprego do médico‐veterinário. Aquisição de equipamentos
médico‐veterinários que permitam prestar uma vasta gama de serviços que vai para
além dos serviços de sanidade, e que serão prestados, de forma inovadora, em
regime ambulatório (em casa do cliente).

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000020
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06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Booknatura, Lda

BOOKNATURA

A BOOKNATURA é sustentada por três eixos ou tarefas‐chave: angariação de
promotores turísticos de atividades ao ar livre, publicidade e marketing da
plataforma para potenciar as reservas e apoio aos clientes. A reserva de atividades
através da plataforma não terá custos para o cliente final, será cobrada uma
comissão aos promotores das atividades por cada reserva realizada.

21.748,00

FEDER

13.048,80

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

São Teotónio;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000021

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

DETERMINEFEITO DESINFESTAÇÕES UNIPESSOAL LDA

Criação de Oficina Móvel de Desinfestação

O investimento visa a criação e apetrechamento de uma Oficina Móvel de
Desinfestação para prestação de serviços a particulares e empresas. Contempla o
investimento em material circulante e equipamentos.

23.189,36

FEDER

11.594,68

2018/11/27

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

88.159,73

FEDER

44.079,87

2017/06/16

2018/12/15

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

Mértola;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000023

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

A.C.K., UNIPESSOAL, LDA

Criação de Agência de Publicidade

Promotor posicionado no mercado desde 1995 possui contactos de empresários
locais,associações e autarquias e conhecimentos profundos da realidade local.Dado o
conhecimento da carência deste tipo de serviço na região,pretende capacitar a atual
empresa numa vertente de criação de agência de publicidade.É uma aposta na
capacitação,aquisição de máquinas e equipamentos,na restruturação física da atual
empresa,na empregabilidade de 2 recursos humanos.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000028

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Diversificação de atividades da Alentour

A Operação consiste na aquisição de equipamentos que lhe permitam melhorar o
serviço de passeios que atualmente desenvolve e diversificar com novas atividades
como a canoagem e o BTT, a aquisição de material de fotografia para a realização de
reportagens fotográficas das atividades, para fornecer aos clientes e futuras ações
promocionais.Serão adquiridos tablets para ações promocionais em unidades de
alojamento.

59.152,04

FEDER

35.491,22

2017/06/19

2018/12/07

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

União das freguesias de
Santiago do Cacém, Santa
Cruz e São Bartolomeu da
Serra;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000029

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Sandra Paz Unipessoal, Lda.

Mercearia Tradicional O Grémio

Trata‐se de uma operação Multi‐Fundo.FEDER ‐ Investimento afeto á instalação da
mercearia: Construção Civil ‐ Obras de remodelação/adaptação do espaço; Aquisição
de equipamentos básicos para equipar o estabelecimento; Serviços de publicidade e
marketing (layout da loja);FSE ‐ Criação de um posto de trabalho para apoiar no
atendimento ao cliente e entregas ao domicílio;

36.845,92

FEDER

22.107,55

2017/07/31

2018/05/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

Santo António das Areias;
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ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000030

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TESOUROS & PRETEXTOS, UNIPESSOAL, LDA

Diversificação, valorização e capacitação de casa de campo

A intervenção apresentada pretende dotar o empreendimento turístico de todas as
condições necessárias à prestação de um serviço de excelente qualidade, reduzindo
ao mesmo tempo os efeitos da sazonalidade. A construção da garagem para as
bicicletas, zona de lavagem, oficina, aquisição de bicicletas, desenvolvimento e
promoção de percursos, tem por objetivo criar as condições necessárias para que o
empreendimento possa ser reconhecido como BIKOTEL.

99.523,90

FEDER

59.714,34

2017/06/20

2018/12/20

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

Espírito Santo;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000031

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Old School ‐ Alojamento Local e Organização de atividades
turísticas

Trata‐se de uma operação Multi‐Fundo.FEDER ‐ Investimento afeto à atividade a
desenvolver: recuperação/adaptação do alojamento local (Construção Civil ‐ Obras de
remodelação/adaptação do espaço; Aquisição de equipamentos para equipar o
alojamento); Aquisição de equipamento para a realização de atividades de animação
turística; Serviços de publicidade e marketing (site); FSE ‐ Criação do próprio posto de
trabalho;

99.980,36

FEDER

54.989,19

2017/08/29

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

Santa Maria de Marvão;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000033

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Mercearia da Vila

Com o objetivo de fomentar o empreendedorismo e o emprego, será criada uma
mercearia multisserviços, com um conceito inovador, através da realização de
investimentos (obras e aquisição de equipamentos) e da criação do próprio posto de
trabalho da promotora. A Merceria localiza‐se em Panóias, sita no concelho de
Ourique e responde a uma necessidade de comércio local sentida pela população.

42.625,31

FEDER

25.575,19

2017/06/19

2018/12/19

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ourique;

União das freguesias de
Panoias e Conceição;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000034

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PROBIFARMER ‐ COOPERATIVA AGRÍCOLA, CRL

Desenvolvimento de oferta de novos serviços às empresas

Aquisição de equipamento informático, software e outro equipamento que permita
o desenvolvimento e a expansão de novas áreas de negócio : serviços de
contabilidades e de apoio às explorações pecuárias (ecografia e serviços de
desparasitação externa de animais). Aquisição de serviços e material publicitário
para apoio à divulgação da nova e da atual actividade.

5.651,47

FEDER

3.108,31

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Arronches;

‐

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000036

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

DISTINTAPARTILHA ‐ UNIPESSOAL LDA

Inovar para melhor produzir

O propósito do promotor com a aquisição dos novos equipamentos é implementar
mais serviços dentro da sua empresa, tais como: melhoramento de solos em vinhas,
em pomares e preparação para novas plantas. Com o investimento previsto e a
criação do posto de trabalho irão permitir um aumento das vendas garantindo a sua
sustentabilidade pós projeto..

99.900,00

FEDER

39.960,00

2017/06/19

2018/12/18

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Borba;

Orada;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000037

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Apetrechamento Oficina Mecânica/vulcanizadora

Com vista a atingir os objetivos, o promotor vai proceder ao aluguer de novas
instalações na Zona Industrial Cruz de Cristo, adquirir equipamentos novos alguns
dos quais não existentes nas oficinas da região como é o caso da máquina de
reprogramação e autodiagnóstico, sendo as existentes só de autodiagnóstico.O
investimento previsto, bem como a criação do posto de trabalho irão permitir um
aumento das vendas.

84.659,70

FEDER

33.863,88

2017/06/19

2018/12/18

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Borba;

Borba (Matriz);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000038

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Criação de restaurante tradicional

O projeto será implementado num espaço edificado, propriedade da empresária, o
qual carece de obras de remodelação no sentido de o tornar num espaço de
restauração funcional e confortável.Após a realização das obras o espaço ficará com a
área de 164 m2 e com capacidade para 34 lugares sentados.

99.837,00

FEDER

59.902,20

2018/07/16

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

Alcaria Ruiva;

95.318,35

FEDER

57.191,01

2017/08/29

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Almodôvar;

União das freguesias de
Almodôvar e Graça dos
Padrões;

99.382,58

FEDER

39.753,03

2017/06/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Salvador e Santa
Maria da Feira);

61.541,32

FEDER

33.847,73

2017/11/01

2018/10/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Caia, São Pedro e Alcáçova;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000039

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

METHODOS H2O ‐ LIMPEZA & LAVANDARIA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL LDA

QUALIFICAÇÃO E EXPANSÃO DE ACTIVIDADE

Os investimentos centram‐se na aquisição de equipamentos, dando uma resposta à
procura com o aumento da capacidade de resposta e do volume de serviços
prestados. O outro objetivo é a diminuição dos custos através duma gestão mais
eficiente dos recursos da água e de energia, apostando‐se na realização de um furo
para captação de água e na generalização do consumo de gás em alternativa a
eletricidade aumentando a produtividade e a eficiência.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000041

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

RAPOSO & LUZIA ‐ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LDA

Oficina Beja

A implementação da empresa num novo território geográfico através da instalação
de uma nova unidade dotada de equipamentos novo e capazes de desenvolver uma
prestação de serviços de qualidade. Aliada à vasta experiência da empresa, a mesma
pretende neste novo investimento aliar o conceito de serviço inovador que já é
aplicado no norte do país pela parceira Creste Business.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000043

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

FG ‐ FORMAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL, LDA

Pretende‐se: a) fazer obras de remodelação, num espaço de 650 m2, com
equipamento e iluminação; b) construção de uma sala polivalente de 30 m2, para
Incremento e diferenciação da atividade, aumento da eficiência tarefas administrativas e outrasc) equipar a sala polivalente, permitindo a execução
e produtividade.
de aulas no âmbito de formação presencial, possibilitando turmas até 20 pax; d)
construção de uma zona de W.C e copa; e) aquisição de viatura comercial,
dinamizando a já existente formação on job EN C. Agrícolas.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000045

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TECNOREDES ‐ REDES E VEDAÇÕES, S.A.

Projeto de investimento da Tecnoredes

Considerando a evolução da empresa até à atualidade, a TECNOREDES sente como
impreterível acompanhar as exigências do mercado, mantendo o foco no cliente.
Para isso é de extrema importância manter‐se sempre atualizada no que se refere aos
meios, nomeadamente meios produtivos de forma a conseguir sempre manter os
seus padrões de qualidade. Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo
(FEDER+FSE).

41.000,00

FEDER

12.300,00

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

Benavente;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000046

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

DIOANA, LDA

Modernização da Dioana

Trata‐se de um projeto de expansão da empresa que vai contribuir para a
diferenciação ou inovação da oferta de serviços da empresa para o território onde
esta implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de baixa
densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

75.207,21

FEDER

30.082,88

2017/10/17

2018/11/01

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

Alter do Chão;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000047

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Prestação de serviços à agricultura

Constituição do beneficiário em Empresário em Nome Individual para o
desenvolvimento de uma nova atividade: a prestação de serviços relacionados com a
agricultura.

98.000,00

FEDER

53.900,00

2018/03/16

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Arronches;

Assunção;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000049

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

JOSE MANUEL SERRALHEIRO DA COSTA LIMITADA

Renovar JMSC

aa

43.048,40

FEDER

12.914,52

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

Almeirim;

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Monte da Galrixa

As unidades de turismo do Monte da Galrixa sofrerão uma remodelação/adequação
em termos de novos equipamentos e mobiliários, bem como em toda a decoração.
Na envolvente ao turismo também se pretende fazer pequenas reparações como a
realização de um telheiro de espaço de lazer, a substituição da relva e outros
equipamentos exteriores junto à piscina.

97.946,42

FEDER

58.767,85

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

São Teotónio;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000050

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000051

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MILANIMAIS VET ‐ SERVIÇOS MÉDICO‐VETERINÁRIOS LDA

Clinica Veterinária MilanimaisVet Lda

A presente candidatura pretende inovar nos serviços prestados, alargando o leque
dos já existentes, para a área oftalmológica e traumatologia. Em paralelo com a
aquisição e modernização da Clínica, vão ser criados mais dois postos de trabalho,
um na vertente de criação do próprio emprego e outro pela contratação de outro
médico veterinário

51.250,00

FEDER

20.500,00

2017/06/29

2018/12/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

União das freguesias de
Nossa Senhora da Vila,
Nossa Senhora do Bispo e
Silveiras;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000052

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

DESTILTASCA ‐ FERRADURA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

SI2E

O projeto Destilaria do Ferrador tem como objetivo recuperar um antigo espaço da
freguesia de São Luís (Oficina do Ferrador), criando um estabelecimento de
restauração tradicional. Terá uma forte componente no tema do antigo
estabelecimento, tendo um museu‐vivo. A gastronomia utilizada será regional e
bastante genuína, utilizando essencialmente produtos locais e produzidos
internamente (cerveja e produtos à base de medronho) num ambiente familiar

63.422,31

FEDER

38.053,39

2017/07/07

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

São Luís;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000055

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

OCEANOS E PRADARIAS LDA

Criação de um Restaurante Marisqueira

A Oceanos e Pradarias pretende reabilitar o edifico que outrora foi o Restaurante
Torralva, e torna‐lo numa marisqueira de referência na cidade de Évora.

96.754,70

FEDER

38.701,88

2018/01/10

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000058

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

RODALGÉS ‐ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA

Inovação e reabilitação na Rodalgés

O investimento pretendido visa capacitar a RODALGÉS de meios para se tornar a
referência dos players no mercado nacional das Rodas e Rodízios, crescendo em
vendas e quota. O investimento será local, nas instalações e qualidade do serviço
com aumento da força de trabalho, e também com uma vertente nacional através da
presença online.Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

99.244,29

FEDER

39.697,72

2017/08/09

2019/02/08

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

União das freguesias de
Coruche, Fajarda e Erra;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000059

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CALCULAOCUBO LDA

A empresa através deste projeto, vai conseguir criar as condições necessárias para
CALCULAOCUBO ‐ MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DE ESPAÇO E criar dois posto de trabalho, realizar as obras de remodelação necessárias, e adquirir
EQUIPAMENTOS
o equipamento necessário para poder ser uma empresa caracterizada pela inovação,
qualidade,e rigor nos serviços que pretende prestar aos seus clientes.

73.827,63

FEDER

36.913,82

2017/07/01

2019/10/26

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000062

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Serralharia Calhau

O presente projecto de investimento apresentado pelo promotor Nelson Calhau visa
modernizar a sede da sua microempresa, criada à menos de 2 anos, assim como
melhorar as condições de trabalho e expandir o seu negócio.

23.660,00

FEDER

11.830,00

2017/11/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Avis;

‐

90.120,09

FEDER

54.072,05

2017/10/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

União das freguesias de
Castro Verde e Casével;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000064

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ARTSANTA.COM UNIPESSOAL LDA

CASA DO ALENTEJO ‐ NOVO EMPREENDIMENTO DE
RESTAURAÇÃO TRADICIONAL

Os investimentos centram‐se na adaptação de instalações e aquisição de
equipamentos, para abrir e instalar um novo serviço de restauração do tipo
tradicional em Castro Verde, dando uma resposta à crescente procura, com o
aumento da qualidade da resposta e do serviço prestado e diversificando a oferta da
empresa.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000065

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MÁRIO JOSÉ MESTRE LDA

Mestre2017

O presente investimento pressupõe:‐ Obras de remodelação.‐ Novos
equipamentos.O incentivo será um contributo importantíssimo:‐ Aumentar a
capacidade de produção ‐ Modernizar e elevar os padrões de qualidade das
instalações e dos equipamentos.Existe a perspetiva de que possa haver um aumento
do nível de faturação anual de, mais ou menos, 5%.

99.000,00

FEDER

54.450,00

2017/06/29

2019/06/29

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Almodôvar;

Rosário;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000066

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SÍLVIA MATOS, UNIPESSOAL LDA

Criação de empresa de Ginásio de atividades de Fitness
(BodyBulding e Treino Funcional) e Nutrição

O projeto em causa refere‐se à criação de uma empresa, nomeadamente um Ginásio
de atividades de Fitness (BodyBulding e Treino Funcional) e Nutrição, Os treinos
podem ser presenciais ou on‐line.

60.346,11

FEDER

24.138,44

2017/06/20

2019/06/19

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

57.864,22

FEDER

28.932,11

2017/07/03

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

Longueira/Almograve;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000067

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

DUCA ‐ ACTIVIDADES NÁUTICAS DE RECREIO, UNIPESSOAL LDA Diversificação das Atividades da DUCA, Lda

Numa primeira fase/ação é avaliada a viabilidade económica, tendo em conta o
volume de investimento a realizar, o acréscimo de volume de negócios e as fontes de
financiamento, elementos essenciais à tomada de decisão. A segunda fase/ação
desta Operação caracteriza‐se pela aquisição de equipamento de transporte (carrinha
de gama alta destinada a um mercado com recursos financeiros e para o qual não
terá concorrência na região) e de fotografia.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000068

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PRIME TEAM ‐ SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL LDA

Reestruturação, Modernização e Criação de Emprego numa
Sociedade de Mediação Imobiliária

A Prime Team pretende modernizar a empresa ao passar de ser um agente de uma
agência de mediação imobiliária para ser ela própria a agência de mediação
imobiliária, apostando fortemente em Marketing e no contacto com os clientes.

75.491,67

FEDER

30.196,67

2017/06/20

2018/12/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Bacelo e Senhora da Saúde;

58.539,32

FEDER

35.123,59

2017/07/12

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Almodôvar;

União das freguesias de
Almodôvar e Graça dos
Padrões;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000069

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

GEOSIG ‐ ENGENHARIA & IMOBILIÁRIA, LDA

A candidatura considera duas componentes de financiamento, designadamente
através do FEDER para as despesas previstas no nº 1 do artigo 10º do SI2E e através
Operação de expansão, Modernização, Aumento de Postos de do FSE para as despesas previstas no nº 2 do artigo 10º do SI2E, portaria nº 105/2017
de 10 de Março. Estratégia: expansão, ampliação das instalações, criação de
Trabalho e de Instalações.
emprego, modernização dos equipamentos, tecnologias e software afectos às
actividades principais (engenharias e técnicas afins).

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000070

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

A TUFEIRA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, LDA

Projeto de expansão de turismo da Quinta da TUFEIRA

Com o presente projeto de investimento a TUFEIRA pretende introduzir novas
valências em termos daquilo que será a sua oferta, direcionando‐se para novos
segmentos que até aqui não eram explorados, tais como o segmento empresas e dar
mais enfase ao turismo estrangeiro.Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo
(FEDER+FSE).

38.551,00

FEDER

17.347,95

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

Pernes;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000071

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Mercearia Correia

O promotor do presente projecto, Marco Jorge Sousa Correia, irá implementar na
freguesia de Cano, concelho de Sousel uma mercearia de proximidade, na qual
pretende vir a comercializar os mais variados produtos alimentares.

51.250,00

FEDER

30.750,00

2017/11/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Sousel;

Cano;

89.418,26

FEDER

53.650,96

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

Mértola;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000077

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Happy Guadiana, Animação Turistica, Lda

A Happy Guadiana, Animação Turística, Lda é uma empresa
destinada a realizar actividades de animação turística.

Happy Guadiana é 1 empresa de animação turística focalizada no turismo
experiencial. A sua oferta turística inclui experiências turísticas que promovem o
contacto mais intenso e autêntico com o território e as suas gentes, que oferecem
autenticidade, experiências e emoções. As experiências Happy assentam nos
elementos identitários do território: a cultura, os recursos naturais, a paisagem, os
produtos locais, as gentes e os seus quotidianos.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000078

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MARÍLIA JESUS SEQUEIRA, UNIPESSOAL LDA

Requalificação de Restaurante

Serão executadas obras de requalificação do espaço e adquiridos equipamentos que
permitam dotar o estabelecimento de condições para acrescentar às suas ementas
novas pratos típicos da região como o peixe grelhado. O sistema informático também
será modernizado por forma a optimizar os recursos, reduzir o erro e alterar o
relacionamento com o cliente.

25.437,79

FEDER

12.718,90

2017/06/19

2018/12/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

Sines;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000080

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Edifício Serrão

O projecto apresentado pela promotora Maria da silva Serrão, à medida do sistema
de incentivos ao emprego e ao empreendedorismo, visa a remodelação de um prédio
urbano sito na freguesia de Avis, concelho de Avis, de forma a criar um alojamento
turístico local

43.024,00

FEDER

23.663,20

2017/06/19

2018/12/18

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Avis;

Avis;
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ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000082

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ANA MARQUES , UNIPESSOAL LDA

Loja da Ana

O crescimento no volume de negócios da Loja da Ana levou à intenção de
modernização do negócio. Esta modernização faz‐se ao nível da atratividade do
espaço, logística do armazém, segurança alimentar, eficiência energética e
consciência ecológica. Esta modernização contribui para o reforço da economia local
(produtores locais) e para a coesão social com a criação de postos de trabalho na
Carregueira.

99.999,99

FEDER

45.000,00

2017/06/19

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Chamusca;

Carregueira;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000083

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TARTARUGA COR‐DE‐ROSA LDA

Modernização de um Alojamento Local ‐ EvoraInn Chiado
Design

A Tartaruga Cor‐De‐Rosa pretende modernizar a sua Guest House ‐ EvoraInn ‐Chiado
Design, modificando um quarto em um apartamento com terraço e SPA.

38.870,00

FEDER

15.548,00

2017/06/16

2018/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000085

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PARTÍCULAS DO FUTURO REPARAÇÃO AUTOMÓVEL
UNIPESSOAL LDA

MODERNIZAÇÃO PARTÍCULAS DO FUTURO

Projeto dirigido à adaptação e modernização de instalações e à aquisição de
moderno equipamento específico que permitirá através da criação de um posto de
trabalho (com apoio através do FSE) aumentar os índices de produtividade do
promotor e aumentar o leque de serviços prestados e mercados,bem como cumprir
os requisitos ambientais exigidos à atividade desenvolvida.

64.666,63

FEDER

25.866,65

2018/05/31

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000087

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Casa do Montinho ‐ Alojamento Local

Pretende‐se recuperar um edifício em degradação, sito na aldeia de Alcarias,
preservando as suas características, para a criação de um Alojamento Local para 16
pessoas e dirigido ao segmento do turismo de natureza e turismo cultural. Para a sua
gestão diária será criado um posto de trabalho através de um contrato a termo certo
de 12 meses durante o mês de Agosto de 2018, estimando‐se a abertura de portas
da Casa do Montinho em Setembro de 2018.

99.770,20

FEDER

54.873,61

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ourique;

União das freguesias de
Panoias e Conceição;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000088

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

LÉGUAS & REFÚGIOS ‐ UNIPESSOAL LDA

CASTELO DE AREZ ‐ ALOJAMENTO LOCAL

A presente operação visa a reabilitação de uma edificação tradicional, monte
alentejano, para instalação de um alojamento local com a seguinte tipologia: 3 T0 e 4
T1. A sua localização irá potenciar a realização e promoção de várias atividades que
irão complementar o turismo de sol e mar. Pretende‐se valorizar os recursos naturais,
paisagísticos, patrimoniais, hídricos, gastronómicos e enologia com impacte ao nível
da quebra da sazonalidade.

99.500,00

FEDER

49.750,00

2017/10/01

2019/04/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

União das freguesias de
Alcácer do Sal (Santa Maria
do Castelo e Santiago) e
Santa Susana;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000089

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

FRANCISCO BONACHO ‐ OFICINA AUTOMÓVEL, UNIPESSOAL
LDA

Inovação e Diferenciação de Portalegre

O projeto em apreço prevê a inovação da região de Portalegre, através da
diferenciação e diversificação do serviço (autodiagnóstico, manutenção, reparação e
aluguer), bem como de uma estratégia de marketing e da integração da indústria 4.0,
capaz de alavancar os serviços e a imagem da empresa.

52.669,69

FEDER

31.601,81

2017/06/16

2018/12/15

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

CHEMESETE, UNIPESSOAL LDA

Atendendo à conjuntura favorável atual no setor que a empresa opera, o gerente da
empresa irá apostar na criação de mais três postos de trabalho que ajudem a
estimular as vendas, integrando‐se este aspeto com a realização de investimento que
contribua para o reforço da capacidade produtiva, ou seja de prestação de serviços.

40.002,50

FEDER

16.001,00

2017/10/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

União das freguesias de
Nossa Senhora da Vila,
Nossa Senhora do Bispo e
Silveiras;

99.925,46

FEDER

54.959,00

2017/10/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Almodôvar;

União das freguesias de
Almodôvar e Graça dos
Padrões;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000090

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CHEMESETE, UNIPESSOAL LDA

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000092

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SOLAR DA PORTELA‐ ACTIVIDADES TURISTICAS E HOTELEIRAS ,
INVESTIMENTO NO TURISMO E NA RESTAURAÇÃO
LDA

Os investimentos centram‐se na aquisição de equipamentos, para o restaurante e
para o espaço de eventos, dando uma resposta à crescente procura, com o aumento
da qualidade da resposta e do serviço prestado. Por outro lado, prevê o aumento da
atratividade do local através da instalação da piscina.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000093

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

DOIS ESTROINAS, UNIPESSOAL LDA

DOIS ESTROINAS ‐ Cerveja Artesanal

Trata‐se de uma candidatura que resulta na Criação de Micro‐Empresa.

99.957,86

FEDER

59.974,72

2017/09/28

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

União das freguesias de
São Miguel do Pinheiro,
São Pedro de Solis e São
Sebastião dos Carros;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000095

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

RHGA, UNIPESSOAL LDA

RHGA RESTAURAÇÃO

O investimento no montante de 99.717,80 euros será dividido em:Remodelação das
instalações52.099,00 eurosMobiliário e utensílios38.166,80 eurosEquipamento
informático6.952,00 eurosEstudo económico‐financeiro2.500,00 eurosEm termos de
cronograma, prevê‐se:O investimento será realizado em Novembro e
Dezembro.Serão criados 5 postos de trabalho.

99.717,80

FEDER

59.830,68

2019/02/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000096

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CARDINAL PERFEITO UNIPESSOAL LDA

Casas Modulares 100% Ecológicas ‐ ModularCeltaHome

O presente projeto contempla investimentos necessários à capacitação por parte de
uma start up, para fabricação de módulos em madeira e cortiça para casas modulares
aplicando um método hi‐tech que permita conjugar a arquitetura vernácula com a
construção verde.

99.951,70

FEDER

59.971,02

2018/05/09

2019/05/19

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

Alter do Chão;

35.985,42

FEDER

12.594,90

2017/06/16

2018/12/15

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

Marinhais;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000097

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

HAPPY MEMORYES ‐ RESIDENCIAL SENIOR, LDA

Projeto de Empreendedorismo e Emprego da HAPPY
MEMORYES

O projeto da HAPPY MEMORYES prevê a atuação em fatores críticos para o
desenvolvimento do negócio, apostando na inovação organizacional, processos,
produtos e serviços, numa ótica de marketing integrado virado para a satisfação do
cliente, através da aquisição de um conjunto diverso de equipamentos de cozinha,
lavandaria, mobiliário, armazenamento e transporte, de forma a poder satisfazer de
forma irradiante as necessidades dos seus utentes.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000098

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

QUINTA DA CILHA ‐ EVENTOS, LDA

Quinta da Cilha ‐ Eventos

Remodelação e ampliação de um edifício existente com o objetivo de o transformar e
destinar à atividade de organização de eventos: casamentos, aniversários, batizados,
etc.., aproveitando a sua excelente localização. Aproveitar a forte expansão turística
do Litoral Alentejano aliada ao complexo industrial de Sines e à forte dinâmica
empresarial que ele proporciona. Criação de 2 postos de trabalho feminino.

99.492,48

FEDER

59.695,49

2017/06/25

2018/06/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

União das freguesias de
Santiago do Cacém, Santa
Cruz e São Bartolomeu da
Serra;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000099

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SERRA DO SABER ‐ CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, UNIPESSOAL LDA

Crescimento e Inovação na Serra do Saber

Este projeto consiste na realização de um investimento que se divide em 3 principais
rúbricas: ‐ Realização da empreitada de reabilitação do espaço a instalar o parque
infantil ‐ Plano Marketing, Certificação e homologações ‐ Equipamento diverso
para equipar o ATL, parque infantil e permitir realizar as restantes atividades Estamos
a apresentar uma operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

27.548,45

FEDER

12.396,83

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

Alcanede;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000100

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

FORTISGRAF ‐ ARTES GRÁFICAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ ADER‐AL

O investimento apresentado visa dotar a empresa, situada na Av. Francisco Fino nº
62 B em Portalegre, com um novo equipamento produtivo que lhe permita apostar
na impressão em ofset em grandes formatos. Deste modo, a empresa poderá
oferecer novos serviços aos seus clientes, tornando‐se mais competitiva e completa.

66.500,00

FEDER

36.575,00

2017/09/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000102

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PALPITELATERAL ‐ UNIPESSOAL LDA

Aumento da competitividade da Palpitelateral

O projeto de investimento consiste na aquisição de equipamento que se torna
imprescindível para a realidade da nossa empresa. Vai permitir‐nos complementar os
serviços de construção civil e Reabilitação, com os serviços de manutenção de
jardins. Além disso, vai dotar a empresa da capacidade técnica de execução de
estuque deixando de ser necessário recorrer a subempreiteiros.Estamos a apresentar
uma operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

15.400,00

FEDER

5.390,00

2017/06/30

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Golegã;

Golegã;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000103

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

B2 CAIXA, LDA

Modernização de um gabinete de contabilidade através da
Economia Digital

A B2 Caixa pretende adquirir uma aplicação (app) desenhada à medida, que contenha
ferramentas de Business analitycs e dashboards, de modo a poder prestar um melhor
serviço aos seus clientes.

25.180,00

FEDER

10.072,00

2017/11/23

2019/05/20

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000104

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

LYNXLANDS lodging, nature & bird watching

Qualificação de Alojamento Local no CH de Mértola e conceção de atividades de
animação turística de turismo de natureza e turismo cultural para venda em pacotes
conjugados com estadia e animação e alcançar o publico alvo dos vários nichos de
mercado do turismo de natureza turismo cultural.

27.876,24

FEDER

13.938,12

2018/01/02

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

Mértola;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000105

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CASA DE REPOUSO DA QUINTA DO CHARRO LDA

QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CASA DE REPOUSO

O plano de investimentos da Casa de Repouso Quinta do Charro contempla a
realização de pequenas obras de adaptação das instalações, a aquisição de
mobiliário, a colocação de equipamento de sinalização interna, eletrodomésticos
para quartos, painel solar fotovoltaico e solar térmico, uma central de chamadas e o
desenvolvimento duma solução aplicacional de apoio à gestão, incorporada num
novo site institucional da empresa.

98.547,47

FEDER

39.418,99

2017/10/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Salvador e Santa
Maria da Feira);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000106

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PROTEJAGRO‐COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E MAQUINAS
Protejagro
AGRICOLAS LDA

A Operação consiste num processo de inovação em diversas áreas, nomeadamente
nas instalações que serão dotadas de melhores condições de trabalho, no
atendimento ao público, no cumprimento de legislação específica para fitofármacos,
no estímulo à igualdade de oportunidades com a construção de instalações sanitárias
adaptadas, alterações na estrutura organizacional, processos e procedimentos de
comunicação com o cliente e o mercado em geral.

88.350,00

FEDER

35.340,00

2017/06/16

2018/12/07

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

São João de Negrilhos;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000107

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

LAÇOS E COLINAS ‐ LDA

Instalação de estabelecimento de Restauração/Bar em zona de elevada densidade de
comércio/serviços capaz de promover ‐ além da actividade económica do beneficiário
‐ um conjunto de acções de promoção das dinâmicas turísticas, económicas, culturais
e sociais da vila e da região.

99.086,89

FEDER

34.680,41

2017/07/01

2018/11/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Golegã;

Golegã;

União das freguesias de
Beja (Salvador e Santa
Maria da Feira);

Criação de microempresa multiserviços
restauração/eventos/lavagem auto/lavandaria têxtil.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000108

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

GLM ‐ CONSULTORIA AGRÍCOLA E FLORESTAL, LDA

GLM ‐ REMODELAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000112

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

PAULO LOPES ‐ PADARIA

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000114

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MÁRCIO GOMES, UNIPESSOAL LDA

Márcio Gomes ‐ SI2E

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000116

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TURISMO Á BEIRA RIO‐GUADIANA, UNIPESSOAL LDA

Modernização do Turismo à Beira Rio

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000117

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Remodelação de Espaço e aquisição de equipamentos de bens

75.855,00

FEDER

45.513,00

2017/09/21

2019/03/20

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

86.100,00

FEDER

51.660,00

2018/06/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

Alcaria Ruiva;

43.655,31

FEDER

21.827,65

2017/10/16

2017/12/29

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

União das freguesias do
Cartaxo e Vale da Pinta;

A empresa propõe‐se a realização do investimento previsto tornar a Unidade
Hoteleira numa referência para o turismo local, incrementando a quantidade de
serviços complementares disponíveis e melhorando o seu espaço, tornando‐o ainda
mais inovador, sustentável e adequado para o lazer. Propõe‐se também a
implementar uma nova estratégia de marketing digital, beneficiando assim de um
contacto direto com a aldeia global, conquistando novos clientes.

98.956,03

FEDER

59.373,62

2017/06/16

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

Mértola;

TURISMO NO ESPAÇO RURAL ‐ CASAS DE CAMPO ‐ ROSA DO
CAMPO

A operação incide maioritariamente sobre as rubricas de construções diversas, e na
aquisição de equipamentos necessários á esta unidade de Turismo Rural.

97.997,58

FEDER

39.199,03

2017/07/03

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Trigaches e São Brissos;

54.068,09

FEDER

21.627,23

2017/06/16

2018/12/15

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

O Projecto espera efetuar a remodelação do espaço do empresário e adquirir
equipamentos para atividade
O projeto Márcio Gomes ‐ SI2E consiste na implementação de um serviço altamente
especializado e inovador em Portugal que é a limpeza de edificios em altura a partir
do solo. Esta operação visa o financiamento do investimento a realizar e a sua
implementação.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000118

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MARIA LUÍSA VENDA ‐ UNIPESSOAL LDA

Modernização da empresa ‐ MARIA LUÍSA VENDA ‐
UNIPESSOAL LDA ‐ SERPA

A modernização e requalificação da empresa é crucial para o seu sucesso. Desta
forma, a aprovação desta candidatura reveste‐se de uma importância vital na
sustentabilidade da empresa e dos postos de trabalho por ela assegurados.A
estratégia definida aponta para uma lógica integrada capaz de conciliar uma melhoria
de imagem, da oferta de novos serviços, na melhoria de serviços atualmente
existentes e na proximidade ao cliente.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000119

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CONSTANTINOS ‐ INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO LDA

REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE FABRICO

O plano de investimentos deste projecto promovido pela Constantinos Industria de
Panificação Lda. contempla a realização de obras de adaptação e qualificação da
unidade de fabrico e a aquisição de equipamentos de produção e de conservação.

40.000,00

FEDER

22.000,00

2017/10/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

União das freguesias de
Castro Verde e Casével;

98.024,48

FEDER

49.012,24

2017/08/17

2019/01/16

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Salvador e Santa
Maria da Feira);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000124

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ELECTRO‐PLANICIE LDA

O plano de investimentos da operação da Electro‐Planicie contempla a realização de
ELECTRICIDADE E ENERGIA ‐ INVESTIMENTOS DE EXPANSÃO DE obras de adaptação de instalações e a aquisição de equipamentos de obra dinamizar
ACTIVIDADE
a sua área de negócio relacionada com a instalação de soluções de produção
energética renovável.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000126

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

BENEFITCLOUD LDA

Empresa de aluguer de máquinas para serviços agrícolas sem
operador.

Constituição de uma empresa que tem por objecto o aluguer de máquinas que
prestam serviços agrícolas, para o que é necessária a aquisição de uma enfardadeira
e de um juntador. A empresa já dispõe de tractor ao qual se atrelará a enfardadeira.
Para além do investimento neste equipamento, apenas é necessário adquirir um
computador e um telemóvel para a gestão dos clientes.

98.891,00

FEDER

54.390,05

2017/07/01

2018/04/18

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Monforte;

Assumar;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000127

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

IDIOMAS DO BOSQUE lda

3 Olive Tree ‐ Olivoturismo

O presente pedido de apoio visa a criação de um olivoturismo, alojamento turístico
nas modalidades casas‐de‐campo e turismo de natureza, numa exploração agrícola
com olival tradicional e uma unidade agroindustrial de embalamento de azeite. O
projeto prevê um investimento total no valor de 99,892.65Eur (obras de
remodelação, aquisição de equipamento e mobiliário e trabalhos de consultoria) e a
criação do próprio emprego do sócio Hugo Tremoço.

86.828,22

FEDER

47.755,52

2018/09/07

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

Fortios;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000129

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

LABIRYNTO MÉTRICO, LDA

NOVO RESTAURANTE TRADICIONAL EM ALJUSTREL

Os investimentos centram‐se na adaptação de instalações e aquisição de
equipamentos, para abrir e instalar um novo serviço de restauração do tipo
tradicional em Aljustrel, dando uma resposta à potencial procura, com o aumento da
qualidade da resposta e do serviço prestado e dinamizando a oferta da empresa.

99.733,00

FEDER

59.839,80

2017/10/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

União das freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000132

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ADFM ‐ ANIMAÇÃO TURÍSTICA, UNIPESSOAL LDA

CO.OL ‐ Coworklisboa Tejo

O Coworklisboa Tejo pretende oferecer uma solução que vá ao encontro das novas
tendências de procura dos profissionais. A geração dos nómadas digitais trabalha
remotamente para tudo o mundo e procura soluções que lhes permitam manter o
seu trabalho, envolvendo‐se na sustentabilidade e desenvolvimento do ambiente
que os rodeia, numa óptica de intercâmbio e retreat rural para as suas vidas pessoais
e profissionais.

61.070,00

FEDER

33.588,50

2017/09/04

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Gavião;

Belver;

65

Operações Aprovadas | Approved Operations (31.03.2019)

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000135

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ALUMIGARVÃO ‐ ALUMÍNIOS E MADEIRAS LDA

Modernização e Desenvolvimento

Com o objetivo de modernização e desenvolvimento da empresa no mercado
regional e nacional apresenta‐se esta candidatura ao SI2E, a qual através da aquisição
de novos equipamentos e da contratação de mais recursos humanos irá contribuir
para a melhoria na qualidade dos serviços e produtos, aumento na rapidez de
resposta e melhoria das condições de trabalho.

98.679,16

FEDER

54.273,54

2018/02/01

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ourique;

União das freguesias de
Garvão e Santa Luzia;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000136

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

RESTAURANTE LUAR DE JANEIRO, LDA

Luar2017

A ideia inicial surgiu da possibilidade de otimização dos recursos disponíveis da
empresa, uma vez que dispõe de imóvel de excelente localização e acessibilidade no
centro da cidade de Évora, aumentando a capacidade de lugares disponíveis: de 30
para 50, elevando os padrões de qualidade, conforto e funcionalidade.

39.451,06

FEDER

15.780,42

2017/07/17

2017/09/29

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000137

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CATAPLANA D'EMOÇÕES‐RESTAURAÇÃO,LDA

D. Laura ‐ Expansão do D. Joaquim

A Cataplana d'Emoções pretender desenvolver uma petisqueira e wineshop num
espaço em frente ao D. Joaquim de forma ser um complemento ao restaurante e
oferecer um serviço diferenciado. Além de servir petiscos e comercializar vinhos e
outros produtos regionais, serão desenvolvidos workshops de culinária.

99.725,86

FEDER

39.890,34

2017/07/31

2019/01/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000138

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Say Yes Tours

Tempo de qualidade, descobertas e aventura são as palavras‐cheve deste projeto.Ser
diferente de tudo o resto na região, o objetivo. Tem para oferecer aos seus clientes
uma vasta gama de passeios turísticos, em transporte privado, complementados com
atividades lúdicas, onde se inserem visitas a locais de interesse turístico e
paisagístico. Também o património imaterial não é esquecido, sendo o paladar e as
gentes enaltecidos em cada viagem.

32.162,70

FEDER

12.865,08

2017/06/16

2018/11/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Redondo; Reguengos de
Monsaraz; Vila Viçosa;

‐

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000142

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PASTELARIA AMOROSA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

PASTELARIA AMOROSA ‐ Crescimento e Capacitação

Trata‐se de uma candidatura que resulta no Desenvolvimento de Micro‐Empresa.

59.851,50

FEDER

29.925,75

2018/01/29

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

União das freguesias de
Moura (Santo Agostinho e
São João Baptista) e Santo
Amador;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000143

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PRÉMIOS D`OUTONO LDA

Desenvolvimento de um projeto turístico por uma nova
empresa no concelho de Arronches

A operação consiste na criação de uma microempresa com o objetivo de remodelar
construções existentes para o desenvolvimento de actividade turística e de lazer.
Pretende aproveitar a dinâmica que se tem verificado nas actividades de turismo
colmatando uma necessidade no concelho de Arronches

99.951,00

FEDER

54.973,05

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Arronches;

Assunção;

95.301,63

FEDER

47.650,82

2017/09/15

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Fronteira;

Fronteira;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000144

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

LT FRONTEIRA ANIMAL, UNIPESSOAL LDA

Criação de um Centro de Atendimento Médico Veterinário +
Hotel Canino e Felino

Trata‐se de um projeto de criação, de empresa que vai contribuir para a diferenciação
ou inovação da oferta de bens e serviços da empresa e para o território onde esta
implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de baixa
densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000146

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Requinte do Bolo

1º objectivo ‐ criação e adaptação do estabelecimento para as funções a
desempenhar. 2º objectivo‐ é a criação do próprio emprego, que se encontra
desempregada por iniciativa involuntária. 3º‐ rentabilização do negócio que a
beneficiária vai desenvolver. Sendo a comparticipação dos investimentos a realizar,
com vista à capacitação do espaço, essencial nesta fase de início de negócio.

37.008,18

FEDER

18.504,09

2017/07/01

2018/12/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

Rio Maior;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000148

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Criação de um Ginásio

Trata‐se de um projeto de modernização que vai contribuir para a diferenciação ou
inovação da oferta de bens e serviços da empresa e para o território onde esta
implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de baixa
densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

48.279,43

FEDER

24.139,72

2017/08/30

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000150

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ÁREALTERNATIVA ‐ SERVIÇOS DE GESTÃO, LDA

Expansão da Arealternativa

A operação a desenvolver por parte da Arealternativa visa a criação de condições
para promover o seu crescimento, pelo com base na sua atividade e na sua situação
atual, considerou‐se fundamental o investimento na contratação de pessoas e seus
equipamentos (aumento da capacidade operacional) e ainda na dinamização da sua
estratégia de marketing que tem sido manifestamente insuficiente para os objetivos
da empresa.

84.463,36

FEDER

33.785,34

2018/01/01

2019/06/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000151

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

JOÃO PEDRO T. MEDALHAS ‐ SERVIÇOS VETERINÁRIOS,
UNIPESSOAL LDA

Criação de um serviço Medico Veterinário

Trata‐se de um projeto de modernização de uma microempresa recente que vai
contribuir para a diferenciação e inovação da oferta de serviços medicos veterinários
com a criação de um serviço assistido de inseminação e reprodução animal. A
execução da operação vai contribuir para que se atinjam os indicadores de realização
e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

69.458,32

FEDER

38.202,08

2018/02/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Monforte;

Monforte;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000152

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CALMASOR ‐ CASAS DE ALOJAMENTO LOCAL MARQUES &
ADEGAS EM PONTE DE SÔR, LDA

Criação de alojamento local

Trata‐se de um projeto de expansão e modernização de empresa que vai contribuir
para a diferenciação ou inovação da oferta de bens e serviços da empresa e para o
território onde esta implantada, tendo em consideração as especificidades desta
região de baixa densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se
atinjam os indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de
concurso.

96.545,00

FEDER

53.099,75

2017/10/31

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

União das freguesias de
Ponte de Sor, Tramaga e
Vale de Açor;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000154

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

O investimento destina‐se a estruturar a PME, através de um investimento em
atividade inovadoras e qualificadas, aumentando a capacidade de gestão da empresa
Dotar a empresa de novos equipamentos para responder em
e qualificação específica dos seus ativos em domínios importantes como a inovação e
termos de preço/qualidade, aumentando o número de postos
modernização, potenciando o desenvolvimento da atividade e o contributo da
de trabalho qualificados.
própria empresa para a criação de valor dos seus produtos e/ou serviços e a criação
de postos de trabalho

48.301,82

FEDER

24.150,91

2018/06/01

2019/11/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

União das freguesias de
Ponte de Sor, Tramaga e
Vale de Açor;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000155

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ENGIALFA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,
UNIPESSOAL LDA

Criação de um serviço especializado de apoio a agricultura e
construção com suporte tecnologico

Trata‐se de um projeto de criação de empresa que vai contribuir para a diferenciação
ou inovação da oferta de serviços da empresa e para o território onde esta
implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de baixa
densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

37.966,00

FEDER

20.881,30

2017/09/04

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000156

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Rui Manuel Agostinho, Unipessoal, Lda.

Criação de empresa com atividade de aluguer de máquinas e
equipamentos agrícolas.

Projeto para criação do próprio emprego e início da atividade de aluguer de
máquinas e equipamentos agrícolas. Atividade diretamente relacionada com o setor
primário, com destaque para a fileira do azeite, setor onde a empresa terá o seu
principal mercado alvo. O promotor pretende disponibilizar um conjunto de
equipamentos essenciais à cultura do olival, desde a sua manutenção até à colheita.

84.810,00

FEDER

50.886,00

2018/02/28

2018/12/28

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Avis;

Avis;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000158

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Modernização da Nave do Lobo

Trata‐se de um projeto de modernização de um edifício de alojamento local que vai
contribuir para a diferenciação ou inovação da oferta de bens e serviços da empresa
e para o território onde esta implantada, tendo em consideração as especificidades
desta região de baixa densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que
se atinjam os indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura
de concurso.

41.089,69

FEDER

20.544,85

2017/09/06

2019/02/01

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

São Salvador da Aramenha;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000159

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CLÍNICA DO ROSSIO LDA

Projeto de Empreendedorismo e Emprego da CLÍNICA DO
ROSSIO

O presente projeto da C.ROSSIO prevê a atuação em fatores críticos para o
desenvolvimento do negócio, apostando na inovação organizacional e ao nível dos
processos, produtos e serviços, numa ótica de marketing integrado virado para a
satisfação do cliente, reforçando a presença no mercado onde atua, através da
remodelação, modernização e inovação quer da clínica, quer dos aparelhos e
equipamentos médicos, quer dos recursos humanos existentes.

43.205,00

FEDER

17.282,00

2017/09/06

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000160

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CAIXIFÁCIL, LDA

Ampliação Caixifácil

A empresa encontra‐se em fase expansão, pelo que necessita de realizar alguns
investimentos a diversos níveis, por um lado na ampliação do edifício existente, de
forma melhorar o espaço ao nível da linha de produção, por outro lado através da
aquisição de equipamentos indispensáveis à atividade da empresa, aumentando a
eficiência, nomeadamente através da redução do tempo de carga e descarga e
também da montagem.

99.904,25

FEDER

39.961,70

2018/04/30

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

União das freguesias de
Nossa Senhora da Vila,
Nossa Senhora do Bispo e
Silveiras;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000161

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MANUEL AUGUSTO INFANTE, UNIPESSOAL LDA

MAI SI2E 2017

A empresa pretende se afirmar no ramo das prestações de serviços agrícolas no
contexto regional, sendo necessário para tal um investimento em equipamentos
tecnologicamente eficazes e evoluídos, que lhe irá permitir atingir os seus objetivos,
sendo que com a possibilidade de um apoio ao nível da presente candidatura iria
diminuir um risco do investimento e aumentar os índices de rentabilidade do mesmo.

99.800,00

FEDER

59.880,00

2018/02/01

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

União das freguesias de
Moura (Santo Agostinho e
São João Baptista) e Santo
Amador;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000162

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

GCENEGÓCIOS, LDA

GCE para o Crescimento

A empresa abriu recentemente um segundo escritório, pelo que se encontra em fase
de expansão, deste modo vai realizar alguns investimentos, como sejam,
equipamentos básicos para melhorara o desempenho e a performance
indispensáveis à atividade da empresa, aumentando a eficiência, assim como a
capacidade de resposta.

13.902,86

FEDER

5.561,14

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora; Montemor‐o‐Novo;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras; União das
freguesias de Nossa
Senhora da Vila, Nossa
Senhora do Bispo e
Silveiras;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000163

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

FARMÁCIA DIAS DA SILVA, UNIPESSOAL, LDA

MODERNIZAÇÃO DE FARMÁCIA COM ELEMENTOS
INOVADORES

Estamos perante um investimento de elevado nível tecnológico para o setor, que visa
aumentar a codificação, expedição e rapidez do atendimento e melhorar o sigilo
necessário na profissão no atendimento personalizado tendo em conta o nível
elevado de consumidores. Este Sistema Robotizado de Medicamentos complementa
o negócio e facilita os seus funcionários nas suas diferentes tarefas, desde a sua
receção, armazenamento e venda.

99.260,00

FEDER

44.667,00

2017/09/24

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

Azambuja;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000164

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Modernização do Favo de Mel

A estratégia da empresa com esta Operação passa por renovar a imagem do
estabelecimento, para uma abordagem mais moderna mas igualmente limpa e mais
associada ao próprio nome Favo de Mel. Pretende‐se substituir equipamentos já
desgastados e obsoletos bem como adquirir alguns que permitam a disponibilização
de produtos que atualmente não existem no establecimento

72.908,32

FEDER

29.163,33

2017/09/18

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

União das freguesias de
Grândola e Santa
Margarida da Serra;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000167

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PAULO CHARRUA UNIPESSOAL LDA

Diversificação de atividade

A Empresa encontra‐se em expansão, e pretende aproveitar as oportunidades de
mercado, nomeadamente no que respeita à prestação de serviços de mecânica a
veículos pesados. Pretende assim adquirir equipamentos que possibilitem esta
prestação de serviços cumprindo com todas as normas de segurança, satisfazem os
clientes. Em simultâneo serão criados 2 postos de trabalho para reforçar a
capacidade de resposta da empresa junto do mercado.

67.900,00

FEDER

27.160,00

2017/10/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

União das freguesias de
Nossa Senhora da Vila,
Nossa Senhora do Bispo e
Silveiras;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000168

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CASA PIEDADE DOS SANTOS, LDA

Modernização da Casa Monsaraz

O projeto corresponde à remodelação e adaptação das instalações da Casa de Campo
Casa Monsaraz, com vista a melhorar o nível de qualidade do serviço prestado,
reforçar o conforto e tornar o edifício mais eficiente
energeticamente.Adicionalmente pretende‐se diversificar os serviços prestados,
oferecendo aos clientes pacotes de serviços com integração de atividades de
animação turística, dando assim resposta à procura manifestada.

88.455,38

FEDER

35.382,16

2017/10/01

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

Reguengos de Monsaraz;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000169

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

EDENCIDADE ‐ LDA

Candidatura SI2E Equipamento, Edencidade, Lda.

A Edencidade é uma empresa em que a sua principal atividade é a construção civil,
este projeto visa a candidatura ao apoio de aquisição de equipamento diretamente
ligados ao desenvolvimento da atividade e de equipamentos informáticos que, não
estando diretamente ligados à atividade, são equipamentos de elevada importância
para o apoio desta.

14.250,21

FEDER

7.125,11

2018/03/12

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Caia, São Pedro e Alcáçova;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000172

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ARMANDO J.PEREIRA & FILHOS LDA

Restaurante Cervejaria Covas

O projeto consiste em remodelar, equipar e decorar o edifício existente destinado a
alojamento e a equipar o restaurante. O edifício tem 11 quartos para arrendamento e
o objetivo deste projeto é dotar a infraestrutura de equipamentos adequados para
hotelaria, mobiliário moderno, colchões, televisores, etc., e também dotar o
restaurante de alguns equipamentos em falta. Cria um posto de trabalho.

99.654,00

FEDER

49.827,00

2017/12/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

União das freguesias de
Santiago do Cacém, Santa
Cruz e São Bartolomeu da
Serra;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000173

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

DECORPAR ‐ DECORAÇÕES E MOBILIÁRIOS DE PORTALEGRE
LDA

Modernização da Loja de Ponte de Sor ‐ Decorpar

Trata‐se de um projeto de modernização de empresa que vai contribuir para a
diferenciação ou inovação da oferta de bens e serviços da empresa e para o território
onde esta implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de
baixa densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

95.259,50

FEDER

38.103,80

2017/09/13

2019/03/12

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

União das freguesias de
Ponte de Sor, Tramaga e
Vale de Açor;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000175

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Casas de Campo D´Aldeia Poema

O projeto pretende dar inicio à atividade turística casa de campo através da
recuperação e transformação de 4 casas de aldeia para fins turísticos. Através da
presente candidatura, estima‐se ser possível a concretização do sonho da promotora
que pretende conciliar um projeto economicamente viável com a dinamização da
aldeia que lhe diz muito.

99.046,00

FEDER

59.427,60

2017/09/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

União das freguesias de
Moura (Santo Agostinho e
São João Baptista) e Santo
Amador;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000176

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PEDRO BARRADAS ‐ SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LDA

PEDRO BARRADAS ‐ Serviços de Topografia

Trata‐se de uma candidatura que permite à empresa criar um posto de trabalho.A
empresa necessita de realizar o investimento para que possa incrementar a sua
actividade.

51.750,00

FEDER

20.700,00

2018/04/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;
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ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000178

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

DORSAL50, UNIPESSOAL LDA

Dorsal50 SI2E 2017

A empresa pretende se afirmar no ramo das prestações de serviços a equipamentos
agrícolas no contexto regional, sendo necessário para tal um investimento em
equipamentos tecnologicamente eficazes e evoluídos, que lhe irá permitir atingir os
seus objetivos, sendo que com a possibilidade de um apoio ao nível da presente
candidatura iria diminuir um risco do investimento e aumentar os índices de
rentabilidade do mesmo.

99.740,00

FEDER

59.844,00

2017/10/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

União das freguesias de
Serpa (Salvador e Santa
Maria);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000179

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

HR FOTOGRAFIA ‐ PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS
INFORMATIVOS, UNIPESSOAL LDA

Criação de empresa fotografia e comunicação

Trata‐se de uma empresa recém criada que se encontra ainda em fase de
implementação, embora já esteja a desenvolver alguns projetos, no entanto precisa
urgentemente de reforçar a sua competitividade e a qualidade dos serviços através
da aquisição de equipamentos evoluídos, e de aumentar a sua capacidade por via da
criação de um posto de trabalho a ser preenchido por um desempregado(a) de longa
duração.

15.589,97

FEDER

7.015,49

2018/04/16

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Portel;

União das freguesias de
São Bartolomeu do Outeiro
e Oriola;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000180

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

LAVANDA PURA ‐ A LAVANDARIA, LDA

Criação de Lavandaria nas Alcáçovas

A Empresa encontra‐se neste momento numa fase de viragem, estando a preparar a
abertura de uma lavandaria nas Alcáçovas. Pretende responder a diversos públicos
por um lado às empresas da região, nomeadamente às industrias alimentares, por
outro aos particulares em geral. Com este projeto pretende adquirir os
equipamentos necessário ao início desta nova atividade.

59.770,30

FEDER

32.873,66

2018/07/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

Alcáçovas;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000181

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

DISCOVER ALENTEJO ‐ ATIVIDADE TURÍSTICA, LDA

Criação de alojamento local + serviços recreação e lazer

Trata‐se de um projeto de criação de empresa que vai contribuir para a diferenciação
ou inovação da oferta de bens e serviços da empresa e para o território onde esta
implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de baixa
densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

73.752,00

FEDER

40.563,60

2017/11/20

2018/09/27

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Caia, São Pedro e Alcáçova;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000183

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MCHALAÇA, UNIPESSOAL LDA

Monte Chalaça ‐ Ampliação

A empresa pretende ampliar a sua unidade turística, com vista ao aumento da
capacidade de resposta em termos de capacidade e de conceito.Este projeto procura
a realização de obras de ampliação e também a aquisição dos diversos equipamentos
necessários ao seu funcionamento, como sejam, mobiliário e eletrodomésticos. A
decoração é um aspeto essencial, até porque se pretende criar um espaço diferente,
diversificando a oferta.

99.856,32

FEDER

54.920,98

2017/11/01

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

União das freguesias de
Ferreira do Alentejo e
Canhestros;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000184

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CRISTINA PRATES ‐ RESTAURAÇÃO, LDA

BIFANAS DE ESTREMOZ ‐ Ampliação

Trata‐se de uma candidatura que resulta na Criação de Micro‐Empresa.

89.992,08

FEDER

35.996,83

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

União das freguesias de
Estremoz (Santa Maria e
Santo André);

96.523,60

FEDER

38.609,44

2017/11/01

2018/11/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000185

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

NUTRIMONTE, LDA

NUTRIMONTE: NUTRIÇÃO | INOVAÇÃO | QUALIDADE

Com o presente projeto de expansão da atividade, a NUTRIMONTE pretende, a
contínua melhoria dos métodos e processos, com vista, à inovação e automatização
do processo produtivo, que lhe permitirá sustentar o crescimento da empresa
(aumento da produção e produtividade), reforçando a garantia de qualidade e
segurança alimentar dos produtos produzidos.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000186

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SELECTION TOURS, LDA

Projeto de Modernização e Expansão Selection Tours

O projeto da Selection Tours consiste na aquisição de duas novas viaturas de
transporte turístico de passageiros, no desenvolvimento de um software de gestão
operacional e comercial, no desenvolvimento de um plano de marketing, na
realização de um diagnóstico e plano de negócio e na contratação de 1 recurso
humano, criando as condições necessárias à prestação de um serviço de qualidade
que resulte num aumento das suas vendas.

98.995,68

FEDER

49.497,84

2017/11/02

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

Santo Estêvão;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000187

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

VÂNIA GONÇALVES, UNIPESSOAL LDA

NOVA CLINICA VETERINÁRIA VIDIGUEIRA

O plano de investimentos contempla a realização de obras de adaptação de
instalações adquiridas pela sociedade para implantação de nova clinica, a aquisição
de equipamento de radiografia digital e os equipamentos associados à instalação das
novas valências da Clinica: ‐ Sala de banhos e tosquias; ‐ sala de pequenas cirurgias; ‐
sala de internamento.

86.908,02

FEDER

43.454,01

2017/09/15

2019/03/14

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Vidigueira;

Vidigueira;

FISIOAMARELEJA ‐ Nova Clínica Fisioterapia

Trata‐se de uma candidatura que permite à empresa criar um posto de trabalho.A
empresa necessita de realizar o investimento para que se possa instalar e iniciar
actividade.

99.931,15

FEDER

59.958,69

2018/09/04

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

Amareleja;

29.313,34

FEDER

17.588,00

2018/07/12

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

Alcáçovas;

4.853,61

FEDER

2.426,81

2017/09/18

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

União das freguesias de
Santiago do Cacém, Santa
Cruz e São Bartolomeu da
Serra;

75.993,58

FEDER

30.397,43

2018/02/01

2018/07/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

Alter do Chão;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000188

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

FISIOAMARELEJA, UNIPESSOAL LDA

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000189

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

QUERERFÁCIL SUPERMERCADOS LDA

Diversificação de atividade

A empresa encontra‐se em fase expansão e pretende incrementar uma nova política
no talho, que se espera que tenha retorno em todas as secções da loja. Pretende
realizar alguns investimentos básicos que respondem a diversas necessidades, como
seja a melhoria da eficiência da loja e do armazém, no sentido de reduzir a fatura
energética,melhorar o conforto dos clientes e as condições de trabalho. Este projeto
contribuirá para a criação de mais 1 PT.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000190

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Criação de Gabinete de Estética

Pretendo adquirir equipamentos e materiais promocionais por forma a dinamizar um
Gabinete de Estética de pequena dimensão, no centro urbano de Santiago do Cacém,
exclusivamente dedicado a manutenção e tratamento de unhas, manicure e
pédicure, depilações de rosto e tratamentos faciais.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000192

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

VETALTER ‐ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS, LDA

Melhoramento das Instalações da Vetalter, Lda. e suas
tecnologias de diagnóstico + Hotel Canino/Felino

A VetAlter visa otimizar as suas instalações, bem como alargar a sua oferta de
serviços, adquirindo para tal, novos meios de diagnóstico, remodelando as suas
infraestruturas, promovendo a formação em contexto de trabalho, criado um
alojamento para animais de companhia e criando 2 postos de trabalho.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000193

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

QUERIDO MENU, UNIPESSOAL LDA

O objetivo do presente projeto consiste na criação de uma empresa especializada no
conceito de franchising do Nata Lisboa no Alentejo, potenciando a visibilidade da
Dinamização do conceito de franchising do Nata Lisboa através
região de Évora, através da criação de valor e geração de lucro que a nova empresa
da criação de uma empresa especializada no produto, em
promoverá.Em suma, o projeto integra um plano de investimentos que permite
Évora.
reunir as condições necessárias à abertura de um espaço dinâmico e que responde às
necessidades totais do público‐alvo.

77.620,66

FEDER

31.048,26

2017/09/13

2019/03/12

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000194

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TRATOFIALHO, LDA

Reforço da capacidade produtiva

A empresa presta um serviço especializado no apoio à agricultura, pelo que pretende
reforçar a capacidade de resposta. Este projeto visa a aquisição de uma máquina
evoluída tecnologicamente e que se prevê que consiga trazer um grande retorno
para a empresa. Em simultâneo a empresa pretende criar uma posto de trabalho que
possa dar apoio em todas as atividades operacionais.

99.500,00

FEDER

59.700,00

2018/05/28

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

Alcáçovas;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000196

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ALENTOPO ‐ TOPOGRAFIA APOIO A AGRICULTURA E
NATUREZA, UNIPESSOAL LDA

ALENTOPO ‐ Animação Turística e Pesca Desportiva

Trata‐se de uma candidatura que permite à empresa criar um posto de trabalho.A
empresa necessita de realizar o investimento para que possa iniciar actividade.

81.050,82

FEDER

48.630,49

2017/09/18

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

União das freguesias de
Moura (Santo Agostinho e
São João Baptista) e Santo
Amador;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000204

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

LUÍS VICENTE PEQUITO, UNIPESSOAL LDA

Modernização de Empresa ‐ Fase 1

A operação é constituída por apenas duas componentes:.Em termos de componente
financeira, tem maior expressão a componente da aquisição de veículo. Havendo
ainda, a componente associada à criação de posto de trabalho.

57.950,00

FEDER

23.180,00

2018/01/01

2019/03/29

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

Arraiolos;

74.818,85

FEDER

29.927,54

2017/11/01

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000205

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

EQUIMURALHA LDª

Expansão Equimuralha

A empresa pretende aumentar a sua capacidade produtiva com a criação de mais um
posto de trabalho. Considerando que os serviços são prestados em ambulatório é
necessário a criação de condições, justificando‐se a aquisição de um veiculo
comercial cujas características comportem a instalação de mobiliário interno que
acomode equipamento indispensável à atividade. Em simultâneo pretende‐se
adquirir um ecógrafo portátil para apoiar toda a estrutura.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000207

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TERRALIMITE, LDA

Investimentos para aumento da capacidade de resposta na
prestação de serviços

Empresa de prestação de serviços que pretende fazer investimentos em
equipamentos e recursos humanos para aumento da sua capacidade de resposta
quanto ao fluxo de trabalho. Para aumentar essa capacidade de resposta a empresa
pretende realizar investimentos ma compra de 1 giratória e de 1 máquina
Bobcat.Além dos investimentos acima referido estão ainda previstas a contratação de
dois postos de trabalho.

77.700,00

FEDER

31.080,00

2018/06/01

2020/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Bacelo e Senhora da Saúde;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000208

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MIMOSO & REIS ‐ ALOJAMENTO LOCAL E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, LDA

Reabilitação de um edifício no centro histórico da cidade de Elvas e sua conversão em
alojamento local, que, através de um conjunto de investimentos corpóreos e
Elvas Old Town ‐ Cool Guest House: Reabilitação de um edifício
incorpóreos, contribuirá para a reabilitação urbana, através da proteção e
no centro histórico de Elvas e sua conversão em alojamento
preservação do seu património edificado, para a dinamização turística,
local
desenvolvimento económico da cidade através de um oferta diferenciadora, combate
ao desemprego e promoção dos recursos endógenos da região.

97.464,66

FEDER

53.605,56

2018/02/07

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Assunção, Ajuda, Salvador
e Santo Ildefonso;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000210

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

SABORES DE ARRAIOLOS ‐ Modernização e aumento da
capacidade produtiva

O projeto aqui apresentado irá capacitar o negócio Sabores de Arraiolos com novas
máquinas e equipamentos, que irão permitir aumentar a capacidade de produção,
dando resposta mais célere às solicitações crescentes dos clientes. Por outro lado,
pretende‐se continuar a garantir a qualidade da produção, e certificação do produto
Empadas de Arraiolos.

27.691,90

FEDER

11.076,76

2018/08/27

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

Arraiolos;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000211

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PASSEIOS E COMPANHIA ‐ TURISMO EM ESPAÇO RURAL, LDA

Capacitação da Passeios e Companhia

A Operação consiste no reforço dos equipamentos da empresa por forma a conseguir
dar resposta às atuais e futuras necessidades da empresa e disponibilizar um novo
produto que são as bicicletas elétricas muito solicitadas por clientes de meia idade.
Será reforçada a aposta na promoção com a renovação do website (em 2 línguas) e a
participação em duas feiras da especialidade na Bélgica e Holanda.

49.490,50

FEDER

24.745,25

2017/09/18

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

União das freguesias de
Grândola e Santa
Margarida da Serra;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000216

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

MEDICAL VET ‐ POSTO DE VENDA DE MEDICAMENTOS
VETERINÁRIOS

O projeto engloba a criação de uma microempresa e de um posto de trabalho,
inerente à mesma. Trata‐se de uma empresa que exercerá atividade comercial na
área da produção animal e que aumentará a oferta de produtos veterinários e
pecuários, dando uma maior resposta às necessidades dos produtores da região,
nomeadamente do concelho de Monforte.

14.145,44

FEDER

7.779,99

2017/09/13

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Monforte;

Monforte;

Capacitação do Hotel Rural Monte da Lezíria

A empresa vai instalar uma piscina e zonas de lazer junto à piscina e terraços.
Também serão adquiridos equipamentos ambientalmente mais amigáveis e que
pretende substituir outros que apresentam já algum desgaste. Esta Operação tem
como grande objetivo o combate à sazonalidade e promover o aumento da estadia
média por cliente

53.931,85

FEDER

21.572,74

2017/09/18

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

Santo André;

A Casa da Mó

O projeto consiste na recuperação e remodelação de um edifício existente com o
objetivo de o transformar e destinar à atividade de Alojamento ‐ A Casa da Mó ‐,
aproveitando a sua excecional localização e as condições ambientais existentes.

87.565,53

FEDER

43.782,76

2018/04/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

União das freguesias de
Grândola e Santa
Margarida da Serra;

82.137,38

FEDER

32.854,95

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

São Francisco da Serra;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000218

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000219

Programa Operacional Regional do Alentejo

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

POÇO DA GARÇA ‐ ACTIVIDADES TURÍSTICAS E HOTELEIRAS,
S.A.

Privado

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000221

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TÁXIS GAMITO & FONSECA LDA

Táxis Gamito e Fonseca

A empresa Táxis Gamito e Fonseca encontra‐se em atividade há cerca de 17 anos.
Uma empresa com elevada experiência no setor e que pretende alavancar o seu
projeto, criando 2 postos de trabalho e aumentando o nível de atividade, fruto do
aumento estimado do turismo na nossa região e de novos contratos de transporte de
crianças estabelecidos com os municípios do Litoral Alentejano. O projeto consiste na
aquisição de 3 viaturas Táxi.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000223

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MONTEIRO CANEIRA ‐ AGÊNCIAS FUNERÁRIAS, UNIPESSOAL
LDA

Projecto de investimento da empresa Monteiro Caneira ‐
Agencias Funerárias Unipessoal, Lda.

Considerando a evolução da empresa até à atualidade, a Monteiro Caneira, sente
como impreterível acompanhar as exigências do mercado (maior volume de pedidos),
mantendo o foco no cliente. Para isso é de extrema importância manter‐se sempre
actualizada no que se refere aos meios, nomeadamente equipamentos de forma a
conseguir sempre manter os seus padrões de qualidade e exigência. Estamos a
apresentar uma operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

62.266,13

FEDER

21.793,15

2018/01/02

2019/01/02

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

União das freguesias de
Glória do Ribatejo e
Granho;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000224

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Capacitação de pastelaria

Pretendo que a empresa seja dotada dos equipamentos modernos e que façam o
necessário ajuste para uma aposta na adaptação da tradição à modernidade,
contribuindo para um aumento da rentabilidade sem reduzir a qualidade do produto
final.

19.960,00

FEDER

11.976,00

2017/09/18

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

União das freguesias de
Alcácer do Sal (Santa Maria
do Castelo e Santiago) e
Santa Susana;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000225

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PRINTALENTEJO ‐ REGENERAÇÃO DE CONSUMÍVEIS
INFORMÁTICOS LDA

Reestruturação Printalentejo

A empresa atua num mercado amplo e próspero, pela evolução constante e também
pela sua forma de atuação e inovação. Pretende‐se adquirir equipamento que
possibilite a continuação desta missiva, propondo‐se a criar mais um posto de
trabalho. O melhoramento dos níveis de serviço, a melhoria da imagem, a eficiência
energética, são todos eles temas e preocupações dos gerentes que se pretendem ver
melhoradas com a execução do investimento proposto.

52.830,00

FEDER

29.056,50

2017/11/01

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

Viana do Alentejo;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000226

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

LEGRANDTOUR, LDA

Casa do Forno ‐ Marvão

Trata‐se de uma operação Multi‐Fundo.FEDER ‐ Investimento afeto à criação de um
TER ‐ Empreendimento turístico em espaço rural ‐ Casa de Campo: construção civil;
aquisição de equipamentos; Aquisição de serviços de comunicação, marketing,
publicidade.FSE ‐ Criação de um posto de trabalho para 1 pessoa a tempo inteiro
cujas funções principais serão: welcoming dos clientes e gestão das atividades no
Forno.

99.179,20

FEDER

54.548,56

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

Santa Maria de Marvão;
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ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000227

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

QUINTA DO CRAVEIRAL ‐ TURISMO DA NATUREZA, S.A.

Criação de atividade de animação turística

Criação das seguintes atividades: a) Passeios de barco; b) Passeios de quadriciclo e
jipes; c) Passeios em viatura elétrica; d) Projeto Conservação da Natureza: Circuito
Gastronómico; Circuito Cosmética; Circuito Medicinal; e) Circuito Horta Pedagógica; f)
Pesca artesanal; g) Agregador de oferta de atividade de turismo de natureza e venda
de experiências em vouchers em todo o território nacional sob a marca comunitária
Belong to Nature.

77.578,66

FEDER

46.547,20

2017/10/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

São Teotónio;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000228

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

EVO ENTERPRISE, UNIPESSOAL LDA

Autonomia e Crescimento EVO

Autonomia e Crescimento EVO é uma operação da Empresa Evo Enterprises Lda que
assume a criação de uma sala de enchimento, embalamento, loteamento e
rotulagem de produtos de cosmética, a participação em duas feiras, sendo cada uma
delas relativas a cada um dos ramos de atuação da EVO, a aquisição de materiais de
merchadising da nova marca Revo ‐ Revolution Energy Drink e a colocação desta
marca no mercado nacional e internacional.

46.344,33

FEDER

27.806,60

2018/09/10

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Caia, São Pedro e Alcáçova;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000229

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ORYPORTUGAL, ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES, S.A.

Criação de estrutura de apoio à comercialização de produtos
agrícolas

Trata‐se de um projeto de criação, de empresa que vai contribuir para a diferenciação
ou inovação da oferta de bens e serviços da empresa e para o território onde esta
implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de baixa
densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

51.608,15

FEDER

30.964,89

2018/02/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

Couço;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000230

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

BOTELHOS, LDA

Botelhos

O crescimento da atividade e o aumento da zona geográfica de influência da empresa
determinam a necessidade de aumentar a área de exposição e venda da empresa,
reequipar a oficina, bem como o reforço dos recursos humanos.

99.948,96

FEDER

49.974,48

2017/10/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

União das freguesias de
Santiago do Cacém, Santa
Cruz e São Bartolomeu da
Serra;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000232

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PRECIOUSAND UNIPESSOAL LDA

Criação de Parafarmácia

Abertura de uma Parafamácia em Cuba, por adaptação de um espaço já existente,
num zona com carência desta oferta

71.660,00

FEDER

32.247,00

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Cuba;

Cuba;

36.162,03

FEDER

18.081,01

2017/09/15

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

União das freguesias de
Moura (Santo Agostinho e
São João Baptista) e Santo
Amador;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000234

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

NEXO ‐ SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LDA

Expansão e Modernização da NEXO

A empresa com o projeto pretende incrementar a sua capacidade de produção e o
grau inovação e diferenciação dos seus serviços, uma vez que atualmente não possui
capacidade de resposta aos novos desafios com que se depara que se prendem com
aumento exponencial de pedidos de cotações e adjudicações feitos à NEXO por parte
dos seus clientes.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000236

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SUBERISTUR, TURISMO E LAZER, UNIPESSOAL LDA

Ampliação de Casa de Campo

A Operação vai permitir a criação de unidades de alojamento mais isoladas das
restantes, indo de encontro a um conceito de isolamento e silencio, associado a uma
decoraçção minimalista. Será também construída uma sala de convivio/pequenos
almoços.

99.733,70

FEDER

49.866,85

2017/11/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

União das freguesias de
São Domingos e Vale de
Água;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000237

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TIMBRES DA CIDADE UNIPESSOAL LDA

A Timbres da Cidade pretende a criação de um alojamento local no centro histórico
de Montemor‐o‐Novo, obtendo o reconhecimento como sendo uma empresa
Criação de alojamento local no centro histórico de Montemor‐o pioneira uma vez que a oferta existente se encontra concentrada em
Novo.
estabelecimentos de turismo rural e hotéis. A Empresa promove a diversificação da
oferta turística, o que garantirá uma evolução gradual ao longo dos anos, alcançando
a visibilidade e o posicionamento que se pretende.

98.661,19

FEDER

39.464,47

2017/10/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

União das freguesias de
Nossa Senhora da Vila,
Nossa Senhora do Bispo e
Silveiras;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000239

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TERCEIRO EDEN, LDA

Ampliação de Lar

A empresa precisa de realizar um investimento que contribua para a ampliação da
sua capacidade produtiva ‐ lar de idosos. Este investimento justifica‐se uma vez que
existe muita procura e lista de espera. Pretende assim criar mais 2 quartos o que
implica mais 4 utentes na vertente residencial. Para fazer face à proposta e para
garantir a execução das atividades definidas propõe‐se criar 2 postos de trabalho.

54.749,10

FEDER

21.899,64

2018/07/24

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Redondo;

Redondo;

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação
09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;
10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000240

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000241

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000245

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000249

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000250

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000251

Programa Operacional Regional do Alentejo

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000253

CAPACITYPUZZLE, LDA

Projeto Team Store

Resumo

43.885,84

FEDER

21.942,92

2017/10/16

2018/12/14

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

Rio Maior;

SHAWC HOTELS AND WELLNESS LDA

Criação de uma cafetaria de produtos regionais

ww

99.820,00

FEDER

54.901,00

2017/09/15

2018/06/01

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SERENO & FONSECA, INDÚSTRIA DA AMEIXA, LDA

Bar e Espaço Expositivo da antiga Fábrica da Ameixa de Elvas

Trata‐se de uma operação Multi‐Fundo.FEDER ‐ Investimento afeto à instalação do
Museu da Fábrica da Ameixa D´Elvas. Estão previstos investimentos que
compreendem trabalhos de construção civil e aquisição de equipamentos. FSE ‐
Criação de um posto de trabalho para apoiar no atendimento ao público, venda de
produtos na loja do museu e na realização dos eventos.

91.091,79

FEDER

50.100,48

2017/09/20

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Caia, São Pedro e Alcáçova;

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

INÊS MENESES INÁCIO ‐ SERVIÇOS VETERINÁRIOS, UNIPESSOAL
Criação de Clínica Veterinária RuralVet (em registo)
LDA

O presente plano de negócio, visa a criação de uma empresa de cuidados de saúde
animal, venda de produtos e equipamentos para pequenos e grandes animais. A ideia
nasce da necessidade de disponibilizar um conjunto de serviços médico‐veterinários
e venda de produtos diferenciados, apostando na profilaxia de zoonoses, patologias
de cada espécie e no bem‐estar animal, contribuindo para uma melhor gestão da
saúde animal bem como da saúde pública.

99.982,61

FEDER

59.989,56

2018/01/19

2019/07/19

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

União das freguesias de
Serpa (Salvador e Santa
Maria);

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CFISIO, LDA

Criação da CFisio

A empresa com o projeto pretende aumentar a oferta de serviços de fisioterapia na
Região, diferenciando‐se pelos métodos e equipamentos inovadores utilizados. A
oferta deste tipo de serviços, quer na região, quer no país está muito aquém das
necessidades, não conseguindo responder às carências existentes e por isso não
permitindo que uma rápida recuperação aos doentes e uma melhoria da sua
qualidade de vida.

95.748,28

FEDER

57.448,97

2017/09/15

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Salvador e Santa
Maria da Feira);

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

BILRO'S ‐ SOCIEDADE DE RESTAURAÇÃO DE ESTREMOZ, LDA

Criação de uma Taparia Tradicional

Uma Taparia original,com inspiração ibérica, que será também palco de
Degustações de produtos regionais,contribuindo desta forma para a valorização de
toda a fileira económica desta região.

80.372,00

FEDER

32.148,80

2018/01/03

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

União das freguesias de
Estremoz (Santa Maria e
Santo André);

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Empresário que pretende expandir a sua atividade através da remodelação de um
espaço adjacente ao restaurante. Através da remodelação do espaço pretende passar
Expansão do restaurante existente através da remodelação de de 25 lugares sentados para 65, além de duplicar a ocupação da zona de esplanada,
um espaço adjacente
passando de 15 lugares para 30.Para a dinamização do referido espaço encontram‐se
previstos diversos investimentos que serão devidamente identificados na Memória
Descritiva.

99.900,00

FEDER

39.960,00

2017/10/15

2019/10/13

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000254

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ALDEIA FISCAL ‐ ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS,
CONTABILIDADE E SERVIÇOS LDA

O presente projeto visa promover a empregabilidade e o consumo na região, uma vez
que a empresa criando emprego e melhores condições para a sua equipa, promove
SI2E ‐ Aldeia Fiscal ‐ Organização de Empresas, Contabilidade e
condições para o seu próprio crescimento e trará maior competitividade e
Serviços, Lda
crescimento ao scetor, gerando um efeito de arrastamento a montante e jusante da
sua atividade.Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

57.536,00

FEDER

25.891,20

2018/01/02

2019/01/02

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

Rio Maior;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000256

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SUSTENTASSUNTO UNIPESSOAL LDA

Modernização e Criação de Ferramenta EE

A operação estima investimento total elegível de 48.729,98EUR. Prevê‐se um apoio
de 60% sob a forma de subsidio não reembolsável, num valor de 29.237,99EUR.
Sendo o remanescente assumido pelo seu sócio‐acionista através de
suprimentos.Parte integrante desta operação é a criação de um posto de trabalho
qualificado e a promoção de emprego qualificado através estágios profissionais e
universitários.

43.312,11

FEDER

25.987,26

2018/08/02

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Barrancos;

Barrancos;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000258

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

HACL ‐ SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA

SI2E ‐ HACL Sociedade de Construções Lda.

Investimento na área produtiva e de recursos humanos. Aquisição de equipamentos
pesados de transporte que colmatam as necessidades logísticas da empresa e
permitem o seu crescimento, aumentando a capacidade de resposta.
Simultaneamente contratação de uma colaboradora para a área comercial
aumentando a capacidade de orçamentação e apresentação de propostas

89.394,98

FEDER

35.757,99

2017/11/27

2019/05/26

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Chamusca;

União das freguesias de
Parreira e Chouto;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000259

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SIMPLESINSTANTES UNIPESSOAL LDA

Simplesinstantes ‐ Alojamento Local e Animação Turística

Simplesinstantes ‐ Alojamento Local e Animação Turística é um projeto de criação de
empresa, que tem como objetivo criar condições para uma oferta integrada entre
alojamento e animação turística, proporcionando novas experiências a quem visita
Évora e o Alentejo.Configura‐se como operação Multi‐Fundo e pretende promover e
dinamizar circuitos turísticos no património cultural, gastronómico e arqueológico
menos dinamizado na região de Évora.

78.752,42

FEDER

31.500,97

2017/11/02

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000261

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

DESIGN AQUI, UNIPESSOAL, LDA

Design Aqui, inovação nos serviços.

O presente projeto visa promover a empregabilidade e o consumo na região uma vez
que a empresa criando emprego e melhores condições para a sua equipa, promove
condições para o seu próprio crescimento e trará maior competitividade e
crescimento ao sector, gerando um efeito de arrastamento a montante e jusante da
sua atividade.Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

29.143,95

FEDER

8.743,18

2017/10/03

2018/12/28

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

Almeirim;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000262

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Qualificação do Monte Ponte Pedra

Com esta Operação o promotor pretende realizar investimentospretendem
proporcionem não só a renovação de algunsequipamentos e zona de arrumos, mas
também acrescentar outrosque não existiam e inovar através da instalação de uma
piscina embetão armado e respectiva zona de lazer adjacente e presença noscanais
promocionais digitais com o desenvolvimento de um websitepróprio.

88.032,57

FEDER

52.819,54

2017/09/18

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

Santo André;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000263

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

FARMÁCIA LUSITANO, LDA

Inovação e diferenciação na Farmacia Lusitano

O projecto de investimento pretende expandir e diversificar a actividade da farmácia,
uma vez que hoje em dia uma farmácia pode ser muito mais do que um local de
venda de medicamentos. O projecto de investimento vai permitir a empresa criar 3
postos de trabalho.Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

73.184,76

FEDER

25.614,67

2017/12/04

2018/12/04

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Golegã;

Golegã;

98.095,42

FEDER

39.238,17

2017/09/15

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000265

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CLINICA DO MONTE ‐ALENTEJO LDA

Modernização da Clinica do Monte

A empresa com o projeto pretende incrementar o grau de inovação e diferenciação
em relação ao apresentado pela sua concorrência, pois serão prestados os melhores
cuidados de saúde oral disponíveis no mercado, num espaço que após a intervenção
irá romper com os dogmas habituais, proporcionando um ambiente calmo e sereno,
onde os clientes libertam grande parte da ansiedade causada por uma ida ao
dentista.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000266

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

EDUARDO ROMBA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

PROJETO EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA CASA DE PASTO/
CAFETARIA TAMUJE

A operação deriva da estratégia de marketing da empresa, que aposta em soluções
de inovação no espaço e no conceito da valorização de produtos locais. Prevê a
expansão e modernização da Casa de Pasto/ Cafetaria Tamuje, visando aumentar o
espaço de sala e adequar o mesmo a esta estratégia. A operação contempla o Plano
de arquitetura necessário, obras de remodelação e aquisição de equipamentos.

99.843,00

FEDER

59.905,80

2017/10/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

Mértola;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000267

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

QUASE PECADO ‐ MERCEARIA GOURMET

A operação visa a recuperação de uma loja com história, no núcleo histórico da
cidade de Portalegre, para instalação de uma Mercearia Gourmet, à qual se dará o
nome de Quase Pecado, tendo em vista a produção e comercialização de doces
conventuais e produtos qualificados, de elevada qualidade e excecional grau de
diferenciação.

96.660,00

FEDER

57.996,00

2018/03/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000271

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MÓNICA GOMES ‐ PRODUÇÃO AGRÍCOLA, UNIPESSOAL LDA

SI2E Monica Gomes

Este projeto de investimento visa reforçar as competências da empresa em 3 àreas
fundamentais: o transporte acondicionado (com a aquisição de viatura de transporte
de mercadorias equipada com frio), a comunicação (com a contratação de um Plano
de Marketing) e a produção (com a implementação de uma linha de produção
automatizada).

68.785,79

FEDER

24.075,04

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

União das freguesias de
Glória do Ribatejo e
Granho;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000273

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PALÁCIO DA CEGONHA, LDA

Palácio da Cegonha ‐ Creche e Jardim de Infância

Este projeto pretende dar resposta às necessidades das famílias residentes no
município de Coruche, com a oferta de uma instituição com valência de creche e
jardim de infância e horário alargado, para fazer face aos horários laborais das
famílias.Este investimento, cujo valor total ronda os 95.000 EUR, tem como objetivo
criar um espaço de qualidade, que visa apoiar os pais na educação dos seus filhos,
indo de encontro à estratégia da EDL.

94.723,12

FEDER

42.625,40

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

União das freguesias de
Coruche, Fajarda e Erra;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000274

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TIAGO PRATES, UNIPESSOAL LDA

Modernização da Empresa ‐ Tiagoscar

A operação tem como finalidade aumentar a área destinada à função comercial, e a
aquisição de equipamentos modernos e eficientes que permitam efectuar
intervenções nos veículos tornando‐os mais fiáveis e atractivos para os potenciais
clientes. Para complementar esta aposta na diferenciação e inovação da oferta está
prevista a criação de 2 postos de trabalho, um com contrato de trabalho sem termo e
outro com contrato de trabalho a termo.

13.124,43

FEDER

6.562,21

2017/10/11

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

União das freguesias de
Ponte de Sor, Tramaga e
Vale de Açor;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000277

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ESTREMOZGEST ‐ GESTÃO, ESTUDOS E FORMAÇÃO, LDA

Integração em Rede e Desmaterialização de Processos da
Estremozgest Lda.

O investimento a realizar ,informatização em rede e criação de unidades de
digitalização integrada dos documentos ,permite oferecer um melhor serviço aos
clientes,permitindo trabalhar em rede,com suporte nacloud e de forma totalmente
integrada a partir dos escritórios das empresas clientes,melhorando a produtividade.

20.534,24

FEDER

8.213,70

2018/01/02

2018/06/29

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

União das freguesias de
Estremoz (Santa Maria e
Santo André);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000278

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

06 ‐ Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

Privado

CASA DA PRAIA

Desde 2008 que a promotora se dedica à atividade de turismo, iniciando a sua
atividade de Turismo rural e em julho deste ano a promotora realizou um contrato de
comodato com o seu marido, Rui António Dâmaso Correia, de um prédio na
Zambujeira do Mar, com 227m2 e solicitou junto do Município de Odemira o
licenciamento de alojamento local.

98.536,65

FEDER

49.268,32

2017/11/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

São Teotónio;
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ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000281

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Alteração de utilização de pavilhão agrícola para
Estabelecimento de Eventos de apoio ao turismo

Esta operação permite criar uma nova atividade dando lugar, para já, a um novo
posto de trabalho permanente e alguns sazonais na realização dos eventos, podendo
este número aumentar assim que o número de eventos o justifique.

99.946,40

FEDER

59.967,00

2018/01/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

União das freguesias de
Coruche, Fajarda e Erra;

Slicesfood365

O projeto Slicesfood365 pretende dinamizar a região do Alentejo Litoral, através de
um novo conceito empresarial, que se baseia na criação de 2 lojas de vending
machine, abertas 24 horas por dia, 365 dias por ano. As lojas de máquinas de venda
automática SPOT24h integram um modelo de negócio simplificado, sendo este uma
solução 'chave‐na‐mão' e que permite a criação de sinergias com os produtores
regionais/locais.

96.140,21

FEDER

48.070,11

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

Santo André; União das
freguesias de Santiago do
Cacém, Santa Cruz e São
Bartolomeu da Serra;

99.727,10

FEDER

49.863,55

2017/10/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

Carvalhal;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000283

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SLICESDETAILS LDA

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000287

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

A empresa vai adquirir maquinaria pesada por forma a solucinar a dependência
relativamente ao exterior e poder realizar serviços diferentes dos que atualmente
LAGOA DAS FLORES ‐ SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS Aquisição de equipamentos e promoção internacional da Lagoa
realiza. Para as empresas que trabalham com plantas ornamentais de grande porte
PARA JARDINS, LDA
das Flores
esta tipologia de maquinaria é essencial e permite em termos operacionais uma
poupança enorme de recursos

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000288

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CENTRO VETERINÁRIO SINGAVET, LDA

ACTUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA

O plano de investimentos contempla a aquisição de um ecógrafo fixo que
permanecerá nas instalações, um ecógrafo móvel que irá estar na carrinha adaptada
para realização das visitas de apoio ao domicílio e uma viatura de trabalho.Este é o
material base para realizar a modernização que irá dotar a instituição com os
melhores meios, para satisfazer as necessidades dos clientes, e prestar o melhor
diagnóstico.

34.353,96

FEDER

20.612,38

2017/10/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

União das freguesias de
Ferreira do Alentejo e
Canhestros;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000290

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

GREEN FACTORY ‐ REPRESENTAÇÕES, LDA

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E) ‐ Charneca Ribatejana

O presente projecto de candidatura enquadra‐se na prioridade de investimento
Promover e dinamizar a empregabilidade (Empregar e Convergir), tendo sido definido
um conjunto investimentos que associados aos objectivos definidos do projecto
permitirão atingir os resultados esperados no âmbito do aviso ALT20‐M8‐2017‐12

53.208,18

FEDER

15.962,45

2017/09/21

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

Benavente;

99.746,72

FEDER

39.898,69

2017/10/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

União das freguesias de
Santiago do Cacém, Santa
Cruz e São Bartolomeu da
Serra;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000291

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Alojamento Local Maria Matos

A operação consiste, fundamentalmente, numa adequada reestruturação do piso
que constitui a atual pensão, reorganizando os espaços com tipologias distintas das
ofertas correntes de alojamento e a ampliação em mais uma unidade na zona
interior, dotando os espaços dos requisitos legais indispensáveis para o seu
funcionamento.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000292

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

VANELLUS, LDA

Animação Turística e Turismo de Natureza no Alentejo Interior

Prevê‐se a elaboração de tours para observação e fotografia de aves e demais fauna e
flora silvestre da região do Alentejo e em especial de Castro Verde, a pé e em veiculo
todo‐o‐terreno, bem como se criará uma rede de abrigos fotográficos em parceria
com proprietários locais para proporcionar fotografias de espécies mais difíceis.

51.135,00

FEDER

30.681,00

2018/09/03

2020/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

Entradas; São Marcos da
Ataboeira; União das
freguesias de Castro Verde
e Casével;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000294

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MERECIDO DESCANSO LDA

À espera no monte

Pretende‐se requalificar os espaços exteriores do TER do Monte da Caveira, dotando‐
o de condições de qualidade estética e conforto para ser ainda mais um Turismo em
Espaço Rural de excelência. Tendo como enquadramento o TER À espera no monte,
pretende‐se que haja excelência nas condições físicas oferecidas e excelência nas
relações humanas de acolhimento.

76.646,50

FEDER

38.323,25

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

Melides;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000296

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

RETRATO DA MEMÓRIA ACTIVIDADES TURÍSTICAS LDA

Expansão da Unidade Turística ‐ Mais para Melhor

Esta candidatura tem como objetivos principais a prestação de um serviço mais
adequado às necessidades que nos têm surgido nos últimos quase 5 anos de
funcionamento, como a modernização de algum equipamento e espaços, a instalação
de equipamentos necessários ao melhor funcionamento da unidade, a criação de 2
quartos familiares, com interligação entre si, detentores uma zona de estar e com
jacuzzi privativo.

99.880,00

FEDER

49.940,00

2018/01/02

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

União das freguesias de
Ferreira do Alentejo e
Canhestros;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000297

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

FANBLUE ‐ CENTRO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS,
Diversificação de serviços especializados
UNIPESSOAL LDA

Trata‐se de um projeto de expansão da empresa que vai contribuir para a
diferenciação ou inovação da oferta de novos serviços no território onde esta
implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de baixa
densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

99.950,00

FEDER

49.975,00

2017/09/15

2018/06/01

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000299

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

THE PLACE AT ÉVORAMONTE, LDA

THE PLACE AT ÉVORAMONTE ‐ Restauração e Alojamento

Trata‐se de uma candidatura que resulta na Criação de Micro‐Empresa.

72.584,01

FEDER

29.033,60

2017/09/20

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

Évora Monte (Santa Maria);

8.801,41

FEDER

3.960,63

2017/12/02

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

Nossa Senhora da
Expectação;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000300

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

INFORMEETING ‐ SOCIEDADE DE INFORMÁTICA E
CONTABILIDADE, LDA

Informeeting ‐ Re‐equipamento e crescimento em serviços de
formação privada

A Operação apresentada servirá para colmatar das necessidades de bem dos
colaboradores da empresa com especial enfoque na ergonomia o trabalho, bem
como na criação de um novo serviço para a empresa, apostando na sua certificação
para a formação profissional. O conjugar destas duas medidas vão gerar eficiência e
celeridade nos processos de trabalho da empresa, bem como na captação de novos
clientes.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000302

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TRILHOS E ROMARIAS UNIPESSOAL LDA

Monte Novo de Sampaio

O concelho de Moura sofre de carência no alojamento turístico, principalmente na
época de maior procura. Isto obriga a procurar alternativas nos alojamentos
limítrofes com o consequente prejuízo daí ocasionado. É nosso objectivo garantir que
esta procura de alojamento seja assistida com mais uma oferta de forma a não
desprezar um mercado que já se encontra identificado e conseguir a ampliação desta
sazonalidade para épocas menos concorridas.

67.945,00

FEDER

40.767,00

2019/02/20

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

União das freguesias de
Moura (Santo Agostinho e
São João Baptista) e Santo
Amador;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000308

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

IMOALENTEJO ‐ SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA

Imoalentejo

Com a experiencia acumulada na área imobiliária ao longo destes 14 anos a
Imoalentejo pretende agora alargar a sua atividade à área da construção. Pretende
assim adquirir equipamentos para prestar serviços nessa área

99.951,22

FEDER

39.980,49

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

União das freguesias de
Grândola e Santa
Margarida da Serra;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000309

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Abertura de loja ‐ Claudino's Pesca Spot

A operação consiste na criação de uma microempresa com duas vertentes: comércio
a retalho de artigos de pesca e seus complementos e promoção e dinamização de
atividades de eventos turísticos desportivos associados à pesca e sua envolvente.

16.352,52

FEDER

9.811,51

2017/09/18

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

União das freguesias de
Ponte de Sor, Tramaga e
Vale de Açor;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000310

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MXT RACING SUSPENSION, LDA

MXT ‐ Mais Futuro

A candidatura pretende investir nas áreas que possam dotá ‐la dos meios para
funcionar globalmente melhor e com mais produtividade. Existe um forte mercado
que é preciso satisfazer o que só é possível com tecnologia de ponta ‐ a limpeza
ultrassónica é disso um exemplo. O projeto concretiza ‐se com a realização de obras,
em informática e em equipamentos.

37.578,21

FEDER

11.273,46

2017/09/04

2018/03/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

União das freguesias de
Salvaterra de Magos e
Foros de Salvaterra;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000314

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SULACCOUNT ‐ CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE
LDA

Modernização da Sulaccount

O projeto pretende incrementar a inovação e diferenciação em relação à
concorrência.Este permitirá a desmaterialização de processos, tais como a
organização e registo de documentos na contabilidade, permitindo que os
lançamentos contabilísticos sejam realizados de forma automática, e a intervenção
dos técnicos da empresa passará a ser essencialmente de controlo e possibilitando
desta forma um maior e melhor acompanhamento dos clientes da empresa.

37.060,80

FEDER

14.824,32

2017/12/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000316

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

INODEV ‐ SERVIÇOS DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
EMPRESARIAL, UNIPESSOAL LDA

Após identificação das necessidades atuais do mercado e para garantir a qualidade
dos serviços prestados a todos os novos clientes, a inoDev terá de aumentar a sua
Reforço do conhecimento e tecnologia de forma a promover a
eficiência.Para isso, identificou dois grandes objetivos:1) Informatização do processo
expansão e a moderização sustentada do negócio, bem como a
atual de gestão dos projetos, clientes e deliverables2) Reforço da equipa inoDev, com
criação de emprego.
a contratação de quadros técnicos adequados às necessidades e estratégias definidas
para a empresa

64.040,00

FEDER

19.212,00

2017/12/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

Almeirim;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000317

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

LUIS & FERNANDO ‐ OURIVESARIA E JOALHARIA LDA

LF Relógios

O LF Relógios é o resultado da necessidade sentida de expansão e modernização do
espaço de loja, possibilitando a criação de um espaço próprio para a relojaria.O novo
espaço permitirá ter uma área reservada para o tratamento de algumas questões
mais sensíveis e confidenciais. Para reunião com parceiros e fornecedores
aumentando sinergias. Um espaço único, separando a relojoaria da ourivesaria,
clientes com perfis diferentes.

65.500,00

FEDER

26.200,00

2018/01/30

2018/07/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

União das freguesias de
Serpa (Salvador e Santa
Maria);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000318

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

LAR ENCONTRO DOS AVÓS LDA

Modernização do Lar Encontro dos Avos

A operação tem como finalidade apetrechar as suas instalações com equipamentos
modernos e adequados que permitam aceitar clientes com maior grau de
dependência. Contempla ainda equipamentos de frio de apoio à cozinha e um
computador que dê resposta às necessidades sentidas no trabalho administrativo e
contabilístico.Está prevista a criação de 2 postos de trabalho, um com contrato de
trabalho sem termo e outro com contrato de trabalho a termo.

34.669,00

FEDER

13.867,60

2017/09/21

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Avis;

Avis;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000319

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TURAVENTUR‐AVENTURA E TURISMO LDA

Touring cultural e modernização da Turaventur

A empresa pretende adquirir equipamentos de transporte, bicicletas, renovar o seu
website e realizar obras na unidade TER.Estes investimentos, para além de
reforçarem a estrutura para a realização das suas atividades habituais, serão também
o suorte de um novo produto de Touring Cultural

97.921,55

FEDER

39.168,62

2017/09/15

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Bacelo e Senhora da Saúde;

47.616,17

FEDER

23.808,09

2017/09/25

2018/09/24

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Avis;

Avis;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000321

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

AFMM ‐ SUPERMERCADOS, LDA

Remodelação de armazenagem da empresa AFMM ‐
Supermercados, Lda.

A operação tem como finalidade aumentar a capacidade global de armazenagem,
quer em espaço, quer em capacidade de frio nas condições legal e comercialmente
exigidas. Para complementar esta aposta que permite prestar um serviço com mais
qualidade e disponibilidade junto dos clientes, está prevista a criação de 2 postos de
trabalho, um com contrato de trabalho sem termo e outro com contrato de trabalho
a termo.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000322

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

FARMÁCIA RODRIGUES, LDA

Modernização da Farmácia Rodrigues

A empresa com o projeto pretende incrementar o grau inovação e diferenciação dos
seus serviços, modernizando as suas instalações e equipamentos e ampliando
inclusive a sua panóplia de serviços, disponibilizando consultas de podologia e
nutrição, indo de encontro às necessidades da população e contribuindo desta forma
para minimizar uma lacuna existe na região.

40.604,25

FEDER

16.241,70

2018/07/31

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

União das freguesias de
Moura (Santo Agostinho e
São João Baptista) e Santo
Amador;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000323

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

GOD, LDA

CRGOD

A GOD traduz‐se numa Agência de Comunicação que trabalha arduamente para
construir uma marca forte. Uma agência de serviço integrado, que oferece um
alargado leque de competências na área da comunicação, mas que também
desenvolve programas e workshops de geração de ideias, design thinking, dinâmicas
de grupo, liderança, criação de equipas efetivas e coaching de apresentações.

51.000,00

FEDER

15.300,00

2017/11/06

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

‐

O projeto segue as linhas orientadoras do Anexo A ‐ intervenção de desenvolvimento
local de base comunitária nos GAL ‐ Alentejo Central, dos recursos existentes, como
fonte de valorização da zona em que estão associados e desenvolvimento do
território. A criação do projeto GrabEverything possibilita a vertente de
financiamento do investimento em ativos ‐ no âmbito FEDER, bem como na
contratação de pessoal, através do fundo FSE.

99.000,00

FEDER

44.550,00

2018/06/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Portel; Viana do Alentejo;

Portel; Viana do Alentejo;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000327

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

VIEIRA & ROSADO, LDA

GrabEverything

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000328

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CAPACIDADE ‐ COMÉRCIO & SERVIÇOS, LDA

A empresa Capacidade ‐ Comércio & Serviços, Lda., é composta por dois sócios:
Nome: Inácio Manuel Pinto Cardoso ‐CC n.º 8425064 ‐ Morada: Rua da Orada, nº 10 ‐
Adaptação das Instalações, Bancadas e Máquinas Duplicadoras
7200‐179 OUTEIRO ‐ MONSARAZ ‐ Idade: 48 Anos.Nome: Luís Manuel Aleixo Alfaiate
de nova loja do franchising da Botaminuto no Fórum Évora
Rodrigues‐ CC nº 7665424 ‐ Morada: Bairro do Granito ‐ Rua Palmira Bastos, nº 1
Esqº ‐ 7005‐575 Évora ‐ Idade: 50 anos

45.314,17

FEDER

18.125,67

2017/10/06

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000330

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

FISIOELENGI, LDA

QUALIFICAÇÃO E EXPANSÃO DE ACTIVIDADE

Os investimentos centram‐se na aquisição de equipamentos de apoio à actividade
dando uma resposta à crescente procura, com o aumento da qualidade da resposta e
do serviço prestado e diversificando a oferta da empresa.

85.754,48

FEDER

51.452,69

2017/10/19

2019/04/18

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

União das freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos;

A Casa Guadiana será um alojamento na icónica aldeia de Pedrógão do Alentejo, uma
das 16 Aldeias Ribeirinhas do Roteiro do Alqueva. Com uma localização privilegiada, a
um quilómetro da barragem e do rio Guadiana, esta unidade pretende ser uma
referência para férias em família ou com grupos de amigos, perto da natureza e das
tradições alentejanas.

78.524,04

FEDER

47.114,42

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Vidigueira;

Pedrógão;

23.509,51

FEDER

12.930,24

2017/11/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Nisa;

União das freguesias de
Espírito Santo, Nossa
Senhora da Graça e São
Simão;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000332

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CASA GUADIANA 1909, LDA

Criação do alojamento local Casa Guadiana

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000335

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PORTUSVET ‐ CONSULTÓRIO VETERINÁRIO, LDA

Trata‐se de um projeto de criação de empresa que vai contribuir para a diferenciação
ou inovação da oferta de serviços da empresa e para o território onde esta
Criação de um Consultório de Atendimento Médico Veterinário implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de baixa
densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000339

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

AMS ‐ CASA DAS BATAS ‐ VESTUÁRIO PROFISSIONAL LDA

CASA DAS BATAS INOVAÇÃO

Em resumo, podemos referir que os objectivos principais, que leva o Promotor a
efectuar este investimento são a Criação de um Posto de Trabalho com o intuito de
continuar a crescer e inovar em todas as áreas nomeadamente na qualidade, na
Tecnologia, na Produção e na procura constante de novos Mercados.

68.805,31

FEDER

27.522,13

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

Urra;

Hostel Costumes d'Altura

O projeto Hostel Costumes d'Altura será uma operação Multi‐Fundo, no qual se
prevê a criação de um alojamento local com características de hostel. Será realizado
um investimento que consiste na recuperação e adaptação de um prédio dos fins do
século XVIII situado no centro histórico da cidade de Elvas, Pretende‐se assim criar
uma oferta diversificada a preços competitivos que, aliada a um ambiente acolhedor,
possa atrair uma clientela eclética.

72.496,59

FEDER

39.873,12

2017/11/15

2018/04/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Assunção, Ajuda, Salvador
e Santo Ildefonso;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000340

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

COSTUMES D'ALTURA LDA

69

Operações Aprovadas | Approved Operations (31.03.2019)

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000341

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

AGROVISUL ‐ MATERIAL AGRO‐PECUÁRIO LDA

Serviços a Adegas

A empresa presta serviços num mercado que se encontra em expensão. Os seus
serviços permitem tornar as pequenas adegas, suas clientes, mais produtivas e
competitivas. Para prosseguir os objetivos necessita de realizar investimentos a
diversos níveis, por um lado na aquisição de máquinas e equipamentos que reforçam
a capacidade, por outro pela necessidade de adquirir material circulante para
aumentar a capacidade e a proximidade com os clientes.

82.689,00

FEDER

33.075,60

2017/11/13

2018/08/13

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000342

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

AGROGASPARES ‐ REPRESENTAÇÃO DE TRACTORES E ALFAIAS
AGRÍCOLAS, LDA

Investimento em oficina móvel e criação de postos de trabalho

O beneficiário pretende dotar‐se de mais um veículo‐oficina dotado de melhores
condições de trabalho (capacidade de carga, armazenamento e consequente maior
capacidade de resposta), permitindo resolver de forma mais expedita os
problemas/avarias dos clientes no terreno e evitando em muitas ocasiões que o
equipamento agrícola tenha de ser deslocalizado para a oficina da Agrogaspares de
modo a ser reparado.

45.455,03

FEDER

25.000,27

2017/11/15

2019/05/15

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

Branca;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000345

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Modernização da empresa

Trata‐se de um projeto de modernização de empresa que vai contribuir para a
diferenciação ou inovação da oferta de bens e serviços da empresa e para o território
onde esta implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de
baixa densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

76.997,27

FEDER

42.348,50

2017/12/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

Urra;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000351

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

NELSON PICÃO, RL, REPARAÇÃO AUTOMOVEL, UNIPESSOAL
LDA

Oficina de manutenção de viaturas e motociclos

Basicamente, este projeto de investimento, visa aproveitar todo o know‐how,
empenho e capacidade de inovação, do promotor, para criar uma oficina de
reparação de viaturas e motociclos, que se irá distinguir de todas as existentes,
constituindo‐se uma referência no sector.

63.211,83

FEDER

25.284,73

2018/01/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vila Viçosa;

Nossa Senhora da
Conceição e São
Bartolomeu;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000352

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

06 ‐ Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

Privado

PEIXARIA VICENTINA

A promotora, pretende apresentar uma candidatura ao SI2E ‐ ADL Costeiro ‐ AVISO
N.º ALT20‐M8‐2017‐23, aprovada pela Portaria n.º 105/2017 de 10 de março, que
sendo aprovada beneficiará de um subsídio não reembolsável no montante de
14.125,52EUR, componente FEDER, correspondente a 60% do total do investimento
e beneficiará de 22.751,28EUR pela criação de 3 postos de trabalho com duração
superior a 12 meses na componente FSE.

23.542,53

FEDER

14.125,52

2017/12/01

2018/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

Vila Nova de Milfontes;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000353

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Storia Terrae

O projecto tem por objectivo a oferta de um produto de alojamento local de alta
gama para o turista, na sua esmagadora maioria estrangeiro, que visita Évora,
património mundial, por um mínimo de duas noites.A marca de suporte ao nome do
alojamento será Storia Terrae, com uma clara referência ao património. O legado
arqueológico e a decoração terão a ver com essa mesma linha de orientação.

46.970,00

FEDER

18.788,00

2017/10/01

2018/07/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000354

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

FMVR ‐ SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, UNIPESSOAL LDA

Aquisição de equip informático e de equip de produção em 3D, aquisição de software
especializado e dedicado, criação de 3 postos de trabalho em diversidade de género e
MODERNIZAR PARA CONTINUAR A INOVAR A PARTIR DO ALTO funções aquisição de um veículo comercial aposta na promoção e divulgação no
ALENTEJO
mercado digital abertura de uma loja online, respondendo quer ao crescimento da
oferta de serviços na FMVR quer à crescente pressão do mercado tecnológico e de
inovação

45.206,42

FEDER

24.863,53

2017/12/18

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias de
Reguengo e São Julião;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000356

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

José Mata, comércio de alimentos e bebidas

O projeto pretende dar inicio à atividade do comércio por grosso de alimentos e
bebidas através da criação do próprio emprego do promotor com uma vasta
experiência no sector. Através da presente candidatura, estima‐se ser possível a
concretização do sonho do promotora que pretende conciliar um projeto
economicamente viável com a dinamização da sua vida profissional.

21.015,03

FEDER

12.609,00

2017/12/18

2019/05/17

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

Nossa Senhora das Neves;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000357

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

QUIMIRRAIA LDA

Modernização da Quimirraia

Trata‐se de um projeto de modernização de empresa que vai contribuir para a
diferenciação ou inovação da oferta de bens e serviços da empresa e para o território
onde esta implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de
baixa densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

59.586,04

FEDER

23.834,42

2018/06/01

2019/06/01

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

União das freguesias de
Coruche, Fajarda e Erra;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000359

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Abertura da Loja do Outeiro Amanhecer

O promotor propõe‐se a abrir uma mercearia da marca Amanhecer, necessitando
para tal, de proceder à remodelação e à adaptação das instalações da futura loja, e
adquirindo todo o equipamento básico para o efeito. O presente investimento
promove a formação em contexto de trabalho, fornecida pela própria marca
Amanhecer e a consequente criação de 2 postos de trabalho.

51.498,95

FEDER

25.749,48

2018/05/21

2018/06/25

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

Alter do Chão;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000362

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

LOSAC ‐ MADEIRAS LDA

REMODELAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

A empresa propõe‐se adquirir um equipamento para corte de madeira, inovador do
ponto de vista tecnológico, suficientemente capaz de dar resposta às exigências do
mercado e às condições de segurança exigíveis. Na verdade, o constante aumento da
variedade de produtos solicitados implica que a empresa obtenha uma capacidade
de resposta superior, quer em quantidade quer em qualidade.

52.756,98

FEDER

21.102,79

2018/01/02

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vila Viçosa;

Nossa Senhora da
Conceição e São
Bartolomeu;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000365

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TROPICALSENTINEL UNIPESSOAL LDA

Kiosque street natural drinks&ice ‐ Beja

A operação tem como objetivo a criação de uma unidade de Kiosque de Street
natural drink&, assente na valorização dos produtos naturais e regionais, e permite a
criação de 2 Postos de trabalho a tempo inteiro incluindo o do empresário O valor do
investimento ascende a 52.139,61 euros.

52.139,61

FEDER

31.283,77

2018/01/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000366

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

J. FERREIRA & ALVES UNIPESSOAL, LDA

REFORÇO DO PARQUE DE MÁQUINAS

No âmbito do presente projeto propõe‐se o reforço do parque de máquinas da
empresa, para poder corresponder à procura solicitada pelos clientes.

85.147,27

FEDER

42.573,64

2018/01/01

2019/05/01

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

Foros de Arrão;

6.183,10

FEDER

2.782,40

2017/12/22

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

Aguiar;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000367

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PEDRO HENRIQUE RAIMUNDO LOPES, SOCIEDADE UNIPESSOAL
Reforço de Competitividade da Empresa ‐
LDA

A operação consiste em investir em equipamentos produtivos, e outros que
permitam trazer maior competitividade à empresa.Com os investimentos propostos,
os colaboradores terão menor desgaste no trabalho físico, e conseguirão efetuá‐lo
com maior rapidez e qualidade, gerando produtividade à empresa. As máquinas a
adquirir são de cariz industrial, e respondem ás exigências de clientes, que
atualmente a empresa não consegue satisfazer.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000369

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PAULINO & ESPOSA LDA

Modernização da Paulino & Esposa Lda

Trata‐se de um projeto de modernização de empresa que vai contribuir para a
diferenciação ou inovação da oferta de bens e serviços da empresa e para o território
onde esta implantada, tendo em consideração as especificidades desta região de
baixa densidade populacional. Esta operação vai contribuir para que se atinjam os
indicadores de realização e resultado constantes do aviso de abertura de concurso.

61.781,11

FEDER

33.979,61

2018/05/01

2019/05/01

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000371

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

LEONARD MACLEOD, UNIPESSOAL LDA

Passeios Turísticos no ramal de Cáceres ‐ RailBike

Trata‐se de uma operação Multi‐Fundo: FEDER ‐ Investimento afeto á aquisição dos
veículos (Railbikes) para a realização dos passeios turísticos bem como requalificação
e aquisição de equipamento para o antigo Cais Coberto da Estação Marvão‐Beirã
para receção/bar/oficina; FSE ‐ Criação de 2 postos de trabalho para apoiar nos
passeios (guias das railbikes) e trabalhar no bar/recepção.

66.555,37

FEDER

39.933,22

2017/12/08

2019/06/03

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

Beirã;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000372

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MORCAPITAL‐INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA

Lançamento da actividade de alojamento local

Criação de uma unidade de alojamento local diferenciada na vertente da elevada
qualidade da oferta sem porem desvirtuar o imóvel na sua essência, característica de
localização vocacionada para a vivência local com seus usos e costumes.

94.500,00

FEDER

37.800,00

2017/12/01

2018/07/01

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000374

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MAN 1964 ARCHITECTS, UNIPESSOAL LDA

Capacitação da MAN 1964

Com os investimentos a realizar no âmbito desta candidatura o promotor pretende
adquirir mobiliário de escritório, equipamento informático e software específico para
o desenvolvimento da atividade.

21.885,84

FEDER

12.037,21

2017/12/15

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000377

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SQUARE MMARTINS, LDA

Actualização tecnológica e de meios, inovação, capacitação e
expansão geral da actividade.

Pretende‐se com o presente projeto realizar um conjunto de investimentos
necessários a esta fase de expansão da empresa, que lhe permitam, por um lado,
inovar e diferenciar os serviços no mercado, por outro, consiga ganhar escala através
de uma nova capacidade de abrangência só possibilitada pelo desdobramento de
equipas em locais diferentes, pelo que iremos apresentar uma operação Multi‐Fundo
(FEDER+FSE).

63.003,95

FEDER

37.802,37

2017/12/27

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ourique;

Ourique;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000379

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

BOSQUES & BALADAS EVENTOS UNIPESSOAL LDA

PLÁTANO Salão de Eventos

A operação tem como objectivo principal a criação do Plátano Salão de Eventos, na
Rua 31 de Janeiro, Nº 8, R/Ch Esquerdo, pretendendo‐se apostar na diferenciação da
oferta e, simultaneamente, colmatar uma lacuna de mercado, ao nível da oferta de
espaços com estas características. O espaço a disponibilizar será orientado para as
necessidades dos clientes, desde a vertente de animação e lazer, até à vertente de
negócios.

100.000,00

FEDER

55.000,00

2018/08/01

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000380

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

VOGAIS A VAPOR UNIPESSOAL LDA

Lavandaria AMAIA

A operação visa a criação de uma lavandaria ‐ Lavandaria Amaia ‐ na Rua 31 de
Janeiro, Nº 12, R/ch Direito, pretendendo‐se oferecer um novo conceito de serviço
assente na trilogia Tradicional ‐ Simples ‐ Suave, que se afirme através de uma oferta
diversificada, feita à medida do cliente.

100.000,00

FEDER

55.000,00

2018/08/01

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000381

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Instalação de destilaria

Com a Operação a candidatar o promotor pretende instalar uma destilaria de
aguardentes bagaceiras e vínicas. Serão adquiridos equipamentos os equipamentos
necessários e efetuadas obras de adaptação do edifício

47.569,04

FEDER

28.541,42

2018/01/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Vidigueira;

Vila de Frades;

AddaptPark

A AddaptPark será uma plataforma de gestão de parqueamentos, procurando servir
todas as necessidades de gestão de parques, desde a gestão de parqueamentos aos
fiscais e pagamentos, contemplando ainda uma aplicação que desmaterializa o
processo junto dos automobilistas.

99.904,82

FEDER

54.947,65

2019/01/02

2020/06/02

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

75.184,44

FEDER

30.073,78

2018/09/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

Pias;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000383

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PARADISE FALCON ‐ UNIPESSOAL LDA

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000385

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Farmácia Acabado Janeiro

A Farmácia Acabado Janeiro assume uma posição de excelência na região,
traduzindo‐se como a única farmácia alocada à aldeia de Pias. Este novo projeto, irá
dar uma nova cara ao espaço comercial, permitindo um aumento lógico na
comercialização de produtos e serviços, uma vez que o espaço em vigor não permite
desenvolver o contexto empresarial de uma forma complexa e desejada pelos seus
funcionários.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000386

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

O Hortas Arranja, reparação e venda online.

Operando em zona carenciada do Pais, pretende‐se criar empresa com 2 PT de oferta
de prestação de serviços na de informática, reparação de HARDWARE informático e
telecomunicações, a qual tenho experiência profissional. Fazer Obras de recuperação
de local de trabalho para as necessidades futuras da empresa. compra de
equipamentos e ferramentas para as atividades a desenvolver.

82.567,00

FEDER

49.540,20

2018/05/05

2019/05/05

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

União das freguesias de
Barbacena e Vila Fernando;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000389

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

MARMELEIRA B&B, Alojamento Local

O Marmeleira B&B oferece Alojamento Local de excelência através da recuperação de
uma casa tradicional do cento histórico de Vila da Marmeleira, intervindo na
requalificação da fachada do edifício e na adaptação do seu interior, remetendo a
pormenores da cultura local, promovendo a autenticidade e o respeito pela cultura e
tradições locais, destacando os produtos locais, os recursos naturais, o património e
a vivencia rural.

42.407,65

FEDER

21.203,82

2017/12/14

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

União das freguesias de
Marmeleira e Assentiz;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000396

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ANA FILIPA PRAZERES TERESO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Investimentos com o objetivo de desenvolver novos serviços
para consultadoria agrícola.

Empresa de consultadoria agrícola que pretende com o presente projeto reformular a
sua imagem, melhorar as formas de comunicação e, principalmente, aumentar o
leque de serviços à disposição do cliente. Para tal estão previstos investimentos em
equipamentos associados a agricultura de precisão, biodiversidade e num plano
completo de marketing.

45.275,50

FEDER

18.110,20

2017/12/15

2019/06/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Bacelo e Senhora da Saúde;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000398

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MANUEL TELES, S.A.

Manuel Teles SA ‐ Modernização Administrativa

A operação visa a inovação organizacional e de gestão com a introdução de novos
métodos de organização de trabalho, apoiados nas componentes digitais, no
desenvolvimento de novas redes de distribuição e colocação de produtos no
mercado, assim como a desmaterialização dos processos entre os clientes e a
empresa.Estas ações serão também suportadas pela criação de 2 novos postos de
trabalho.

37.864,59

FEDER

18.932,30

2018/01/15

2018/12/14

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Sousel;

Cano;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000400

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Melhoria de condições e Ampliação da unidade de alojamento ‐ Melhorar as condições existentes e ampliar a oferta em termos de numero de
Casa da Tia Guida
dormidas.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000402

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

NFERREIRA, COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, LDA

Projeto de Empreendedorismo e Emprego da NFERREIRA

O projeto da NFERREIRA prevê a atuação em fatores críticos para o desenvolvimento
do negócio, apostando na inovação organizacional, processos, produtos e serviços,
numa ótica de marketing integrado virado para a satisfação do cliente, através da
aquisição de um conjunto diverso de equipamentos de lavagem de veículos,
secagem, respetivos acessórios e equipamentos, de forma a poder satisfazer de
forma irradiante as necessidades dos seus clientes.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000403

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MANZACA ‐ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA

Modernização da Manzaca

A empresa com o projeto pretende incrementar a sua capacidade comercial e o grau
inovação e diferenciação dos seus serviços de forma a dar resposta aos novos
desafios de mercado e ao perfil atual do cliente, assim como à concorrência que
atualmente em frente, nomeadamente de algumas grandes superfícies.

97.740,00

FEDER

29.322,00

2018/06/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Golegã;

Golegã;

75.193,82

FEDER

33.837,22

2018/07/25

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

União das freguesias de
Coruche, Fajarda e Erra;

92.827,60

FEDER

37.131,04

2018/05/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Cuba;

Cuba;

70

Operações Aprovadas | Approved Operations (31.03.2019)

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000404

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

WELCOME BENEFIT ‐ UNIPESSOAL LDA

Rework

A Welcome Benefits é uma startup de base tecnológica que se propõe a criar uma
solução inovadora, que vai responder a evidentes necessidades no seu mercado de
atuação. O presente projeto visa então o desenvolvimento, comunicação e expansão
da referida plataforma, a qual pretende ser um elo de ligação entre empresas e
pessoas, na procura e na prestação de trabalho temporário, posicionando‐se como
uma forma simples e ágil de o fazer.

85.511,89

FEDER

47.031,54

2018/01/01

2019/06/01

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000406

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Criação de uma nova empresa de prestação de serviços
veterinários

O promotor do projeto pretende desenvolver a atividade de medicina veterinária em
espécies pecuárias, em regime ambulatório, para o efeito pretende adquirir todos os
equipamentos e instrumentos necessários ao desempenho da função. Este projeto
contempla também a criação do seu próprio posto de trabalho pelo que iremos
submeter uma candidatura multifundo (FEDER+FSE).Trata‐se de um projeto
inovador.

13.714,84

FEDER

8.228,90

2018/01/02

2018/02/28

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000408

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

06 ‐ Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

Privado

TER Portela

A promotora tem um terreno com uma habitação com uma área total de 237,95 m2
dos quais 44,90 m2 corresponde a telheiros. Os trabalhos iniciais de obra já foram
iniciados, com projeto de arquitetura aprovado de casas de campo, um T1 e um
T3.Financiamento para terminar a construção do edifício, atoalhados, utensílio de
cozinha e eletrodomésticos, mobiliário, armários de cozinha, armários/roupeiros,
estudo de viabilidade económica.

99.782,00

FEDER

59.869,20

2017/12/15

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira;

São Teotónio;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000410

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

FISIONOVA, CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO,
UNIPESSOAL LDA

Renovação e Conservação da Clínica

A Fisionova, Clínica de Fisioterapia e Reabilitação, Unipessoal Lda é uma clínica
especializada em Medicina Física e de Reabilitação. Dada a importância da sua
localização, a clínica tenta prestar serviços de qualidade, tornando‐se essencial
garantir o conforto dos utentes e facilitar o acessos destes aos serviços prestados.
Assim, é necessário efetuar alguns investimentos com vista a satisfazer os objetivos
definidos.

11.954,69

FEDER

4.781,88

2017/12/18

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

Reguengos de Monsaraz;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000412

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

NELSON A. CORDEIRO ‐ COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E
Ampliação Ervanária
DIETÉTICOS, UNIPESSOAL LDA

Com este projecto visa‐se dotar a unidade existente, no espaço existente e
alargamento do mesmo, por via do arrendamento de espaço contiguo, permitindo
aumentar a área de venda e de visibilidade para com o cliente, num zona de grande
afluência de clientes, por se tratar de galerias em grandes superfícies.

29.634,50

FEDER

11.853,80

2017/12/15

2018/01/01

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000414

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ALEXANDRE MIRA, AUDIOVISUAIS, UNIPESSOAL LDA

ALEXANDRE MIRA ‐ Capacitação e Modernização

Trata‐se de uma candidatura que permite à empresa criar um posto de trabalho.A
empresa necessita de realizar o investimento para que possa incrementar e
modernizar a sua actividade.

99.352,16

FEDER

39.740,86

2018/06/04

2019/06/04

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

50.040,00

FEDER

20.016,00

2017/12/20

2018/11/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000416

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

BERNARDINO SOUSA DIAS LDA

Bernardino Sousa Dias ‐ 20 anos de negócios ‐ A hora da
Expansão

O projeto pretende potenciar serviços de:Instalação de Sistemas de energia solar a
partir de novos equipamentos, diferentes dos habituais;Interligação de
equipamentos complementares de produção de energia térmica e fotovoltaica, e de
equipamentos energeticamente sustentáveis;Instalação de Sistemas de produção de
energia específicos para meio rural e de extração de água em meio rural com
poupança de energia com equipamentos mais inovadores.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000417

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TAURONEWS, UNIPESSOAL LDA

Criação de APP e Portal Tauromáquico

A Tauronews pretende divulgar e fornecer aos aficionados uma plataforma ibérica
relativa ao setor tauromáquico, diariamente atualizada, com venda online de bilhetes
para espetáculos taurinos, produtos do meio e promovendo as corridas no portal e
na APP.

52.000,00

FEDER

20.800,00

2018/03/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Bacelo e Senhora da Saúde;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000418

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

FFANTASIA FANTASTICA‐FESTAS E ACTIVIDADES LÚDICAS,
UNIPESSOAL LDA

FFantasia Fantástica‐ Festas e Actividades Lúdicas

Candidatura Multi‐fundos. FFantasia foi criada em 2017, por uma empresária com
uma licenciatura em Animação Turística, que estava desempregada e decidiu investir.
Desenvolve várias actividades na área da animação de eventos. Procura apresentar
um leque de opções de animação, equipamentos, buffê e decoração que oferecem a
melhor relação qualidade‐preço.Têm como objectivo prestar serviços de excelência.

64.621,64

FEDER

38.772,98

2017/12/05

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000421

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ECOEVORA, UNIPESSOAL LDA

Imagiologia móvel

Com esta iniciativa pretende‐se criar o próprio emprego de uma técnica altamente
qualificada. A atividade passa pela prestação de serviços de imagiologia em
ambulatório a profissionais da área (veterinários e clinicas veterinárias), pelo que
existe necessidade de adquirir algum equipamento, que foi prevista nesta
candidatura.

62.485,00

FEDER

24.994,00

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000423

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SILVESTRE AFONSO GUERREIRO & FILHAS LDA

Aquisição de Equipamentos

Com esta operação pretende‐se reforçar a quantidade de equipamentos disponíveis
para trabalhar, adquirindo equipamentos adequados às necessidades de prestação
de serviços da empresa, assim como para assistência às máquinas no terreno.
Contribuindo assim, para uma maior diversificação dos serviços prestados e uma
maior eficiência na realização dos serviços aos clientes.

40.700,00

FEDER

24.420,00

2018/01/01

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ourique;

‐

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000428

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

VITOR BRAGANÇA, UNIPESSOAL LDA

Equipamentos de Design,Comunicação e Produção Gráfica

Através desta operação esta microempresa pretende a sua expansão, com a
modernização e inovação dos equipamentos gráficos nas áreas de criação, produção
e comercialização gráfica. Paralelamente à aquisição destes equipamentos, pretende‐
se a criação sustentável de dois postos de trabalho qualificados e a criação de valor
acrescentado,melhorando a competitividade simultaneamente das empresas da
região,suas futuras clientes.

68.786,36

FEDER

27.514,54

2018/01/08

2018/05/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

União das freguesias de
Ponte de Sor, Tramaga e
Vale de Açor;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000429

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

GEOSUL ‐ SERVIÇOS DE ENGENHARIA, UNIPESSOAL LDA

Uma aposta na inovação e na competitividade empresarial ‐
Aquisição de equipamento para diferenciação e qualificação
dos produtos e serviços

Empresa de engenharia, especializada em ensaios e análises técnicas que iniciou a
sua atividade em Junho de 2017 e que pretende, com o presente projeto, realizar
investimentos em equipamentos e contratações de recursos humanos a fim de
catapultar a atividade da empresa. Pretende assim através da aquisição da Sonda,
aumentar a capacidade de resposta da empresa e contribuir para o aumento do
conhecimento e das competências dos seus colaboradores.

98.361,51

FEDER

39.344,60

2018/06/01

2019/11/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

Vendas Novas;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000431

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TOCA DO ESQUILO UNIPESSOAL LDA

Casa de Pneus de Viana

Este projeto tem por base a criação de uma nova empresa, promovida por um jovem
empreendedor que por um lado quer criar o seu posto de trabalho, por outro quer
satisfazer uma oportunidade de mercado com especial enfoque na manutenção de
veículos, essencialmente no que respeita ao comércio, montagem, calibragem de
pneus, neste sentido carece de fazer algum investimento em equipamento básico,
indispensável ao desenvolvimento da atividade.

67.978,28

FEDER

30.590,23

2018/01/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

Viana do Alentejo;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000432

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

O Restaurante Património

A proximidade à fronteira com Espanha tem grande influência na ementa do
Património, pois estes clientes procuram com bastante frequência os pratos
confecionados à base de bacalhau, acompanhados com vinhos da região e finalizando
com uma sugestiva carta de sobremesas.

20.409,77

FEDER

10.204,88

2017/12/15

2018/07/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

Vila Verde de Ficalho;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000433

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

EVASIONAMPER LDA

Criação de unidade de Pstelaria e Take‐Away no Centro
Histórico de Beja

Este projeto de investimento destina‐se à criação de uma unidade de café e
pastelaria com serviço de take‐away de refeições e também para pão quente, além
do pão tradicional, a instalar num emblemático local da cidade de Beja, a antiga
Pastelaria a Cozinha. prevê‐se a criação de 2 postos de trabalho permanentes. A
intervenção é ao nível do apetrechamento de equipamentos e intervenção
decorativa no espaço .

67.146,00

FEDER

40.287,60

2018/05/01

2018/11/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000434

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PENGUIN GUARDIAN UNIPESSOAL LDA

Recriar a Olaria e a Cerâmica Tradicional

O gosto pela arte da olaria levou a que a promotora desta iniciativa tenha
identificado uma oportunidade de negócio que vai implementar com este projeto.
Trata‐se de uma empresa nova que pretende requalificar a arte da olaria, com um
espirito e uma atitude mais moderna, mais contemporânea. Aposta na vertente da
criação/produção por um lado e na organização de eventos e workshops por outro.

31.741,46

FEDER

19.044,88

2018/09/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

Alcáçovas;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000444

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

GRAÇA HOTEL, LDA

Modernização do Graça Hotel

O projeto do Graça Hotel consiste em renovar o AC, adquirindo AC de última geração
que não faz ruído e cria uma boa atmosfera no ambiente, coletores solares e
depósitos termoacumuladores para aproveitar as energias renováveis e diminuir o
custo com a eletricidade e adquirir uma pérgola para criar uma zona de sombra junto
à piscina.

99.815,00

FEDER

39.926,00

2018/01/01

2018/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Bacelo e Senhora da Saúde;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000447

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

FRIBAIÃO, UNIPESSOAL LDA

Capacitação da Fribaião

Aquisição de equipamentos de oficina, equipamento informático, mobiliário e uma
aposta no marketing

30.290,80

FEDER

13.630,86

2018/01/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

Viana do Alentejo;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000448

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

METALORA, UNIPESSOAL LDA

METALORA ‐ Capacitação e Inovação

Trata‐se de uma candidatura que permite à empresa criar seis postos de trabalho.A
empresa necessita de realizar o investimento para que possa iniciar a sua actividade.

99.613,40

FEDER

39.845,36

2018/01/02

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000450

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

LUSO7 ‐ GESTÃO E ASSESSORIA EMPRESARIAL, LDA

Implementação de Cloud privada, reforço de imagem
corporativa e modernização empresarial.

A modernização tecnológica concretizar‐se‐á na aquisição de equipamento
informático que permitirá a criação de uma cloud privada, cloud esta que permitirá
prestar um novo serviço ao cliente ‐ Software as a Service. Em simultâneo criar‐se‐ão
condições para modernizar a empresa, nomeadamente através do reforço da sua
imagem corporativa e melhoramento físico dos espaços de trabalho.

47.102,00

FEDER

23.551,00

2018/04/01

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Assunção, Ajuda, Salvador
e Santo Ildefonso;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000452

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ACADEMIA DO SORRISO ‐ CENTRO DE ESTUDO E EXPLICAÇÕES,
Academia do Sorriso ‐ Centro de Estudo e Explicações Lda
UNIPESSOAL LDA

A presente candidatura pretende inovar nos serviços prestados no sector da
educação. As instalações adequadas e os equipamentos instalados vão permitir a
criação de mais um posto de trabalho, para assegurar o melhor serviço e a
apresentação de resultados aos utentes. Serão reforçados os meios de divulgação e
marketing, por forma garantir um nível de utilização permanente, próximo dos 100%
da sua capacidade de resposta.

34.842,01

FEDER

13.936,80

2017/12/13

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

União das freguesias de
Nossa Senhora da Vila,
Nossa Senhora do Bispo e
Silveiras;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000455

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SOMBRORIGINAL HOTEL RURAL LDA

MELHORIA DAS INFRAESTRUTURAS NO HOTEL QUINTA DA
TORRE

O promotor deste projeto é SOMBRAORIGINAL HOTEL RURAL, LDA, que explora o
Hotel da Quinta da Torre que se situa numa antiga casa senhorial pertencente a uma
quinta agrícola típica da região.Com a apresentação desta candidatura, pretende‐se
melhorar as infraestruturas existentes de forma a aumentar a taxa de ocupação, e
promover a conservação de um imóvel com interesse histórico.

35.035,56

FEDER

17.517,78

2017/12/15

2018/12/15

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Alpiarça;

Alpiarça;

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

União das freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000456

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

RECTÂNGULO VERMELHO LDA

Reforço de capacidade da Industria criativa

Dotar a unidade de equipamentos para produtos diferenciadores no mercado na área
da industria criativa (Design, produção gráfica)

85.235,20

FEDER

51.141,18

2017/12/29

2019/06/29

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000457

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Delicada Façanha LDA

Capacitação da Delicada Façanha, Lda

Realização de pequenas obras de adaptação e aquisição de equipamentos por forma
a dotar a sala de condições para receber crianças

25.882,86

FEDER

10.353,14

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

Vendas Novas;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000458

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TIPOGRAFIA VITÓRIA LDA

Aumento da capacidade produtiva

Dotar o estabelecimento de uma imagem nova e convidativa aos clientes ,
melhorando as condições de trabalhos, bem como aumentar a capacidade de
trabalho pela aquisição de novas máquinas.

31.714,93

FEDER

19.028,93

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

União das freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000459

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ABADIA DE SABORES ‐ LDA

Wine Under Water

A Abadia de Sabores Lda pretende, a partir da criação de uma nova empresa, o
desenvolvimento do modelo de negócio associado ao mercado vitivinícola,
possibilitando o acesso a novos métodos de valorização dos produtos
locais/regionais, de forma a reterem valor perante o mercado interno/externo.

87.300,00

FEDER

39.285,00

2019/01/01

2020/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Portel; Viana do Alentejo;

União das freguesias de
Amieira e Alqueva; Viana
do Alentejo;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000463

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Criação de micro empresa de Pastelaria (Fábricação)

Criação de uma micro empresa de pastelaria (fábrica) de bolos e afins de cariz
tradicional utilizando as mais modernas tecnologias. Prevê‐se a criação de dois
postos de trabalho, do promotor e outro, ambos a tempo inteiro. Proceder‐se‐á à
reconversão de um espaço físico existente, efetuando‐se as adaptações necessárias à
instalação da maquinaria prevista no investimento e à actividade a desenvolver.

84.542,80

FEDER

50.725,68

2018/04/01

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

Amareleja;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000464

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TRAIN SPOT, UNIPESSOAL LDA

Train Spot Guesthouse ‐ Mais Serviço, Melhor Turismo

Pretende‐se profissionalizar os serviços prestados ao cliente e modernizar a gestão. O
equipamento profissional de engomagem, reduz largamente o tempo despendido
nesta tarefa, otimizando recursos para o atendimento. A climatização dos quartos no
verão, permite aumentar o número médio de noites por estadia. A modernização da
plataforma informática permite reservas diretas, reduzir comissões pagas e melhorar
o serviço ao cliente.

5.000,00

FEDER

2.750,00

2018/02/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

Beirã;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000466

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

PEDRO LEITE NUNES DE OLIVEIRA, UNIPESSOAL LDA

TASTE TOURS Alentejo ‐ Experiências originais

As tours oferecidas pela TASTE TOURS distinguem se não só pela originalidade das
diferentes temáticas dos seus passeios turísticos como também pela reinvenção dos
setores em que atua, através do uso das novas tecnologias (plataforma inovadora e
app), alcançando deste modo, 1 grau de inovação bastante alto. Consequentemente,
o cliente irá receber uma experiência única e enriquecedora em termos sociais e
culturais de uma cultura em vias de extinção

58.880,01

FEDER

23.552,00

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000469

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

06 ‐ Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

MARÉ CHEIA ‐ DESPORTOS NÁUTICOS LDA

Atividades maritimo‐turisticas na Maré Cheia, Lda

Serão adquiridos equipamentos que possibilitarão o desenvolvimento de atividades
maritimo‐turisticas. Esta Operação vai também permitir a diversificação das
atividades da empresa

34.767,01

FEDER

17.383,51

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

Melides;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000473

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

INGREDIENT RECORD UNIPESSOAL LDA

Requalificação da zona de público

A operação tem como objetivo a intervenção decorativa na zona de venda e
esplanada de estabelecimento de restauração rápida e permite a criação de 2 Postos
de trabalho a tempo inteiro. O valor do investimento ascende a 39.500 euros.

28.314,52

FEDER

16.988,71

2018/02/01

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

VENDA INTERNET

Tendo uma paixão pelo mundo da moda e da beleza, comecei por criar uma página
nas redes sociais facebook e instagram, onde existem vários produtos desde roupa,
acessórios, langerie, também alguns materiais de maquilhagem onde se dão dicas de
moda e beleza, a evolução parte por iniciar uma atividade como empresaria em nome
individual.

11.343,25

FEDER

6.805,95

2017/12/18

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Assunção, Ajuda, Salvador
e Santo Ildefonso;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000478

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

71
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ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000479

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MARTINS VERÍSSIMO, UNIPESSOAL LDA

INSTALAÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DE REPARAÇÃO DE
VEICULOS, OFICINA DE BATE CHAPAS, INOVAÇÃO,
CAPACITAÇÃO E EXPANSÃO DA ATIVIDADE

No âmbito deste projecto pretende‐se diversificar os serviços de reparação de
veículos podendo vir a oferecer:‐ Serviço de bate chapas e pintura‐ Serviço de
diagnóstico‐ Alinhamento de direcçãoA empresa pretende aumentar as suas receitas
e rentabilidade realizando serviços de bate chapas e pintura onde esperar captar uma
larga clientela, quer no concelho de Barrancos quer nos concelhos limítrofes e
também em Espanha.

99.565,50

FEDER

59.739,30

2017/12/20

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Barrancos;

Barrancos;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000482

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SEMENTE ACTIVA ‐ SOCIEDADE AGRICOLA, LDA

Estratégia Operacional de Modernização e Desenvolvimento
em Estabelecimento de Comércio Agrícola e Pecuário.

As intervenções permitem que a atmosfera interior no prédio se preserve estável
sem variações e condensações, possibilitando que os artigos e produtos com
períodos de validade estejam totalmente acondicionados cumprindo com as regras
gerais no armazenamento de produtos destinados à alimentação animal,
fertilizantes, sementes, produtos fitofarmacêuticos, entre outros artigos
complementares às atividades mencionadas.

18.475,40

FEDER

10.161,47

2018/07/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

União das freguesias de
Coruche, Fajarda e Erra;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000484

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CRISEL ‐ CONSTRUÇÕES, LDA

CRISEL ‐ Capacitação e Inovação

Trata‐se de uma candidatura que permite à empresa criar dois postos de trabalho.A
empresa necessita de realizar o investimento para que possa iniciar a sua actividade.

98.850,00

FEDER

54.367,50

2018/11/16

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Nisa;

Alpalhão;

73.809,64

FEDER

44.285,78

2017/12/15

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000486

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

OTIMANIMAÇÃO ‐ BARES E EVENTOS LDA

Otimanimação ‐mais eficáfia, mais conforto, mais emprego ‐
valorização e crescimento

A empresa OTIMANIMAÇÃO, vai alargar a oferta gastronómica e de animação
noturna para turistas e residentes na zona histórica da cidade de Portalegre. Com
este projeto a empresa pretende dar mais e melhor conforto aos seus clientes
aumentando a oferta de novos produtos e serviços. Pode‐se destacar o esforço em
potenciar os produtos endógenos e a contratação de 3 pessoas desempregadas. Por
outro lado vai valorizar as suas instalações.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000487

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SUMS AND FORMS SERVICES ‐ PROJETOS E CONSULTORIA LDA INTERNACIONALIZAÇÃO E PROCURA DE NOVOS MERCADOS

A presente operação pretende materializar a continuação da Internacionalização da
empresa e a procura de novos mercados, através do estudo dos mercados e clientes
alvo, da participação em feiras de negócios, da criação de uma imagem corporativa
adequada e do desenvolvimento de ferramentas que sustentem essa
internacionalização.

22.212,30

FEDER

8.884,92

2018/01/01

2018/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

Arraiolos;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000488

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

POSITIVNUMBER II LDA

Positiv 2020

O projeto permitirá criar condições para:CONSULTADORIA FINANCEIRACriamos os
instrumentos de análise financeira dos nossos clientes de apoio à sua estratégia e
política financeiras e somos ainda seus parceiros de consultoria
financeira.CONSULTADORIA EMPRESARIALAcompanhamos os clientes na sua
estratégia de maximização do seu valor em Fusões, Aquisições, Fundos de Capital
Privado, Consultoria Estratégica e Planeamento de Negócio.

18.926,94

FEDER

11.356,16

2017/12/21

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000490

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

LIMPINHO PRATES DESIGN E PUBLICIDADE, UNIPESSOAL LDA

Publicidade ‐ Limpinho Prates

A actividade da publicidade em Évora está em crescimento e a abertura do Évora
Plaza levou as empresas da cidade a apostar mais na publicidade, contudo a
concorrência está forte,principalmente de empresas fora de Évora, devido aos
equipamentos que dispõem. Este investimento vai permitir a aquisição de
equipamentos que permitem não recorrer à aquisição de serviços noutras
empresas,tornando a empresa mais autónoma e reduzindo os custos de produção.

6.165,44

FEDER

2.466,18

2018/05/01

2018/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000491

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Na minha Cozinha

Com a candidatura ao SI2E vai ser possível transformar o espaço existente em espaço
comercial, pois é preciso investir em obras: pequenas reformas, equipamento,
eletrodomésticos e mobília adequada, pois eventualmente terá que receber clientes
e fornecedores, bem como um pequeno balcão para atendimento ao público. A
intervenção proposta visa criar uma Cozinha para fabrico de produtos alimentares
Rissóis, Empadas e Similares.

37.174,82

FEDER

22.304,89

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

União das freguesias de
Castro Verde e Casével;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000492

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

NO REINO MAGNÓLIA LDA

BRANCO 23 ‐ LAB FOOD

Prende‐se criar um espaço de promoção dos produtos, saberes e sabores do
Alentejo, através da venda direta e serviços de animação turistica ligados aos
processos e métodos de produção presentes na região.

95.450,00

FEDER

57.270,00

2017/12/14

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Salvador e Santa
Maria da Feira);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000499

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

TABACARIA L. LISBOA, LDA

Pretende‐se reestruturar e aumentar significativamente a capacidade produtiva,
incrementando a divulgação, promoção e comercialização /distribuição de produtos
Inovação, reestruturação e requalificação para diversificação e da região, utilizando o circuito de distribuição já existente, de modo a que venha
expansão da atividade.
gradualmente ganhar expressão na empresa superando a venda de tabaco. Para o
efeito será indispensável criar 2 novos postos de trabalho e melhorar a capacidade
organizacional, tecnológica e Marketing.

53.014,75

FEDER

21.205,90

2017/12/15

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

União das freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000502

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ARTUR DUARTE LOPES, LDA

Projeto desenvolvido com o objetivo de instalar uma clínica de saúde em Vendas
Instalação de clínica médica em Vendas Novas com novos
Novas para a realização de consultas médicas de especialidade, exames
serviços médicos e a realização de exames complementares de complementares de diagnóstico (nomeadamente exames de cardiologia e imagem
diagnóstico ‐ Cor Sano
médica‐ecografia) e programas de prevenção e promoção de saúde para dar resposta
a uma necessidade do mercado regional.

97.100,00

FEDER

38.840,00

2017/12/15

2019/06/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vendas Novas;

Vendas Novas;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000508

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

VETSAM ‐ SERVIÇOS VETERINÁRIOS, LDA

Competências para Crescer

A VETSAM vai disponibilizar novos serviços de veterinária com impacto no aumento
das suas vendas, no consequente acréscimo de postos de trabalho e no incremento
da diferenciação e da sua competitividade regional

55.737,43

FEDER

16.721,23

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

Samora Correia;

96.121,92

FEDER

57.673,15

2017/12/15

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

União das freguesias de
Serpa (Salvador e Santa
Maria);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000512

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CARLOS BETENCOURT, UNIPESSOAL LDA

Viver na Horta das Laranjeiras

Remodelação de um espaço edificado na horta das laranjeira, com 150m2 de área,
com o objetivo de o transformar em Unidade de Alojamento Local. Neste espaço
serão criados dois apartamentos na tipologia T1 e dois quartos duplos devidamente
equipados de forma a proporcionar aos hóspedes condições ótimas de conforto e um
serviço de elevada qualidade.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000514

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ALCANTER ENDURANCE, UNIPESSOAL LDA

Bed e Pet

Reabilitação de um edifício do final do século XIX, localizado em frente à estação de
comboios de Elvas, e sua adaptação e apetrechamento para o seu funcionamento
como alojamento local. Esta unidade terá uma característica diferenciadora de ser
pet friendly, permitindo a que os turistas possam vir desfrutar de uma estadia numa
zona carregada de história sem terem de se separar dos seus animais de estimação.

58.500,00

FEDER

32.175,00

2017/12/18

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Caia, São Pedro e Alcáçova;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000516

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ORIGEM DA TRADIÇÃO LDA

Projeto de Empreendedorismo e Emprego da ORIGEM

O projeto prevê a atuação em fatores críticos para o desenvolvimento do negócio,
apostando na inovação organizacional, dos processos, produtos e serviços, numa
ótica de marketing integrado virado para a satisfação do cliente, implementando a
sua presença no mercado onde atua, através da remodelação, modernização e
inovação do espaço onde irá desenvolver a sua atividade, dos equipamentos
fundamentais ao seu desenvolvimento, e dos RH existentes.

99.934,61

FEDER

39.973,84

2017/12/15

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

União das freguesias de
Nossa Senhora da Vila,
Nossa Senhora do Bispo e
Silveiras;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000520

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

REIS, MOREIRA & MARTINS LDA

Modernização e Aumento de Capacidade da Empresa Reis,
Moreira & Martins

O objectivo principal deste projecto è a aquisição de Máquinas e Equipamentos que
permitam não só a diversificação e diferenciação dos serviços (Reboque espalhador
de estrume) mas também aumentar a sua capacidade de oferta e diminuir o tempo
útil de espera dos clientes na prestação dos serviços. Consultar a Memória Descritiva
que se anexa.

93.843,30

FEDER

37.537,32

2017/12/01

2018/04/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

Foros de Vale de Figueira;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000521

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

RESTAURANTE TRADICIONAL O PIRES ‐ MODERNIZAÇÃO

Os investimentos centram‐se na adaptação de instalações e aquisição de
equipamentos, para requalificar o serviço de restauração do tipo tradicional em
Aljustrel, dando uma resposta à potencial procura, com o aumento da qualidade da
resposta e do serviço prestado e dinamizando a oferta.O investimento a realizar, será
com a aplicação de mosaicos, aquisição de equipamentos (fogão, batedeira e
extrator).

16.213,40

FEDER

9.728,04

2018/05/01

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

União das freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000522

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

06 ‐ Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária;

CALLIPUS ‐ ACTIVIDADES TURÍSTICAS, LDA

Capacitação da Callipus, Lda

11.193,93

FEDER

6.716,36

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

União das freguesias de
Alcácer do Sal (Santa Maria
do Castelo e Santiago) e
Santa Susana;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000523

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

VET‐HEAVY II ‐ SERVIÇOS DE SANIDADE E DE REPRODUÇÃO
ANIMAL, LDA

VET‐HEAVY II ‐ Capacitação e Inovação

A empresa vai adquirir equipamentos para a realização de passeios de barco e de
canoa, fomentando as parcerias com outras entidades, nomeadamente adegas,
alojamentos turísticos, marinha de sal, entre outros. A empresa pretende valorizar o
Rio Sado e potenciar a receita que o mesmo pode gerar com o seu aproveitamento
turístico.
Trata‐se de uma candidatura que permite à empresa criar três postos de trabalho.A
empresa necessita de realizar o investimento para que possa incrementar e inovar na
sua actividade.

31.744,26

FEDER

12.697,70

2018/01/02

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Bacelo e Senhora da Saúde;

51.561,27

FEDER

15.468,38

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

Almeirim;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000525

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

FARMÁCIA CENTRAL DE ALMEIRIM ‐ SOCIEDADE UNIPESSOAL,
Inovar para Crescer
LDA

Desta forma, a Farmácia Central Almeirim vai disponibilizar uma solução global de
serviços de Saúde e de Bem Estar com impacto no aumento das suas vendas, no
consequente acréscimo de postos de trabalho e no incremento da diferenciação e da
competitividade regional e, inclusive, nacional, dando os primeiros passos para a
internacionalização da sua actividade através da criação de um site de vendas on‐line.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000526

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

DETALHES À SOLTA ‐ UNIPESSOAL LDA

ARESTA21 BOUTIQUE HOTEL

Promover a criação de uma estrutura de alojamento como um produto de excelência
para atrair turistas nacionais e estrangeiros, através da oferta de prestação de
serviços, segundo os factores qualidade e diversidade na área de alojamento e oferta
de atividades de animação turística de lazer complementares.

98.600,00

FEDER

59.160,00

2018/05/01

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Salvador e Santa
Maria da Feira);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000527

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CONCERNEVALOR UNIPESSOAL LDA

Prestação de serviços agricolas

A actividade a criar terá como Missão a prestação de serviços agrícola, na sua
essência para a apanha de azeitona em Olival Intensivo e tratamentos de ervas.
Actualmente com grande desenvolvimento nesta zona, as culturas de olival intensivo
são uma realidade pelo que a correspondente prestação de serviços e apanha com
trator + vibrador e moto serão o objetivo deste projeto

99.980,55

FEDER

59.988,33

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000529

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

ACTUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA

O investimento contempla um ecógrafo móvel e RX, a utilizar nas instalações e
carrinha, para as visitas de apoio ao domicílio. Irá levar jaulas para animais. As
instalações vão sofrer obras de preparação, aquisição de equipamentos medico
veterinários, mobiliário, eletrodomésticos. Outros investimentos que serão muito
importantes para valorização e crescimento da empresa, são a criação do website e
diagnóstico de implementação e divulgação.

99.269,55

FEDER

59.561,73

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

União das freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000530

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

SANDRA DE SOUSA GONÇALVES DIAS ‐ PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, UNIPESSOAL LDA

CS Lavandaria ‐ Expansão de Serviços

O aumento do turismo no Alentejo (em turistas e em oferta) levou a uma maior
procura de prestação de serviços pelas unidades hoteleiras da região. Dada a
necessidade de expandir a capacidade instalada, propomos um conjunto de
investimentos físicos (adaptação do espaço da lavandaria, aquisição de
equipamentos e de carrinhas de transporte de pessoal e roupa com maior
capacidade de transporte), e a criação de mais 1 posto de trabalho.

25.072,90

FEDER

10.029,16

2018/04/02

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos; Évora;

Arraiolos; União das
freguesias de Évora (São
Mamede, Sé, São Pedro e
Santo Antão); União das
freguesias de Malagueira e
Horta das Figueiras;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000532

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

OPUS CITATUM, S.A.

Experience Elvas Apartments

Reabilitação de edifício e conversão em unidade de alojamento local com conceito
diferenciador que, através de um conjunto de investimentos corpóreos e
incorpóreos, contribuirá para a revitalização urbana do centro histórico de Elvas, para
a proteção e preservação do património, para o desenvolvimento económico e social
e para a projeção da região enquanto destino turístico.

98.061,55

FEDER

49.030,78

2018/06/01

2019/11/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Assunção, Ajuda, Salvador
e Santo Ildefonso;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000533

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

CASA VERDE‐ TURISMO RURAL LDA

CASA VERDE TURISMO RURAL ‐ REQUALIFICAÇÃO E
MELHORAMENTO EM TURISMO LOCAL

Os investimentos centram‐se na adaptação de instalações e aquisição de
equipamentos, para inovar e requalificar um espaço, que tem estado a funcionar,
mas pode aumentar a prestação de serviços. O investimento será realizado por em
estudo arquitectónico, website, obras de requalificação, portas, janelas, bomba
ozone, painéis fotovoltaicos, bomba de calor e computador.

43.218,56

FEDER

21.609,28

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

União das freguesias de
Ferreira do Alentejo e
Canhestros;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000535

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Oh'Tello

A casa tem 7 quartos, amplas salas e varandas que dão acesso a um jardim com
Piscina. O projecto visa; a construção de 2 IS contiguas a 2 quartos e a pequenas
obras de construção civil, por forma a dotar os 7 quartos com IS independentes; a
remodelação da cozinha, alargando a ligação existente à copa; a instalação de ares
condicionados e painéis solares para aquecimento de águas: a aquisição de camas,
lençóis e atoalhados para os 7 quartos.

99.366,17

FEDER

54.651,39

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Assunção, Ajuda, Salvador
e Santo Ildefonso;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000536

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ANTONIO JULIO LDA

ANTÓNIO JÚLIO ‐ Capacitação e Modernização

Trata‐se de uma candidatura que permite à empresa criar um posto de trabalho.A
empresa necessita de realizar o investimento para que possa incrementar e
modernizar a sua actividade.

99.948,06

FEDER

39.979,22

2018/01/02

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
São Manços e São Vicente
do Pigeiro;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000538

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ROBERTO CARLOS FERREIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Roberto‐ Café e Restaurante Típico Alentejano

A empresa Roberto Carlos Ferreira foi criada em 2017, por um empresário com uma
larga experiência na restauração e decidiu investir neste negócio para colmatar
necessidades no mercado.Desenvolve várias ofertas de serviços nesta área,
nomeadamente comidas e petiscos típicos alentejanos com a melhor relação
qualidade‐preço.Têm como objectivo prestar serviços de excelência.

15.563,00

FEDER

9.337,80

2019/01/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Vidigueira;

Vila de Frades;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000539

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Adelaide Pereira Serviços Agrícolas

A presente candidatura consiste na concretização do investimento necessário para o
inicio de atividade de prestação de serviços agrícolas florestais

98.650,00

FEDER

59.190,00

2017/12/14

2019/05/15

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);
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ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000542

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

HUGO PARREIRA ‐ SERVIÇOS DE LIMPEZA, UNIPESSOAL LDA

Hugo Parreira ‐ Serviços de Limpeza

A presente candidatura pretende inovar na forma como o serviço de limpeza é
prestado, alargando o leque de clientes e diferenciando‐se da concorrência. Em
paralelo com a aquisição deste equipamento, vai ser criado mais um posto de
trabalho, na vertente de criação do próprio emprego. Vão ser reforçando os meios de
divulgação e marketing e possível alargar a amplitude territorial do negócio e
angariar mais clientes com rentabilidade.

4.115,00

FEDER

1.646,00

2017/07/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Montemor‐o‐Novo;

União das freguesias de
Nossa Senhora da Vila,
Nossa Senhora do Bispo e
Silveiras;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000546

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MÁRMORES E GRANITOS DO SÔR, LDª

MÁRMORES E GRANITOS DO SÔR‐ EMPREENDEDORISMO

O promotor Mármores e Granitos do Sôr, Lda., nos termos conjugados da alínea g) do
n.º 2 do artigo 74º do REISE e do artigo 6º do SI2E, no âmbito da tipologia b)
Expansão ou modernização de micro e pequenas empresas criadas há mais de cinco
anos., vem apresentar uma candidatura ao Multi‐Fundo, sendo que, as despesas
apresentadas enquadram‐se nos termos dos números 1 e 2 do artigo 12º do
Regulamento Especifico do SI2E.

80.000,00

FEDER

32.000,00

2018/04/19

2019/10/20

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

União das freguesias de
Ponte de Sor, Tramaga e
Vale de Açor;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000549

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

BOUTIQUE DE TREINOS, LDA

Category Moments Saude e Bem Estar

O projeto Category Moments ‐ Saúde e Bem Estar posiciona‐se no mundo dos treinos
personalizados e funcionais com soluções integradas (treino físico, nutrição,
fisioterapia e saúde familiar) promovendo hábitos de vida saudáveis nos Eborenses.
Pretende dotar um espaço para um serviço de excelência na prática desportiva.
Configura‐se como operação Multi‐Fundo, de criação e modernização criando as
condições para sermos uma solução diferenciadora.

44.683,77

FEDER

17.873,51

2018/01/18

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Bacelo e Senhora da Saúde;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000554

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

MODERNIZAÇÃO DE PADARIA EM MESSAJENA

O plano de investimentos contempla a aquisição de um forno e de uma amassadeira.
Estes equipamentos são essenciais à produção.Por serem mais silenciosos, produzem
mais em menor tempo. Vai realizar‐se trabalho noturno, podendo dedicar mais
tempo à distribuição.O estudo de viabilidade, será realizado para apresentar um
diagnóstico do estado actual da empresa, e qual o seu posicionamento e áreas de
actuação para o crescimento.

22.611,00

FEDER

13.566,60

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

Messejana;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000556

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

VALE DA ROSA ‐ SOCIEDADE TURÍSTICA, LDA

Animação Turística e Cultural ‐ Ferreira do Alentejo

Este projeto pretende impulsionar as atividades de animação turística, numa das
regiões onde existem menos soluções, promovendo e divulgando, produtores,
produtos e locais da região do Baixo Alentejo.

99.624,03

FEDER

59.774,42

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

‐

‐

42.134,65

FEDER

25.280,79

2018/02/15

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

Corte do Pinto;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000557

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Modernização do estabelecimento e implementação de uma
estratégia de diferenciação e crescimento suportada no
potencial turístico da região.

O investimento permitirá disponibilizar gastronomia local e um serviço de maior
qualidade. A empresa espera assim novos clientes (residentes e não residentes) e
aumentar a produtividade e rentabilidade. A operação inclui a renovação das
instalações, a instalação de novos equipamentos produtivos, a melhoria da
climatização e da iluminação e a instalação de um sistema solar fotovoltaico. A
empresa pretende ainda contratar dois colaboradores.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000559

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

LABIRINTO BOÉMIO LDA

Cervejeira/Cervejaria Mariana

A empresa com o projeto pretende incrementar o grau de inovação e diferenciação
da oferta turística no Alentejo, pois pretende disponibilizar uma nova marca de
cerveja artesanal e um conceito de cervejaria inexistentes no território.

99.359,71

FEDER

59.615,83

2017/12/15

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000562

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

STRANGE FICTION LDA

SI2E para o Restaurante o Silas Chef

O Investimento visa a expansão da empresa para outro segmento, o de grupos,
consistem na adaptação e equipamentos para esse novo espaço que se encontra
inutilizado actualmente. Este investimento vem responder às diversas solicitações
considerando tratar‐se de uma empresa com uma marca reconhecida, Silas Chef e
consequentemente as suas bifanas. Estamos a apresentar uma operação Multi‐Fundo
(FEDER+FSE).

21.077,22

FEDER

7.377,03

2018/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

Muge;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000567

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

GENEQUINO, LDA

Equorum2020

A Genequino vai disponibilizar uma solução global de serviços de veterinária com
impacto no aumento das suas vendas, no consequente acréscimo de postos de
trabalho e no incremento da diferenciação e da competitividade regional e, inclusive,
nacional.

83.279,36

FEDER

37.475,71

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

Fazendas de Almeirim;

99.881,00

FEDER

59.928,60

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Castelo de Vide;

São João Baptista;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000571

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

NOVA SABORES SANTA CLARA, UNIPESSOAL LDA

Empresa de produção e comercialização de produtos regionais, tradicionais e
biológicos que pretende com a presente candidatura o aumento da capacidade
Investimentos para aumento da capacidade produtiva da Nova produtiva dos produtos elaborados, nomeadamente rebuçados de ovo, bolachas e
Sabores Santa Clara
licores, aumentando a sua rentabilidade.Pretende ainda, aproveitando o espaço onde
se irá inserir a nova unidade fabril, melhorar as condições de trabalho, a imagem da
própria empresa e o desenvolvimento novos produtos.

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000572

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

BIQUÍMICOS ‐ COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS,
UNIPESSOAL LDA

QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NO NEGÓCIO DA
DISTRIBUIÇÃO

Este projeto intervém no domínio da Inovação organizacional porque vai permitir a
introdução de novos métodos de organização do trabalho, reforço da capacidade de
gestão, através da implementação e configuração funcional de software de gestão
PHC, com módulos de gestão, e através da aquisição de equipamentos de hardware
de apoio à implementação de novas soluções de software.

99.927,00

FEDER

39.970,80

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

União das freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000573

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

DOCA D'ABRIGO LDA

Candidatura SI2E Projeto de Investimento num
Estabelecimento de Restauração ‐ Doca D' Abrigo, Lda

A Doca D'Abrigo é nova uma empresa em Elvas, fundada a 11/09/2017, pretendendo
abrir um restaurante que conjugue pratos típicos alentejanos com a alimentação
saudável, permitindo que, numa sociedade onde cada vez mais existem pessoas com
restrições alimentares (Por motivos de saúde ou por opção de uma vida saudável),
possam desfrutar das refeições num único espaço.

99.646,69

FEDER

59.788,01

2018/03/01

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Assunção, Ajuda, Salvador
e Santo Ildefonso;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000575

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

DIÁLOGOS CAMPESTRES, UNIPESSOAL LDA

DIÁLOGOS CAMPESTRES, UNIPESSOAL LDA ‐ NOVA CASA DE
CAMPO TURISMO LOCAL

Os investimentos centram‐se na aquisição de equipamentos, para inovar um espaço,
que tem vai operar de forma diferenciada. Este projecto pretende apresentar‐se a
um público diferenciado, com equipamentos e decorações, que terão uma evolvente
entre o regional e o moderno. É do interesse o envolver a população em geral, que
será convidada ao espaço para apreciar e participar em vários eventos que se irão
realizar para hospedes e população.

100.000,00

FEDER

55.000,00

2018/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

União das freguesias de
Castro Verde e Casével;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000578

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

MEPRAL ‐ MERCANTIL DE PRODUTOS ALIMENTARES, LIMITADA Renovação da Mepral ‐ SI2E

A MEPRAL pretende inovar e introduzir na empresa sistemas tecnológicos
inovadores, e pretende aumentar a sua competitividade, reconhecimento e confiança
junto dos mercados pelo que ira também apostar na certificação da empresa
segundo a norma internacional FSSC 2200 (norma de segurança alimentar com
grande reconhecimento a nível internacional).Estamos a apresentar uma operação
Multi‐Fundo (FEDER+FSE).

38.220,97

FEDER

11.466,29

2017/12/15

2019/06/14

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Alpiarça;

Alpiarça;

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000588

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

ASSOCIAÇÃO LENDIAS D'ENCANTAR

Pretende‐se aumentar a sustentabilidade económica, gerando maior equilíbrio
financeiro.Somos 1 companhia de teatro, produtora, promotora de ações para as
Capacitação com meios técnicos e humanos com vista à
artes,é nisso que vamos apostar.É urgente 1 investimento em equipamento para
promoção e desenvolvimento da actividade da associação LdE modernização da estrutura e em contratação de RH aptos a auxiliar no cumprimento
dos objetivos mencionados.Queremos produzir + e melhor, com os meios humanos,
técnicos e promocionais adequados ao mercado cultural

12.293,97

FEDER

4.917,59

2018/07/01

2019/07/01

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Salvador e Santa
Maria da Feira);

ALT20‐06‐5141‐FEDER‐000592

Programa Operacional Regional do Alentejo

06 ‐ COESÃO SOCIAL E INCLUSÃO

85%

09 ‐ Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação

10 ‐ Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento
local de base comunitária;

Privado

Abertura de unidade de alojamento turistico

Para o projecto de abertura do alojamento turistico que configura criação do próprio
emprego e também criação de outro posto de trabalho o promotor tem capacidades
técnicas, financeiras e de gestão.O mercado é caracterizado pela zona da freguesia e
visitantes ocasionais no âmbito do turismo venatório, cultural e gastronomia.Não
existe concorrência local para os mesmos serviços.

65.369,15

FEDER

39.221,49

2018/01/01

2018/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

Amareleja;

03 ‐ A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente
da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas
MUNICÍPIO DE AZAMBUJA
públicas, nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da
habitação;

Eficiência Energética ‐ Iluminação Pública Eficiente no
Município de Azambuja

A Promoção da Eficiência Energética em equipamentos públicos encontra‐se
contemplada na Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial (EIDT) ‐ Lezíria
2020, no vetor estratégico 3.1. Promoção da excelência e inovação ambiental, uma
vez que o uso eficiente dos recursos regionais é também fator determinante para o
desenvolvimento sustentável da região e para a redução do consumo com a
promoção da eficiência energética.

666.183,53

FEDER

632.874,35

2018/03/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

Alcoentre; Aveiras de
Baixo; Aveiras de Cima;
Azambuja; União das
freguesias de Manique do
Intendente, Vila Nova de
São Pedro e Maçussa; Vale
do Paraíso; Vila Nova da
Rainha;

Eficiência Energética em Iluminação Publica no Município de
Alpiarça

Melhoria da Eficiência Energética

410.587,36

FEDER

390.057,99

2019/01/02

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Alpiarça;

Alpiarça;

Sendo a iluminação pública um ativo de grande visibilidade e impacto social nas
Autarquias e Comunidades, as medidas de melhoria da eficiência energética
implementadas a nível local constituem um passo importante na concretização de
programas de eficiência no consumo de energia e com forte impacto na área
ambiental.

942.209,34

FEDER

895.098,87

2017/11/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Almeirim;

Almeirim; Benfica do
Ribatejo; Fazendas de
Almeirim; Raposa;

1.674.785,28

FEDER

1.591.046,02

2018/03/01

2020/05/29

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

‐

ALT20‐07‐1203‐FEDER‐000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

ALT20‐07‐1203‐FEDER‐000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03 ‐ A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente
da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas
MUNICIPIO DE ALPIARCA
públicas, nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da
habitação;

SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MELHORIA DA
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

ALT20‐07‐1203‐FEDER‐000004

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03 ‐ A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente
da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas
MUNICIPIO DE ALMEIRIM
públicas, nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da
habitação;

ALT20‐07‐1203‐FEDER‐000005

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03 ‐ A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente
da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
públicas, nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da
habitação;

A intervenção consiste concretamente na substituição das atuais luminárias
equipadas com lâmpadas de descarga (Vapor de Mercúrio e Vapor de Sódio de Alta
Aquisição e Instalação de Equipamentos de Iluminação Pública Pressão), cujo estado de conservação se apresenta obsoleto e/ou com mais de 10
Eficiente
anos de vida útil, por luminárias de tecnologia LED, mais eficientes, de menor
consumo energético, elevado rendimento e com índices de restituição cromática
mais elevados.

ALT20‐07‐1203‐FEDER‐000010

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03 ‐ A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente
da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas
MUNICÍPIO DE BENAVENTE
públicas, nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da
habitação;

A oportunidade evidenciada no Aviso n.º ALT20‐03‐2017‐27 permitiu ao Município
de Benavente elaborar e submeter a presente candidatura, constituída por 2
Intervenções nos sistemas de iluminação pública em Benavente
componentes, a executar no prazo máximo de 30 meses, cujo investimento elegível
e Samora Correia para melhoria da eficiência energética do
apresenta o montante global de 476.768,15EUR. O co‐financiamento FEDER ascende
Município de Benavente
ao montante de 450.931,00EUR, com uma subvenção reembolsável de
433.941,62EUR e outra não reembolsável de 16.989,38EUR.

456.780,65

FEDER

433.941,62

2017/12/28

2020/05/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

Benavente; Samora
Correia;

ALT20‐07‐1203‐FEDER‐000017

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03 ‐ A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente
da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas
MUNICÍPIO DE RIO MAIOR
públicas, nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da
habitação;

Eficiência Energética Rio Maior

A operação de intervenções nos sistemas de iluminação pública para melhoria da
eficiência energética pretende substituir as luminárias de tecnologias menos
eficientes, como seja o vapor de mercúrio e o vapor de sódio de alta pressão, por
tecnologia LED. A utilização racional de energia e a eficiência energético‐ambiental
nos edifícios e equipamentos públicos, nomeadamente a otimização dos modelos de
iluminação pública (IP).

974.209,70

FEDER

925.499,21

2018/06/01

2020/02/25

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

ALT20‐07‐1203‐FEDER‐000023

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03 ‐ A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente
da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas
MUNICÍPIO DA GOLEGÃ
públicas, nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da
habitação;

Eficiência Energética em Iluminação Pública no Município de
Golegã

Substituição de 2165 luminárias de iluminação pública.

547.046,31

FEDER

519.694,00

2018/04/24

2020/03/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Golegã;

Azinhaga; Golegã;
Pombalinho;

85.758,15

FEDER

42.879,08

2018/04/18

2020/12/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Mora;

Pavia;

ALT20‐07‐1203‐FEDER‐000024

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03 ‐ A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente
da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas
MUNICIPIO DE MORA
públicas, nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da
habitação;

Pretende‐se a substituição do tipo de iluminação e do sistema de climatização
existentes nos Equipamentos Municipais ‐ Jardim de Infância e 1º Ciclo de Pavia
Melhoria da Eficiência Energética dos Equipamentos Municipais
para que permitam a melhoria da eficiência energética e o aumento do desempenho
‐ Jardim de Infância e 1º Ciclo de Pavia
energético do edifício do Jardim de Infância e 1o Ciclo de Pavia justificando, desta
forma, a importância das medidas (investimentos) identificadas.

ALT20‐07‐1203‐FEDER‐000026

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03 ‐ A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente
da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas
MUNICIPIO DA CHAMUSCA
públicas, nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da
habitação;

Eficiência Energética em Iluminação Pública no Município da
Chamusca

Com a presente candidatura pretende‐se substituir as luminárias de tecnologias
menos eficientes, como seja o vapor de mercúrio e o vapor de sódio de alta pressão,
por tecnologia LED ‐ light‐emitting diode.

934.496,83

FEDER

887.771,99

2018/10/01

2020/10/01

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Chamusca;

Carregueira; Ulme; União
das freguesias da
Chamusca e Pinheiro
Grande; União das
freguesias de Parreira e
Chouto; Vale de Cavalos;

ALT20‐07‐1203‐FEDER‐000042

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03 ‐ A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente
da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas
MUNICÍPIO DO CARTAXO
públicas, nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da
habitação;

Melhoria da Eficiência Energética da Iluminação Pública do
Município do Cartaxo

O objetivo da intervenção, para além dos fatores ambientais subjacentes, é a
melhoria da eficiência energética da iluminação pública do município, estimando‐se a
redução em 58% do valor da fatura a pagar pelos consumos energéticos. Aumenta‐se
ainda a qualidade da iluminação do espaço público. Propõe‐se a substituição de
aproximadamente 50% do n.º total de pontos iluminação pública (PIP) do município,
por n.º igual de luminárias de tecnologia LED.

708.424,88

FEDER

673.003,64

2018/05/02

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Cartaxo;

‐

ALT20‐07‐1203‐FEDER‐000044

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03 ‐ A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente
da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas
MUNICÍPIO DE BENAVENTE
públicas, nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da
habitação;

Eficiência energética na iluminação pública ‐ Auditorias e
Relatórios

A oportunidade evidenciada no Aviso n.º ALT20‐03‐2017‐27 permitiu ao Município
de Benavente elaborar e submeter a presente candidatura, constituída por 1
componente, a executar no prazo máximo de 30 meses, cujo investimento elegível
apresenta o montante de 19.987,50EUREUR, a que corresponderá uma subvenção
não reembolsável de 16.989,38EUR, através de co‐financiamento FEDER.

19.987,50

FEDER

16.989,38

2017/12/28

2020/05/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

Benavente; Samora
Correia;

ALT20‐07‐1203‐FEDER‐000051

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03 ‐ A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente
da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas CIMBAL ‐ COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO
públicas, nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da
ALENTEJO
habitação;

Melhoria da Eficiência Energética no Edifício Sede da CIMBAL I

As medidas de melhoria da eficiência energética abrangidas pela presente
candidatura são resumidamente as seguintes: intervenção no isolamento das
coberturas, pavimentos e paredes, na envolvente envidraçada com a substituição de
caixilharias, substituição da iluminação atual por sistemas LED, remodelação dos
sistemas de AVAC, instalação de um sistema de gestão dos consumos, de sistema
solares térmico e fotovoltaico e medidas auxiliares.

123.185,91

FEDER

117.026,62

2018/03/01

2020/02/29

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

73

Operações Aprovadas | Approved Operations (31.03.2019)

ALT20‐07‐1203‐FEDER‐000052

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03 ‐ A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente
da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas CIMBAL ‐ COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO
públicas, nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da
ALENTEJO
habitação;

Melhoria da Eficiência Energética no Edifício Sede da CIMBAL II

As medidas de melhoria da eficiência energética abrangidas pela presente
candidatura são resumidamente as seguintes: intervenção no isolamento das
coberturas, pavimentos e paredes, na envolvente envidraçada com a substituição de
caixilharias, substituição da iluminação atual por sistemas LED, remodelação dos
sistemas de AVAC, instalação de um sistema de gestão dos consumos, de sistema
solares térmico e fotovoltaico e medidas auxiliares.

72.201,00

FEDER

61.370,85

2016/05/09

2020/02/29

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

ALT20‐07‐1204‐FEDER‐000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03 ‐ A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente
da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas
MUNICÍPIO DE OURIQUE
públicas, nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da
habitação;

Reabilitação do Bairro Social Cerca do Rosal ‐ T2 Descendente

O Projectos itua‐se Eixo Prioritário 7. Eficiência Energética e Sustentabilidade, o
objetivo de apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em
todos os setores, que inclui a Prioridade de Investimento (PI) 4.iii ‐ Apoio à eficiência
energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas
infraestruturas públicas, nomeadamente nos edifícios públicos e no setor da
habitação.

124.832,73

FEDER

106.107,82

2017/08/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ourique;

Ourique;

ALT20‐07‐1204‐FEDER‐000009

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

03 ‐ A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente
da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas
MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO
públicas, nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da
habitação;

Reabilitação do Bairro Social da Cunheira ‐ Eficiência Energética

Trata‐se de uma intervenção que visa, no essencial, contribuir para o aumento da
qualidade do edificado, em especial na melhoria da sua habitabilidade e conforto,
bem como para uma melhoria da qualidade de vida de uma população específica. A
intervenção a prosseguir reflete o empenho da autarquia no domínio da eficiência
energética, proporcionando a redução da pobreza energética em famílias com baixos
rendimentos.

212.446,40

FEDER

180.579,44

2018/06/01

2020/06/01

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

Cunheira;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000001

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE MARVÃO
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

PAMUS ‐ Praça Multimodal de Portagem

A operação visa a criação da Praça Multimodal de Portagem ‐ interface integrado
para transportes coletivos de passageiros, veículos ligeiros e pesados de mercadorias,
bem como modos suaves de transporte. A sua concretização contribuirá para
aumentar a atratividade de Marvão, diminuir a emissão de gases poluentes e
promover a mobilidade urbana inclusiva e sustentável.

370.411,63

FEDER

314.849,89

2015/03/27

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

São Salvador da Aramenha;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

A Operação pretende melhorar as condições de circulação,tanto a nível do pavimento
como a nível do espaço público,criando espaços de utilização pedonal e ciclável.A
Requalificação da antiga E.N.369 na entrada sul de Alter do
melhoria das condições de utilização não só em meio urbano,mas também em meio
Chão e construção de rotunda no entroncamento para Cabeço
periurbano foi tida em conta.Assim,pretende‐se alcançar a adoção de
de Vide
comportamentos mais sustentáveis pela realização de viagens a pé e de
bicicleta,possibilitando a mudança de comportamentos.

318.476,28

FEDER

270.704,84

2017/05/08

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

Alter do Chão;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE MONFORTE
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Preparar Monforte: Ações 1, 2, 3, 4 e 6

O projeto é constituído por ações de promoção da mobilidade urbana sustentável
através de modos suaves, que contribuem para a diminuição do transporte
individual(automóvel) e como consequência o aumento da qualidade do ambiente
urbano através da diminuição da emissão de gases. A estratégia de reabilitação
urbana contempla os modos suaves, o ordenamento de trânsito e sinalização
horizontal e vertical.

423.056,55

FEDER

359.598,07

2015/07/13

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Monforte;

Monforte;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000004

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Valorização da Entrada de Castelo de Vide, Martinho/ S.José‐
Corredores pedonais

Trata‐se de uma ação que se desenvolve ao longo da entrada principal da Vila de
Castelo de Vide, com a criação de acessos pedonais contínuos que ligarão uma zona
habitacional, periférica, ao centro Urbano da Vila. Esses acessos pedonais incluirão
um passadiço metálico, sobranceiro ao Parque Urbano Malato Beliz e à ribeira de São
João, culminando numa rotunda, criando condições para um melhor ambiente
urbano e mobilidade pedonal.

327.513,63

FEDER

278.386,59

2017/03/01

2018/07/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Castelo de Vide;

São João Baptista;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000005

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DO REDONDO
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Reabilitação Urbana da Vila de Redondo: Unidade C ‐ 2ª Fase

A presente operação visa dar cumprimento à estratégia de redução do teor de
carbono para o território plasmada no PAMUS da CIMAC, apontando à melhoria da
mobilidade e das condições de circulação das pessoas, à valorização do espaço
público, e ao já referido valor de emissões de carbono.

465.056,20

FEDER

395.297,77

2017/02/28

2018/09/07

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Redondo;

Redondo;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE FRONTEIRA
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

A presente proposta incide numa via de uso pedonal com cerca de 806ml de
Circuito Pedonal entre o núcelo urbano de Fronteira e o Centro
extensão e 2,50m de largura que terá inicio no cruzamento norte de acesso a
Ecoturístico da Ribeira Grande
Fronteira e finalizará no centro eco turístico da Ribeira Grande.

249.720,36

FEDER

212.262,31

2017/03/13

2017/10/15

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Fronteira;

Fronteira;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000007

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE AVIS
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

LIGAÇÃO AVIS/CLUBE NÁUTICO CORREDOR CICLÁVEL E
PEDONAL ( FASE A )

Criar um corredor autónomo de circulação no único troço de ligação Avis/Clube
Nautico, estreito e perigoso com circulação nos dois sentidos. Melhorar o aumento
das condições de segurança de toda a população, contribuindo para o aumento do
bem estar e dos níveis de satisfação da população residente, e dos utilizadores, assim
como a melhoria de toda a circulação.

475.690,90

FEDER

404.337,00

2017/03/01

2018/09/21

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Avis;

Avis;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000008

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de
Alcáçovas

A Operação decorre do conjunto de investimentos proposto em PAMUS e pretende
uma intervenção estrutural de requalificação de via pedonal no Espaço Público do
Centro Histórico de Alcáçovas. Trata‐se como a seguir se verá de um investimento
total elegível de 957 685,40 euros, cuja concretização deverá permitir a reabilitação
de uma área de cerca de 8745,00 m2, sendo grande parte arruamentos do Centro
Histórico de Alcáçovas

648.372,71

FEDER

551.116,81

2016/06/29

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

Alcáçovas;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000010

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Construção de Paragens para Transportes Públicos

O Município de Alter do Chão pretende instalar 6 abrigos de passageiros. Em que 3
serão instalados na vila de Alter do Chão, e nas freguesias de Seda, Chancelaria e
Cunheira pretende‐se efetuar a substituição dos abrigos de passageiros existentes. O
espaço destinado à paragem será apropriado para que os passageiros possam
aguardar pelo transporte e permitir que a sua entrada e saída nas viaturas se faça
com facilidade.

30.000,00

FEDER

25.500,00

2017/03/01

2018/03/01

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

Alter do Chão; Chancelaria;
Cunheira; Seda;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000011

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE CUBA
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Beneficiação da mobilidade e acessibilidade pedonal no eixo Estrada da
Beneficiação da mobilidade e acessibilidade pedonal no eixo
Circunvalação, Rua Dr. Egas Moniz, Rua 1º de Maio e Rua doNorte, mediante uma
Estrada da Circunvalação, Rua Dr. Egas Moniz, Rua 1º de Maio e operação a dividir em quatro fases, avançando o promotor já com três delas, a saber:
Rua do Norte.
a Beneficiação da mobilidade de acessibilidade pedonal na Rua 1.º de Maio, na Rua
do Norte (fase 1) e na Rua Egas Moniz.

184.698,59

FEDER

156.993,80

2016/03/10

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Cuba;

Cuba;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000012

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Requalificação urbanística envolvente aos Campos de Jogos e
Cruzeiro da Lapa

Projecto de requalificação urbanística da envolvente aos Campos de Jogos e Cruzeiro
da Lapa com os objectivos: . Definição de espaços pedonais; Introdução de mobiliário
urbano adequado; .Criação de bolsas de estacionamento integradas nos espaços
verdes; Implementação de sinalética; Introdução de vedação e iluminação adequada;
Melhoria de pavimentos existentes;

170.859,75

FEDER

145.230,79

2017/02/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vila Viçosa;

Nossa Senhora da
Conceição e São
Bartolomeu;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000013

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE SALVATERRA DE MAGOS
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Construção de vias pedonais na EN 367, zona urbana de
Marinhais, troço entre a Estrada Militar e a EN 118

A operação visa a construção de vias pedonais (passeios nos dois sentidos, ao longo
de cerca de 1000 ml), na zona urbana de Marinhais, de forma a retirar os peões da
faixa de rodagem, aumentando a sua segurança e mobilidade sustentável. Também
se pretende a diminuição da utilização do transporte automóvel, em pequenas
distâncias, de forma a descarbonizar o centro urbano.

385.420,82

FEDER

327.607,70

2017/01/02

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

Marinhais;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000014

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Requalificação da Azinhaga do Moinho de Vento e Largo de
Santa Catarina em Alter do Chão

A presente operação pretende requalificar a Azinhaga e Largo do Moinho de Vento e
o Largo de Santa Catarina, os quais estabelecem o acesso direto da entrada norte da
vila ao núcleo urbano mais antigo.A intervenção irá incidir sobre ações que permitam
criar melhores condições de circulação para o peão e ciclistas em geral, mas
promovendo de igual forma a melhoria e ordenação da circulação automóvel.

79.557,39

FEDER

67.623,78

2016/09/06

2019/07/04

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

Alter do Chão;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000015

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

A presente Operação engloba a realização do Projeto Técnico, bem como a realização
da empreitada de Requalificação do Acesso Norte e Acesso Sul do Aglomerado de
Requalificação do Acesso Norte e Acesso Sul do Aglomerado de Chança. A intervenção proposta, assenta sobre a criação de novos passeios e/ou
Chança
faixas de conforto ao longo das laterais da via. A Operação pretende melhorar este
troço, ao nível do pavimento e das condições de circulação para o peão, criando
espaços de utilização de modos suaves.

431.079,61

FEDER

366.417,67

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

Chancelaria;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000016

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DO REDONDO
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Reabilitação Urbana da Vila de Redondo: Unidade B

A presente operação visa dar cumprimento À estratégia de redução do teor de
carbono para o território plasmado no PAMUS da CIMAC, apontando à melhoria da
mobilidade universal e das condições de circulação das pessoas, à valorização do
espaço público, e ao já referida redução do valor das emissões de carbono.

1.034.245,47

FEDER

879.108,65

2019/01/01

2019/09/13

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Redondo;

Redondo;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000018

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE MARVÃO
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

PAMUS ‐ Percurso Pedestre entre a Fonte da Pipa e as Portas
de Rodão

A presente operação tem como principal objetivo a criação de um percurso pedestre
entre a Fonte da Pipa e as Portas de Rodão ‐ entrada do burgo medieval, tendo em
vista promover o acesso pedonal à vila de Marvão e o descongestionamento de
tráfego. Este percurso constituir‐se‐á como uma alternativa ao uso do automóvel.

175.503,62

FEDER

149.178,08

2016/10/01

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

‐

67.616,69

FEDER

57.474,18

2017/08/21

2018/01/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Alvito;

Alvito;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000020

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE ALVITO
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Remodelação das Redes de Infraestruturas e Pavimentação ‐
Rua do Penedo, Alvito

O projeto consiste na remodelação das redes de infraestruturas e pavimentação da
Rua do Penedo em Alvito. Esta remodelação aponta para a necessidade de
concretização de melhorias no pavimento, nas redes de abastecimento de água,
redes de saneamento básico doméstico e pluvial, rede elétrica e de
telecomunicações.

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000021

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE SOUSEL
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Parque Urbano de Sousel

Esta é uma via estruturante onde o principal objetivo é a segurança dos seus
utilizadores. O presente projeto localiza‐se no quadrante poente da Vila de Sousel
junto ao Complexo Desportivo e ao novo Centro Escolar. O arruamento principal é
apoiado por bolsas de estacionamento para viaturas ligeiras, e autocarros junto ao
Centro escolar, as vias pedonais dão o acesso privilegiado do centro da vila a todos os
equipamentos existentes.

389.300,63

FEDER

330.905,54

2017/09/01

2018/12/28

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Sousel;

Sousel;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000022

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE SALVATERRA DE MAGOS
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Melhoria da Mobilidade na Área Industrial Pinhal dos
Mouros/EN 114.3, em Salvaterra de Magos

A operação visa a construção de uma via pedonal ciclável, com tratamento e
revestimento da faixa de rodagem, tendo em vista a melhoria da mobilidade e
aumento da segurança. Também se pretende a diminuição da utilização do
transporte individual, em pequenas distancias, de forma a descarbonizar o centro
urbano.

102.295,97

FEDER

86.951,57

2017/12/20

2019/12/20

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

União das freguesias de
Salvaterra de Magos e
Foros de Salvaterra;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000023

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE FERREIRA DO ALENTEJO
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

MUSFA ‐ Mobilidade Urbana Sustentável de Ferreira do
Alentejo ‐ FASE I

A operação vai criar melhores condições para a mobilidade urbana sustentável
através da criação de novas vias pedonais nos núcleos urbanos do concelho, da
supressão de barreiras arquitetónicas, da eliminação de pontos negros de acidentes
que envolvem peões e ciclistas, da redução da presença de veículos motorizados nos
núcleos urbanos e, por essa via, da redução da emissão de gases com efeito de estufa
e do ruído nos centros urbanos do concelho

236.711,65

FEDER

201.204,90

2017/01/02

2019/03/29

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

‐

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000024

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Construir/requalificar a rede pedonal ‐ ligação do Bairro da
Barreta aos equipamentos públicos

A Operação visa, em termos sintéticos, intervir no sentido da criação de uma rede
pedonal que permita, tanto a diminuição do uso de viaturas pessoais, como o
acréscimo da qualidade ambiental, pela redução, não quantificada, das emissões de
CO2.As duas outras componentes, são residuais e respeitam à fiscalização da
empreitada e à possível revisão de preços.

457.264,22

FEDER

388.674,59

2018/06/01

2020/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

Arraiolos;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000025

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE FRONTEIRA
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Requalificação da Rua da Lagoa ‐ Fronteira

A Requalificação da Rua da Lagoa tem por objectivo a criação de uma solução de
mobilidade pedonal nesta via, situada na zona urbana mais antiga, da Vila de
Fronteira no Distrito de Portalegre, tratando‐se da via com mais circulação pedonal
de todo o concelho.

153.403,90

FEDER

130.393,32

2018/05/01

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Fronteira;

Fronteira;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000026

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE ALANDROAL
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária do
Concelho de Alandroal ‐ 1ª Fase

A presente operação Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária do
Concelho de Alandroal ‐ 1ª Fase enquadra‐se na Prioridade deinvestimento 4.5 (4e) ‐
Mobilidade Urbana ‐ PAMUS (artigo 66º do RE SEUR), e pretende criar redes
pedonais e ciclaveis no concelho de Alandroal , garantindo a existência de percursos
acessíveis, inclusivos e seguros nos centros urbanos e na ligações aos principais
serviços e/ou equipamentos públicos.

517.894,52

FEDER

440.210,35

2017/12/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Alandroal;

União das freguesias de
Alandroal (Nossa Senhora
da Conceição), São Brás
dos Matos (Mina do
Bugalho) e Juromenha
(Nossa Senhora do Loreto);

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000027

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DO CRATO
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Ligação Pedonal Crato/Flor da Rosa ‐ Via Zona Industrial

Viu‐se nesta temática da mobilidade urbana, uma boa oportunidade para potenciar
uma melhor qualidade de vida urbana, e uma mobilidade urbana sustentável.

130.646,21

FEDER

111.049,28

2018/02/01

2019/02/01

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Crato;

União das freguesias de
Crato e Mártires, Flor da
Rosa e Vale do Peso;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000028

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE MÉRTOLA
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Melhoria da Circulação e Segurança Viária na Povoação de
Moreanes

Esta intervenção consistirá na requalificação de corredores urbanos existentes na
povoação de Moreanes, de modo a constituir uma rede de percursos pedonais
nestes centros urbanos. As obras de requalificação destes corredores deverão dotá‐
los de condições favoráveis para a circulação pedonal, com o objetivo de melhorar as
condições de segurança, conforto e circulação dos utilizadores deste modo de
circulação.

268.326,38

FEDER

228.077,42

2014/01/01

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

Santana de Cambas;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000030

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DO REDONDO
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

2ª Fase da Unidade A ‐ Reabilitação Urbana de Redondo

A presente operação visa dar cumprimento à estratégia de redução do teor de
carbono para o território plasmada no PAMUS da CIMAC, apontando à melhoria da
mobilidade e das condições de circulação das pessoas, à valorização do espaço
público, e ao já referido valor de emissões de carbono.

516.498,17

FEDER

439.023,44

2018/05/15

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Redondo;

Redondo;
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ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000031

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

A Operação decorre do conjunto de investimentos proposto em PAMUS e pretende
uma intervenção estrutural de requalificação de via pedonal no Espaço Público de
Construção e Requalificação de Passeios em Viana do Alentejo Viana do Alentejo. Trata‐se como a seguir se verá de um investimento total elegível
de 159 727 euros, cuja concretização deverá permitir a reabilitação de uma área de
cerca de 3500,00 m2.

159.725,94

FEDER

135.767,05

2018/07/02

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

Viana do Alentejo;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000032

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Requalificação do Percurso Urbano Histórico e Caminho de
Santiago em Alter Pedroso

A Operação pretende intervir nos caminhos (arruamentos) que integram o Caminho
de Santiago e Percurso Urbano Histórico. É uma intervenção de qualificação do
ambiente urbano, contribuindo para pedonalizar alguns percursos, para definir
espaços próprios para a circulação pedonal, ao longo das vias, para criar espaços
adequados ao estacionamento, e para adotar uma sinalização eficiente e uma
iluminação adequada com baixo consumo energético.

176.601,63

FEDER

150.111,39

2016/08/04

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

Alter do Chão;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000033

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Melhoria das Condições de Mobilidade e Acessibilidade
Pedonal no Centro da Vila de Alter do Chão

A intervenção pretende obter uma melhoria significativa ao nível da mobilidade
suave, assegurando uma circulação pedonal segura e confortável em toda a extensão
do percurso a intervencionar, de forma a permitir interligar os espaços e edifícios
mais relevantes da área estudada, eliminando barreiras arquitetónicas, promovendo
o acesso aos equipamentos e mobiliário urbano.

141.547,68

FEDER

120.315,53

2017/03/24

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

Alter do Chão;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000036

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE FRONTEIRA
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Requalificação do acesso variante à EN 245 ‐ Norte de Fronteira

A realização desta operação integra‐se nas operações previstas na Requalificação da
Rua da Lagoa e o Circuito Pedonal entre o Núcleo Urbano de Fronteira e a Ribeira
Grande, garantindo‐se a melhoria substancial das condições circulação pedonal de
todo o concelho.

172.237,00

FEDER

146.401,45

2019/07/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Fronteira;

Fronteira;

692.767,87

FEDER

588.852,69

2019/06/03

2021/02/26

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Cuba;

Cuba;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000037

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE CUBA
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Projeto de Reabilitação Urbana da Rua 1.º de Maio, em Cuba.

Visa‐se a reabilitação de um eixo estruturante e fundamental na malha urbana de
Cuba, destacando‐se a sua importância enquanto troço viário da circular e as
interdependências com a envolvente edificada, os espaços privados e os espaços
públicos pré‐existentes, e ainda um conjunto de equipamentos com condições para a
viabilização de um amplo espaço público onde a multifuncionalidade de usos terá
como elemento estruturante a Rua 1.º de Maio.

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000038

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE CUBA
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Projeto de Reabilitação Urbana de Troço da Estrada da
Circunvalação, em Cuba.

Adaptação da Estrada da Circunvalação, mediante a introdução de um conjunto de
condições que permitam a compatibilização de todos os meios de transporte de
modo a assegurar a viabilidade da introdução de modos suaves, criando os meios
adequados para uma circulação ciclável.

267.246,44

FEDER

227.159,47

2019/06/03

2021/02/26

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Cuba;

Cuba;

320.574,55

FEDER

272.488,37

2019/01/30

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Vidigueira;

Vidigueira;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000039

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE VIDIGUEIRA
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Rede de Ciclovias e Vias Pedonais ‐ Ligações Periurbanas
Vidigueira / Vila de Frades

A intervenção proposta consta na construção duma Rede de ciclovias e Vias Pedonais
que abrange as ligações periurbanas de Vidigueira e Vila de Frades. Trata‐se de um
projeto que surge como a acção n.º CIMBAL 13.01 integrada na tipologia I do PAMUS,
e prevê o incremento dos modos suaves (bicicleta e pedonal), através da construção
de ciclovias ou vias pedonais (excluindo as que tenham fins de lazer como objetivo
principal).

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000040

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE MARVÃO
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

PAMUS ‐ Projeto Urbano de Acessibilidade/Inclusão Social de
Santo António das Areias ‐ 1ªFase

A presente operação visa a melhoria da mobilidade urbana na envolvente ao Largo
Dom João da Câmara, contribuindo para o incremento dos modos suaves e para
sustentabilidade ambiental do aglomerado urbano de Santo António das Areias,
concelho de Marvão.

333.810,70

FEDER

283.739,09

2019/06/01

2021/04/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

Santo António das Areias;

143.241,63

FEDER

121.755,39

2019/01/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Castelo de Vide;

São João Baptista;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000041

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Corredor Pedonal ao Centro de Saúde

Melhorar amplamente as condições acessibilidade a um equipamento público de
elevada importância e procura, resolvendo‐se os atuais constrangimentos associados
aos conflitos entre e circulação pedonal e rodoviária. Esta ação tem significativos
impactos para a população pela acessibilidade que cria, e na ligação entre zonas
residenciais periféricas e o centro da vila; estabelecendo, ainda, continuidade a
outras intervenções já efetuadas.

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000042

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Construção de Áreas Pedonais na Entrada Poente de Alter do
Chão

O presente projeto de requalificação vem sanar as debilidades em termos de
acessibilidade e mobilidade e, efetivamente, é uma intervenção de qualificação do
ambiente urbano, contribuindo para definir espaços próprios para a circulação
pedonal ao longo das vias e para criar espaços adequados ao estacionamento.

83.747,55

FEDER

71.185,42

2018/11/22

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

Alter do Chão;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000043

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE ALANDROAL
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária do
Concelho de Alandroal ‐ 2ª Fase

A presente operação Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária do
Concelho de Alandroal 2ª Fase enquadra‐se na PI 4.5 (4e) ‐ Mobilidade Urbana ‐
PAMUS, vem dar continuidade à operação ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000026 , e
pretende criar redes pedonais e ciclaveis no concelho de Alandroal , garantindo a
existência de percursos acessíveis, inclusivos e seguros nos centros urbanos e na
ligações aos principais serviços e/ou equipamentos públicos.

417.972,61

FEDER

355.276,72

2019/02/01

2020/04/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Alandroal;

União das freguesias de
Alandroal (Nossa Senhora
da Conceição), São Brás
dos Matos (Mina do
Bugalho) e Juromenha
(Nossa Senhora do Loreto);

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000044

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE PORTEL
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Rede de Mobilidade Suave em Portel

A presente candidatura Rede de Mobilidade Suave em Portel, pretende criar uma
rede de mobilidade suave na vila de Portel, composta por mais de 10 km de
extensão, destinada às deslocações quotidianas de quem vive, trabalha ou estuda em
Portel, e com isso aumentar a eficiência energética, reduzindo a emissão de gases
com efeito de estufa (GEE).

340.908,00

FEDER

289.772,00

2019/03/01

2020/02/29

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Portel;

Portel;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000045

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE SOUSEL
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Beneficiação de Arruamentos do Concelho Sousel

Pretende‐se com a presente candidatura a construção de vias de circulação pedonal
em duas zonas de grande afluência de tráfego, integradas em duas vias
estruturantes, e no qual não existe percurso para os peões se deslocarem em
segurança. Esta intervenção iracomplementar também projectos já concretizados
estabelecendo ligações pedonais entre o início da localidade o seu núcleo central,
valorizando assim a área em termos urbanísticos.

301.460,20

FEDER

256.241,17

2019/07/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Sousel;

Sousel;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000046

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE MONFORTE
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

A operação consta de três ações de ordenamento do espaço público para a
implementação de modos suaves de mobilidade, com a construção de vias pedonais,
Requalificação dos Acessos Pedonais e Estacionamentos na Vila zonas de estacionamento e áreas verdes, diminuindo o uso de viaturas individuais
de Monforte
garantindo a sustentabilidade ambiental. As ações de respeitam as necessidades em
termos de mobilidade condicionada, de segurança e de inclusão dos utentes e
residentes na fruição do espaço público.

363.083,03

FEDER

308.620,58

2019/03/01

2021/03/03

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Monforte;

Monforte;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000047

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE SALVATERRA DE MAGOS
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Construção de vias pedonais na EN 114.3, em Várzea Fresca ‐
Foros de Salvaterra

A operação visa a construção de vias pedonais na EN 114.3 ‐ Eixo Salvaterra‐Foros de
Salvaterra (passeios nos dois sentidos, ao longo de 1200 ml + 860 ml, na zona urbana
da Várzea Fresca ‐ Foros de Salvaterra, de forma a retirar os peões da faixa de
rodagem, aumentado a sua segurança e a mobilidade urbana sustentável.

440.894,04

FEDER

374.759,93

2018/11/30

2020/11/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

União das freguesias de
Salvaterra de Magos e
Foros de Salvaterra;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000048

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICÍPIO DE MÉRTOLA
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Melhoria da Circulação e Segurança Viária na Povoação de S.
João dos Caldeireiros

Esta intervenção consistirá na requalificação de corredores urbanos existentes na
povoação de São Miguel do Pinheiro, de modo a constituir uma rede de percursos
pedonais nestes centros urbanos. As obras de requalificação destes corredores
deverão dotá‐los de condições favoráveis para a circulação pedonal, com o objetivo
de melhorar as condições de segurança, conforto e circulação dos utilizadores deste
modo de circulação.

526.998,94

FEDER

447.949,10

2017/01/23

2019/08/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

São João dos Caldeireiros;

ALT20‐07‐1406‐FEDER‐000050

Programa Operacional Regional do Alentejo

07 ‐ Eficiência energética e mobilidade

85%

04 ‐ Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de
carbono em todos os setores

05 ‐ A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos
os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a
MUNICIPIO DE ALVITO
promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas
de adaptação relevantes para a atenuação;

Remodelação das Redes de Infraestruturas e Pavimentação ‐
Rua Prof. Egas Moniz ‐ VNB

O projeto consiste na remodelação das redes de infraestruturas e pavimentação da
Rua Professor Egas Moniz em Vila Nova da Baronia. Esta remodelação aponta para a
necessidade de concretização de melhorias no pavimento, nas redes de
abastecimento de água, redes de saneamento básico doméstico e pluvial, rede
elétrica e de telecomunicações.

67.800,52

FEDER

57.630,44

2017/11/01

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Alvito;

Vila Nova da Baronia;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000001

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

EmCante

O EmCante envolve diversas ações que procuram dar resposta aos objetivos,
integrando‐as nos 3 conceitos expressos na Missão.No Estudo e Investigação
pretende‐se publicar o Cancioneiro Aljustrelense.Na divulgação, Valorização e
Sensibilização procura‐se desenvolver 4 ações:Cante à Mesa,Festival do
Cante,Fardamento grupos corais,promoção do Cante no exterior.Em termos de
Educação, Transmissão visa‐se a criação do clube e a Casa do Cante.

327.495,48

FEDER

237.925,48

2015/11/12

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000004

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE MOURA

RECUPERAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SAFARA

No centro da povoação de Safara, ergue‐se a Igreja de Safara que se destaca da linha
da paisagem, não só pela sua beleza como pela sua magnificência. Do ponto de vista
cultural, histórico, científico e turístico o Bem Imóvel a preservar apresenta um
elevado valor, pelo que a sua recuperação irá promover a valorização de um ativo
histórico‐cultural que ajudará a consolidar o Alentejo como destino turístico
associado a uma oferta qualificada.

156.097,40

FEDER

132.682,79

2016/09/01

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

União das freguesias de
Safara e Santo Aleixo da
Restauração;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000005

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE MOURA

Operação de valorização e promoção dos recursos museológicos e arqueológicos e da
sua importância como testemunho da construção e ocupação do território, através
VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS da execução de três eixos: criação de conteúdos temáticos, com exposição
MUNICIPAIS
transversal sobre exploração mineira; a edição de estudos e trabalhos de
investigação, criando uma linha editorial do Museu Municipal; e criação de novas
valências, através da reinterpretação do Núcleo Árabe.

104.620,72

FEDER

88.927,61

2016/06/01

2019/06/09

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

União das freguesias de
Moura (Santo Agostinho e
São João Baptista) e Santo
Amador;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE CUBA

Projeto de Requalificação e Valorização da Casa Fialho de
Almeida, em Cuba

832.816,50

FEDER

707.894,03

2016/03/30

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Cuba;

Cuba;

A requalificação da Casa Fialho de Almeida visando a sua disponibilização para
divulgação da vida e obra do escritor bem como de outros eventos culturais de
objeto similar com o intuito de reforçar o interesse turístico da localidade, do
concelho e da região.

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000007

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE BEJA

BEJA CRIATIVA ‐ VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO CANTE
ALENTEJANO

A operação contempla quatro grandes núcleos a desenvolver: ‐ Componente da
interpretação do Cante Alentejano;‐ Núcleo privilegiado de experiências associadas
ao cante e de valorização do cante junto da comunidade educativa e outros agentes;‐
Núcleo associado ao imaginário do cante com a criação de oficinas de artes e ofícios
tradicionais;‐ Acções de Comunicação e Promoção associadas ao projecto.

439.150,00

FEDER

373.277,50

2016/07/01

2019/06/15

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

Baleizão; Beringel; Cabeça
Gorda; Nossa Senhora das
Neves; Santa Clara de
Louredo; São Matias; União
das freguesias de Albernoa
e Trindade; União das
freguesias de Beja
(Salvador e Santa Maria da
Feira); União das freguesias
de Beja (Santiago Maior e
São João Baptista); União
das freguesias de Salvada e
Quintos; União das
freguesias de Santa Vitória
e Mombeja; União das
freguesias de Trigaches e
São Brissos;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000008

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE SINES

Recuperação e Musealização das Fábricas Romanas de Sines

A operação visa a recuperação de um estabelecimento de fabrico de preparados
piscícolas da Época Romana (século I) e a sua musealização.Para além do interesse
histórico e cultural que este estabelecimento possui, a sua musealização, irá atrair
um público mais vasto para a visita ao património local. Localizado numa área aberta
junto de um dos principais acessos à praia, permitirá atrair públicos que de outra
forma não visitariam o museu.

253.610,88

FEDER

215.569,25

2016/04/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

Sines;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000009

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

Promoção Cultural e Atração Turística: ALMARTE ‐ Festival
Internacional de Artes de Rua e ESCRITAS DO SUL ‐ Festival
Internacional Literário

O ALMARTE é um evento inédito que junta em Almodôvar as mais diversas
disciplinas artísticas. Com a promoção do evento ESCRITAS DO SUL, pretende‐se
conhecer e dar a conhecer a escrita, a língua e a forma como a produzimos e
utilizamos, aliando a história à literatura ao longo de cinco dias, em torno de
diferentes mesas‐redondas, conferências, tertúlias, oficinas e diálogos interartísticos.

700.000,00

FEDER

482.500,00

2016/05/01

2017/10/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Almodôvar;

União das freguesias de
Almodôvar e Graça dos
Padrões;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000010

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE PORTALEGRE

Rede de Património Histórico/Cultural do Concelho de
Portalegre ‐ 1ª Fase

A operação tem como principal objectivo a valorização, promoção e animação dos
activos patrimoniais da Cidade ‐ Rede de Património Histórico/Cultural do Concelho
de Portalegre.A sua concretização é fundamental para reforçar a afirmação de
Portalegre como pólo histórico‐cultural do Alto Alentejo, contribuindo para aumentar
o impacto na dinamização da procura de bens culturais e na captação de fluxos
turísticos.

283.071,52

FEDER

240.610,80

2016/01/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000011

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE AVIS

Feira Medieval Ibérica de Avis

Pretende‐se a promoção do conhecimento da História e da Cultura, retratando
cenários da época, que com a expansão da mesma à internacionalização obteve um
cariz ibérico dando a conhecer o conhecimento existente nas Ordens Militares
afectas ao evento, graças à sua afinidade histórica permite enriquecer o
conhecimento na área do património desenvolver o estudo entre os dois povos
vizinhos.

85.020,00

FEDER

59.514,00

2016/05/13

2018/12/28

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Avis;

Avis;
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ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000012

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE OURIQUE

Eventos no Concelho de Ourique

A riqueza do património cultural no concelho de Ourique surge como elemento
identitário da população e território e como fator fortemente impulsionador de
dinâmicas de valorização turística e de sustentabilidade local.O património cultural
associado à História Local, à Arqueologia, ao Canto/Música e aos Usos e Costumes
Tradicionais será promovido e valorizado através da dinamização de um conjunto de
eventos a realizar no concelho de Ourique.

212.790,00

FEDER

170.964,29

2016/07/01

2017/07/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ourique;

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000014

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE BEJA

As Nossas Memórias , Castelo de Beja

A proposta de intervenção pretende criar condições de visitação da torre de
menagem, praça de armas do castelo e espaço amuralhado. Todas as intervenções
executadas e projectadas têm acompanhamento da Direcção Regional de Cultura.

293.500,00

FEDER

249.475,00

2015/07/01

2017/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000016

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE PORTALEGRE

Percursos e Animação em Áreas Protegidas

A operação Percursos e Animação em Área Protegidas visa valorizar e divulgar o
património do Parque Natural da Serra de S. Mamede, contribuindo para alcançar os
objectivos e metas fixadas a nível regional, bem como para reforçar a posição do Alto
Alentejo, no contexto da NUT II ‐ Alentejo.Pretende‐se promover a Rede de
Percursos em Natureza ‐ Feel Nature, consolidando Portalegre como destino
turístico associados ao Turismo de Natureza.

20.000,00

FEDER

17.000,00

2017/01/02

2018/08/15

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000017

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

Festival Romano ‐ III * LVDI * ABELTERIENSIS

O Festival Romano em Alter do Chão é sem dúvida um extraordinário palco da
recriação histórica do período romano valorizando não só a Educação
Patrimonial,numa pedagogia viva que se cruza com a História,a Arte e a Cultura.O
projeto implica um programa interno,dinâmico,elaborado com vista à manutenção da
vivacidade e vivência do projeto e que pretende transmitir a sensação aos visitantes
de uma espontânea e constante animação no espaço do evento.

111.632,38

FEDER

88.542,38

2016/03/01

2018/03/01

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000018

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE MARVÃO

A operação contempla a elaboração do Dossier individual de Marvão, tendo em vista
a formalização da candidatura do Bem Fortificações Abaluartadas da Raia, a
Candidatura das Fortalezas Abaluartadas da Raia a Património
Património da Humanidade, reconhecido pela UNESCO, em parceria com os
da Humanidade, Reconhecido pela UNESCO ‐ Dossier Individual
municípios de Elvas, Almeida e Valença, sendo que o mesmo, à presente data, já
de Marvão
integra a Lista Indicativa de Portugal ao Património Mundial. Contempla, ainda,
atividades de promoção e divulgação.

117.650,00

FEDER

100.002,50

2016/07/01

2018/07/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000019

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

Igreja de São Pedro ‐ núcleo museológico

A requalificação da igreja de S. Pedro integra‐se no projeto de criação do Museu
Municipal Polinucleado de Grândola, o qual prevê a implementação de vários núcleos
museológicos dispersos pelo território do concelho. O núcleo museológico da igreja
de S. Pedro será dotado de áreas de acolhimento, exposição, projeção audiovisual,
reservas museológicas adequadas aos vários tipos de materiais e gabinetes de
trabalho.

510.634,00

FEDER

434.038,90

2017/06/01

2018/08/15

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Grândola;

União das freguesias de
Grândola e Santa
Margarida da Serra;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000020

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE SERPA

Valorização e Qualificação da Rede Museológica Municipal

Abordagem articulada e complementar entre Património Cultural e espaços
museológicos ou museus, com vista à sua salvaguarda, valorização e dinamização
turística do concelho. Pretende‐se criar uma rede de espaços museológicos
complementares e descentralizados a funcionarem como pólos de dinâmicas
socioculturais e socioeconómicas, entre eles e com o espaço envolvente, seja ele
concelhio, regional, nacional e transfronteiriço.

218.522,99

FEDER

185.744,54

2016/07/13

2019/08/10

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

União das freguesias de
Serpa (Salvador e Santa
Maria);

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000022

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE SOUSEL

Readaptação do Centro Cultural a Museu dos cristos

Pretende‐se com a presente candidatura dar vida, em espaço condigno, ao espólio
designado Museu dos Cristos. Com a implementação do Museu dos Cristos, Sousel
terá certamente um fluxo maior de públicos, tanto nacional como internacional, e
desta forma um maior desenvolvimento socioecónomico e cultural, desfrutando do
nosso paraíso natural aliado os excelentes produtos endógenos que são uma mais‐
valia na nossa identidade.

494.843,43

FEDER

420.616,92

2016/12/26

2018/12/20

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Sousel;

Sousel;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000024

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE GAVIÃO

Tendo adquirido e recuperado o antigo edifício da fábrica de Natividade Nunes da
Silva, sita em Belver, antiga fábrica de carpetes, colchas, tapetes e linhos, pretende o
Conteúdos Museográficos e implementação do Plano de
município recuperar e divulgar o património cultural do Concelho. Com este projecto
Atividades do Núcleo Museológico das Mantas e Tapeçarias de
irá ser aumentada a oferta turística do concelho e o n.º de visitantes. Criando uma
Belver
dinâmica de actividades nesta técnica artesanal de fabrico de tapeçarias será possível
criar emprego nesta área.

134.933,21

FEDER

114.693,23

2014/10/27

2016/10/27

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Gavião;

Belver;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000025

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE ELVAS

Adaptação do PM014/ELVAS ‐ Casa dos Fornos a Reservas do
MACE

Pretende‐se a adaptação do PM 014/ELVAS ‐ Casa dos Fornos a Reservas do MACE,
tornando‐se num espaço de fruição pública, destinado ao público em geral.
Contribuirá para a salvaguarda do bem, valorização da cidade, consolidando Elvas
como destino turístico associado a uma oferta qualificada, criando novas
oportunidades no domínio turístico, cultural, patrimonial, promotora de criação de
emprego, potenciando assim a classificação da UNESCO.

271.577,19

FEDER

203.682,89

2016/02/22

2018/12/28

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Caia, São Pedro e Alcáçova;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000026

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

ZARCOS, ASSOCIAÇÃO DE MÚSICOS DE BEJA

BEJA NA RUA ‐ FESTIVAL DE ARTES NA RUA

A operação consiste na criação de uma iniciativa alargada e continuada constituída
por um Festival com início a 24 de Junho e encerramento em Dezembro de 2016,
com dinamização de atividades no espaço público da cidade ‐ Centro Histórico, o
palco por excelência da identidade e valores patrimoniais do território.

283.845,88

FEDER

212.884,41

2016/06/01

2017/02/16

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000027

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE ELVAS

Reabilitação e Adaptação do Quartel do Assento ‐
PM010/ELVAS a Museu de Arqueologia e Etnografia

Pretende‐se a adaptação do PM 010/ELVAS Quartel do Assento a Museu de
Arqueologia e Etnografia, tornando‐se num espaço de fruição pública, destinado ao
público em geral, contribuindo para a salvaguarda do bem, valorização da cidade,
consolidando Elvas como destino turístico, criando novas oportunidades no domínio
turístico, cultural, patrimonial, promotora de criação de emprego, potenciando assim
a classificação da UNESCO.

3.916.235,25

FEDER

3.328.799,96

2017/04/20

2020/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Assunção, Ajuda, Salvador
e Santo Ildefonso;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000028

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE ELVAS

Iluminação de Monumentos

A operação consiste na Iluminação Cénica de vários Monumentos, que
desempenharam um papel importante na história da cidade, os quais integram o PM
091/Fortificação da Praça sendo alguns deles classificados Monumentos Nacionais e
de Interesse Público.Contribuirá para a valorização do património cultural,
consolidando Elvas como destino turístico, criando novas oportunidades no domínio
turístico, cultural, patrimonial, e na criação de emprego.

275.648,28

FEDER

206.736,21

2017/06/14

2019/12/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Elvas;

Assunção, Ajuda, Salvador
e Santo Ildefonso; Caia, São
Pedro e Alcáçova;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000029

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

Promoção Turística do Concelho de Aljustrel

A operação envolve diversas ações que procuram dar resposta aos objetivos
definidos nomead. intensificação das ações promocionais dirigidas ao segmento
turistas e ao segmento trade,como a participação em feiras nacionais e
internacionais,a publicidade ao território e o reforço da promoção no site do
município;edição de materiais promocionais ajustados aos mercados e produtos
turísticos;utilização da tecnologia Beacon e de ecrãs de tenologia LED.

209.242,54

FEDER

156.931,91

2017/07/24

2019/02/08

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000033

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR

Requalificação da fortificação abaluartada de Campo Maior

A presente operação consiste numa empreitada e componentes que lhe estão
associadas: projeto, fiscalização e revisão de preços. A obra inclui trabalhos de
requalificação da fortificação abaluartada, espaços exteriores adjacentes e castelo. A
operação inclui, ainda uma componente que corresponde ao plano de promoção e
divulgação da mesma.

4.951.920,18

FEDER

4.209.132,16

2016/05/16

2020/02/09

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

Nossa Senhora da
Expectação; São João
Baptista;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000035

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

Ativação, Animação e Dinamização do Património Cultural
Imaterial do Alentejo e do Ribatejo

Criação e promoção de um catálogo de experiências turísticas baseadas no
Património Cultural Imaterial (PCI) do Alentejo e Ribatejo que configure uma nova
rota turística, incluindo as seguintes componentes: (i) conceção e desenvolvimento
do catálogo; (ii) desenvolvimento e montagem das várias experiências turísticas; (iii)
lançamento das ações de promoção, distribuição e comercialização do catálogo; (iv)
montagem de um sistema de monitorização.

519.675,00

FEDER

389.756,25

2017/02/09

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

Redondo; Reguengos de
Monsaraz; União das
freguesias de Beja
(Santiago Maior e São João
Baptista); União das
freguesias de Castro Verde
Beja; Castro Verde;
e Casével; União das
Estremoz; Évora; Redondo; freguesias de Estremoz
Reguengos de Monsaraz;
(Santa Maria e Santo
André); União das
freguesias de Évora (São
Mamede, Sé, São Pedro e
Santo Antão); União das
freguesias de Malagueira e
Horta das Figueiras;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000036

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

COMPANHIA DE DANÇA CONTEMPORANEA DE ÉVORA

ALENTEJO ‐ Festival Internacional de Artes

O ALENTEJO‐Festival Internacional de Artes é um evento cultural dedicado à mostra
de diferentes artes e tradições: Cante, Chocalhos, Dança, Música, Artes Plásticas.
Uma proposta de programação pluridisciplinar que cruza expressões matriz do
Alentejo com o contemporâneo, para aliar novas vivências do património, formação
de públicos, integração em circuitos turísticos‐culturais, contribuindo para o aumento
da atractividade e de visitantes.

212.200,00

FEDER

159.150,00

2017/01/02

2018/12/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Baixo Alentejo;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000037

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE SERPA

Serpa Terra Forte ‐ Promoção

O Serpa Terra Forte ‐ Promoção é um projeto de promoção turística, do património
material e imaterial do concelho de Serpa, baseado na comunicação especializada da
oferta cultural identitária do território e focalizada nas lendas e tradições locais, no
património monumental e natural endógenos. O projeto está alinhado com o
Documento Estratégico para o Turismo no Alentejo 2014‐20 e com a ENEI e EREI para
o Alentejo‐domínio serviços de turismo.

324.114,94

FEDER

243.086,21

2017/05/02

2019/06/28

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000039

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTO
ANTAO DE EVORA

Requalificação da Igreja de Santo Antão

Esta intervenção pretende melhorar o estado de conservação da igreja e,
consequentemente, a sua imagem exterior. Para o efeito, irá proceder‐se a obras de
reabilitação onde se incluem: a reparação de rebocos exteriores e posteriores
caiações, a reparação e manutenção de portas, a limpeza e reparação de
cantarias, a reparação do lanternim nas coberturas e a substituição de telhas.

82.520,02

FEDER

61.890,02

2017/09/04

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000040

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

CASA CADAVAL ‐ ASSOCIAÇÃO FESTIVAL ÉVORA CLÁSSICA

EVORAAFRIKA

De 19 de Maio a 23 Julho de 2017 Évora acolherá o Evor'Afrika. Arte com curadoria
de André Magnin, palcos musicais sob direção de Alain Weber e Ballaké Sissoko.
Evor'Afrika trará a pintura, a escultura, a fotografia, máscaras, música, dança, cinema
e conferências, numa inédita celebração da África tradicional e contemporânea.
Atrairá aficionados da arte contemporânea e da musica, e importantes fluxos de
turismo nacional e internacional.

566.415,00

FEDER

424.811,25

2017/01/02

2018/12/29

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE ÉVORA

Programa de Intervenção de conservação e consolidação do
Aqueduto da Agua de Prata

O Aqueduto da Água da Prata foi edificado no século XVI e é um imóvel classificado.
Pretende‐se conservar e consolidar os troços subsistentes da construção original
devido ao seu mau estado de conservação. O programa abrange trabalhos
preparatórios, como levantamentos arquitetónicos e diagnóstico do estado de
conservação, como a elaboração de projecto, a respetiva execução e abrange
também ações de valorização ao nível da iluminação cénica.

237.390,00

FEDER

201.781,50

2016/04/01

2019/03/27

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Bacelo e Senhora da Saúde;
União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);
União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

Museu Pedro Nunes ‐ Divulgação da Ciência

Requalificação da antiga igreja do Espirito Santo, dotando‐a de condições para o
funcionamento do museu in sito associado ao local e ao matemático Pedro Nunes.

775.134,13

FEDER

658.864,01

2015/04/23

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

União das freguesias de
Alcácer do Sal (Santa Maria
do Castelo e Santiago) e
Santa Susana;

Ações de reabilitação que incluem a introdução de infraestruturas elétricas,
comunicações e segurança, assim como abastecimento de água e drenagem de
águas residuais e domésticas.

328.470,38

FEDER

246.352,79

2016/11/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

663.541,38

FEDER

497.656,04

2017/02/09

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

427.012,59

FEDER

320.259,44

2017/01/01

2018/12/28

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

União das freguesias de
Serpa (Salvador e Santa
Maria);

1.854.041,93

FEDER

1.390.531,45

2015/02/20

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000042

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000044

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000045

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO / MINISTÉRIO
Requalificação de S. Bento de Cástris/Sphera Castris ‐ 2.ª fase
DA CULTURA

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000046

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

1) Modelo de gestão ‐ sistema relacionamentos institucional;2) Conceção e
montagem da rede ‐ incorporando sistema de sinalética;3) Tour operação ‐ com
Operacionalização da estratégia para a valorização do Touring
conceção dos conteúdos para pacotes turísticos;4) Sistemas digitais de informação ao
Cultural e Paisagístico do Alentejo e do Ribatejo ‐ Rotas do
turista ‐ essencialmente online;5) Desenvolvimento e promoção da marca ‐ incluindo
Touring Cultural do Alentejo e Ribatejo
outros conteúdos para promoção nacional e internacional; e6) Estudos preparatórios
onde constará a análise de mercado.

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000047

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE SERPA

Passadiços do Pulo do Lobo

A operação consiste na implementação de Passadiços no Pulo do Lobo,
disponibilização de informação e material de divulgação referentes ao território que
permitam dinamizar e promover o património natural do Parque Natural do Vale do
Guadiana junto da comunidade escolar, operadores turísticos e população geral.

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000048

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

Promoção Alentejo/Ribatejo ‐ Participação na Feira Bolsa de
Turismo de Lisboa ‐ Campanhas de Marketing Operacional

A operação subdivide‐se em:‐AÇÃO 1 ‐PARTICIPAÇÃO EM FEIRA ‐ BOLSA DE TURISMO
DE LISBOA‐AÇÃO 2 ‐CAMPANHA DE MARKETING OPERACIONAL ALENTEJO/RIBATEJO
(LEZÍRIA DO TEJO) 2015 ‐ ALENTEJO SABE A AMOR‐AÇÃO 3 ‐CAMPANHA DE
MARKETING OPERACIONAL ALENTEJO/RIBATEJO (LEZÍRIA DO TEJO) 2016/2017 ‐
DESLIGUE‐AÇÃO 4 ‐AÇÃO DE PROMOÇÃO INTERNACIONAL DO ALENTEJO 2017/2018 ‐
SINES‐AÇÃO 5 ‐CAMPANHA DE MARKETING OPERACIONAL ALENTEJO/RIBATEJO
2017/2018
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ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000049

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO / MINISTÉRIO
Casa Cidadania Salgueiro Maia ‐ 1.ª Fase
DA CULTURA

A presente candidatura destina‐se a promover a criação da CASA DA CIDADANIA
SALGUEIRO MAIA, a instalar no Castelo de Castelo de Vide, em conformidade com a
parceria estabelecida entre o Município de Castelo de Vide e a Direção Regional de
Cultura do Alentejo. Consiste na requalificação e adaptação de edifícios para a
recepção de uma coleção representativa da vida de uma fígura ímpar da história
recente nacional.

1.104.227,39

FEDER

828.170,55

2016/06/13

2019/02/09

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Castelo de Vide;

São João Baptista;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000050

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

ASSOCIAÇÃO DE COLECÇÕES

Museu Berardo Estremoz

A presente operação, Museu Berardo Estremoz, contempla duas etapas: a
reabilitação do Palácio dos Henriques e a criação do Museu Berardo Estremoz.O
Palácio dos Henriques localiza‐se no centro de Estremoz, dispondo de um património
azulejar de elevado valor artístico e cultural. O acervo da Coleção Berardo irá
proporcionar uma programação atual a este espaço, fortemente apelativa para
diversos públicos (escolas, comunidade, visitantes, turistas)

3.450.102,83

FEDER

2.587.577,12

2017/01/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

União das freguesias de
Estremoz (Santa Maria e
Santo André);

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000051

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E DEFESA DO PATRIMONIO
NATURAL E CULTURAL DO CONCELHO DE MERTOLA

GuadianaNATURAL.PT

O projeto desenvolve‐se na área do PNVG e dos concelhos de Mértola e Serpa. Tem
como objetivo promover e angariar aderentes para a marca NATURAL.PT, promover o
turismo e o património natural da região nacional e internacionalmente e sensibilizar
os aderentes e operadores turísticos para a conservação do património natural e
atividades associadas, encontrando pontos de cooperação que resultem numa rede
de receção aos visitantes e de novas ofertas.

179.739,90

FEDER

134.804,93

2017/01/01

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola; Serpa;

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000052

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

Estrutura de Informação e de Suporte ao Sistema de Montado

Criação de uma estrutura de informação e de suporte ao Sistema de Montado, com
vista a apoiar a criação de produtos turísticos inovadores, baseados em experiências
turísticas diferenciadoras associadas a um território de grande valia ambiental e
beleza paisagística, apoiados em estratégias de comunicação dirigidas a segmentos
de procura turística que revelem maior apetência por este tipo de produtos e
permitam aumentar a atratividade regional.

382.530,00

FEDER

286.897,50

2017/02/09

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000053

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE EVORA

Igreja da Misericórdia ‐ Valorização do Património

O Projeto que a Misericórdia de Évora se propõe desenvolver assume uma
abordagem integrada de intervenção, tendo como foco a valorização do património
da Igreja da Misericórdia, que atravessa um conjunto de atividades e, no seu
conjunto, permitirão tornar visível e acessível a todos/as a riqueza cultural e histórica
da igreja. Os resultados serão divulgados e disseminados promovendo a conservação,
valorização e promoção do património.

409.579,64

FEDER

348.142,68

2016/08/24

2019/03/08

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000054

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

ASSOCI'ARTE ‐ ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E ARTE

Patrimonios

Patrimónios é um projecto de animação cultural a promover pela Associ'arte, a
implementar entre Nov. de 2016 e Out. de 2018 que promove as artes e as
características identitárias do Alentejo como o Cante, o Fado, as Marionetas, as Saias
e as Danças. Inclui 6 filmes sobre o Alentejo, Espectáculos musicais, de marionetas,
danças tradicionais e uma exposição de fotografia sobre o património natural e
cultural do Alentejo.

210.000,00

FEDER

157.500,00

2017/02/09

2019/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central; Alto Alentejo; Baixo
Alentejo;

Beja; Cuba; Elvas; Évora;
Portel; Vidigueira;

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000058

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO / MINISTÉRIO
Centro Interpretativo para o Cante Alentejano
DA CULTURA

Criação, em Serpa, de um Centro Interpretativo para o Cante Alentejano, que resulta
da inscrição do Cante Alentejano pela UNESCO, em 2014, na Lista representativa do
património cultural imaterial, sendo o Centro Interpretativo considerado como
nuclear de toda uma estratégia de salvaguarda do Cante Alentejano.

180.810,00

FEDER

135.607,50

2017/08/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

União das freguesias de
Serpa (Salvador e Santa
Maria);

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000059

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE PORTALEGRE

Requalificação do Convento de Santa Clara

A presente operação tem como objectivo principal a requalificação do Convento de
Santa Clara ao nível das coberturas, paramentos verticais exteriores, divisória interior
cancela, reparação do sistema de AVAC e requalificação do espaço de
ingresso/recepção. O imóvel em causa está classificado como Monumento Nacional.

255.352,58

FEDER

191.514,44

2016/10/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

União das freguesias da Sé
e São Lourenço;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000061

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE MÉRTOLA

4NATURE ‐ ECOTURISMO NO VALE DO GUADIANA

4NATURE centra‐se na salvaguarda e valorização turística da biodiversidade da região
Alentejo, em particular os presentes no Vale do Guadiana. Visa contribuir para a
afirmação da Região Alentejo como destino de excelência para o Turismo de
Natureza. Versa 2 ações: o lançamento da criação e integração do Geoparque Vale
do Guadiana na rede Geoparques UNESCO; e a conceção do projeto Museológico do
Museu da Biodiversidade do Vale do Guadiana.

134.140,88

FEDER

100.605,66

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola; Serpa;

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000064

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SAMORA
CORREIA

Conservação e restauro do património integrado da Igreja
Matriz de Samora Correia

A operação que se propõe concretizar, com um investimento global de
1.109.512,24EUR e prazo de execução de 36 meses, tem por objeto a conservação, o
restauro, a valorização e consequente promoção do património integrado da Igreja
Matriz de Samora Correia, cujos trabalhos terão incidência sobre madeiras, talhas,
esculturas e revestimento azulejar das paredes.

1.109.512,24

FEDER

832.134,18

2015/01/23

2021/04/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

Samora Correia;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000065

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

Dinamização do Turismo de Natureza ‐ Alargamento e
Consolidação do Produto Walking

A operação é constituída por 5 grandes grupos de ações:1) Montagem do produto
turístico ‐ seleção dos melhores percursos;2) Sistema de sinalização ‐ sustentável de
baixo custo e impacto ambiental;3) Informação ‐ conceção e produção de painéis e
de outro material informativo como mapas homologados e guias em diversas
línguas;4) Promoção ‐ essencialmente online;5) Animação territorial ‐ eventos de
grande impacto.

544.246,80

FEDER

408.185,10

2017/02/09

2019/10/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000066

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

ROTA VICENTINA ‐ ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO
ROTA VICENTINA MTB
TURISMO DE NATUREZA NA COSTA ALENTEJANA E VICENTINA

A Rota Vicentina MTB visa criar uma rede integrada de percursos para o Turismo
Ativo e de Natureza no SW de Portugal, concertando os itinerários de caminhada RV
existentes com novos itinerários BTT bem como com novas Pequenas Rotas (PRs),
reforçando assim as condições de apoio à valorização e visitação dos recursos
naturais e culturais da região, enquanto instrumento de sustentabilidade do
território através da sua valorização turística.

512.021,79

FEDER

384.016,34

2017/06/05

2019/05/03

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Odemira; Santiago do
Cacém; Sines;

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000067

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE BEJA

O conceito CIDADES QUE SE CONTAM é a marca de Beja, da sua história antiga e das
novas expressões artísticas, urbanas e cosmopolitas, mas com raízes profundas na
CIDADES QUE SE CONTAM ‐ Estratégia de Animação Cultural e identidade ancestral do povo alentejano. É o elo de ligação entre um passado que se
Promoção Turística de Beja
quer dar a conhecer, na sua autenticidade e dignidade, aos visitantes dos vários
cantos do mundo e um futuro que se pretende construído de inovação, criatividade e
novas oportunidades económicas.

230.131,47

FEDER

172.598,60

2015/12/09

2020/03/08

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000069

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

INEDITRADIÇÃO ‐ ASSOCIAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E
PROMOÇÃO DA HERANÇA CULTURAL

Património Histórico e Arqueológico da cidade de Beja:
Plataforma Digital e Turismo Cultural

Trabalhando o potencial do património como factor de desenvolvimento, esta acção
pretende, por via de uma plataforma online e recorrendo a ferramentas digitais,
divulgar e promover, de modo inovador, o património Histórico‐Arqueológico de
Beja. Procura conectar e apoiar os agentes económicos e atrair turistas e investidores
para a região, através da qualificação e internacionalização da oferta do turismo
cultural da cidade e seus arredores.

187.290,00

FEDER

140.467,50

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000071

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE MÉRTOLA

GO2MÉRTOLA!

O projeto GO2MÉRTOLA! integra ações de estruturação e promoção direcionadas
para o produto touring cultural e para os nichos do birdwtaching, do walking e do
astro turismo. De forma transversal, o projeto aporta 1 grande enfoque na
digitalização e no recurso às plataformas mobilie; na capacitação dos agentes
turísticos locais (PMEs) determinantes para o reforço da componente de act selling
do destino e no reforço da promoção externa.

302.959,08

FEDER

227.219,31

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000073

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO

Museografia do PAGUS

A Operação Museografia do PAGUS visa instalar no conjunto histórico‐arquitetónico
do Paço dos Henriques, em Alcáçovas, um centro UNESCO de Categoria II, que
associe de forma inédita, à escala internacional, a salvaguarda da paisagem
biocultural e do Património Cultural imaterial do Alentejo e a promoção do turismo
ético e sustentável na região.

454.485,00

FEDER

340.863,77

2016/09/12

2019/04/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

Alcáçovas;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000077

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

CECHAP ‐ ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTÓRIA,
ARTES E PATRIMÓNIOS

Património e História da Indústria dos Mármores ‐ PHIM 2ª
FASE

O projeto PHIM ‐ 2ª Fase pretende estudar e promover os mármores do Anticlinal
Alentejano como fonte de valorização do património da região e principalmente
como fonte de promoção do património cultural da região.Pretendemos aumentar o
conhecimento acerca dos Mármores e Anticlinal, criar ferramentas tecnológicas de
apoio à interpretação do Anticlinal, assim como ferramentas de divulgação do
projeto e do património da região.

278.053,80

FEDER

208.540,35

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

‐

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000078

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Reguengos de Monsaraz ‐ Cidade Europeia do Vinho
2015/Capital dos Vinhos de Portugal

Pretende, fundamentalmente, reforçar a importância estratégica da vitivinicultura no
panorama das economias regionais, nacionais e internacionais. Tendo como alavanca
o Vinho e os seus Territórios, pretende salientar a relevância do trabalho em Rede,
no sentido de uma promoção conjunta do sector agrícola e da valorização das suas
potencialidades.

1.112.306,07

FEDER

834.229,55

2015/01/26

2019/02/09

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

Reguengos de Monsaraz;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000079

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

Programa de Desenvolvimento das Marcas Alentejo e Ribatejo

A operação subdivide‐se em 5 ações:‐ AÇÃO 1 ‐ ESTUDOS PREPARATÓRIOS;‐ AÇÃO 2 ‐
REBRANDING ALENTEJO;‐ AÇÃO 3 ‐ BRANDING RIBATEJO;‐ AÇÃO 4 ‐
DESENVOLVIMENTO CONCEPTUAL, GRÁFICO E IMPRESSÃO DO MAPA
ALENTEJO/RIBATEJO;‐ AÇÃO 5 ‐ POSICIONAMENTO DIGITAL DO ALENTEJO.

1.265.993,05

FEDER

949.494,78

2017/03/02

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

2.090.745,30

FEDER

1.568.058,98

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

‐

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000081

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

Valorização, promoção e desenvolvimento do património
histórico e cultural de Évora e da região envolvente

A operação consiste no desenvolvimento e valorização do Património Histórico e
Cultural da cidade de Évora e do Alentejo Central. Materializa‐se na formulação da
estratégia e do contexto cultural a prosseguir no futuro, no desenvolvimento de
instrumentos de promoção e de visitação do património e de equipamentos culturais
e num conjunto lato e diversificado de ações de promoção e de animação do
património e dos equipamentos culturais.

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000083

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE VIANA DO
ALENTEJO

Projecto de Conservação, Requalificação e Musealização do
Santuário de Nossa Senhora de Aires

Este projeto pretende solucionar os riscos e insuficiências ao nível da conservação,
salvaguarda, receção, fruição e oferta cultural deste importante centro religioso,
tornando‐o mais atrativo e funcional. Contempla intervenções de conservação e
restauro no património móvel e imóvel, valorização paisagística, promoção e
revalorização cultural do Santuário e, ainda, a sua integração e articulação nos
circuitos turísticos do Alentejo.

1.588.463,99

FEDER

1.191.347,99

2014/05/05

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

Viana do Alentejo;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000085

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Recuperação dos Baluartes Fortificados em Monsaraz

A operação visa requalificar as Muralhas em Monsaraz, designadamente: A
reabilitação do caminho da Barbacã exterior: visitação da escarpa cortinada; O
desenho duma proteção ao longo da Rua da Guarda; articulação entre a Porta de
Évora e o Caminho da Barbacã; a reabertura da Porta Sul do Castelo e a sua ligação à
Barbacã Sul; a recuperação para usos (semi) públicos do pátio da Casa da Inquisição e
a sua ligação ao Castelo.

1.365.198,76

FEDER

1.023.899,07

2016/06/16

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Reguengos de Monsaraz;

Monsaraz;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000086

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

Alentejo Eventos XX ‐ Promoção e Marketing

A Operação Alentejo Eventos XX ‐ Promoção e Marketing 2016/2017 constitui‐se
como uma proposta da Turismo do Alentejo, ERT para a concretização e dinamização
de um calendário regional de eventos culturais que pela sua singularidade,
regularidade, diversidade temática e enfoque na valorização do património cultural
regional, permita promover e afirmar o Destino Alentejo, contribuindo para a
atracção de visitantes e turistas ao território.

1.312.318,82

FEDER

984.239,12

2016/03/01

2018/11/30

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000088

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE ESTREMOZ

A operação visa a Reabilitação e Requalificação das Portas dos Currais e Muralhas
Reabilitação e Requalificação das Portas dos Currais e Muralhas
Adjacentes ‐ Estremoz enquadra‐se dentro dos objetivos do programa e do aviso
Adjacentes ‐ Estremoz
acima referenciados, e contribui para alcançar as metas propostas nos mesmos.

846.622,70

FEDER

634.967,02

2016/06/30

2019/07/02

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Estremoz;

União das freguesias de
Estremoz (Santa Maria e
Santo André);

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000095

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE VIDIGUEIRA

CENTRO INTERPRETATIVO DO VINHO DE TALHA

A principal missão do CIVT passa por contribuir para a promoção do vinho de talha
através da investigação e divulgação da sua base patrimonial, proporcionando
também uma infraestrutura de agilização e apoio às rotas e itinerários turísticos
associados ao vinho e à paisagem cultural da vinha, já existentes, e enriquecendo, de
uma forma dinâmica, o produto na perspetiva da sua valorização turística e
económica.

290.935,31

FEDER

247.295,01

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Vidigueira;

Vila de Frades;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000096

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE CASTRO VERDE

Território, Património e Cultura ‐ Castro Verde

A presente operação é, na prática, um projeto de continuidade das intervenções
propostas e executadas no horizonte do anterior quadro comunitário. No âmbito das
ações programadas para a presente operação, o Município de Castro Verde assume
como determinante o reforço dos equipamentos culturais no conjunto dos recursos
da região, visando a oferta diversificada e de qualidade do território, património e
cultura da região.

183.205,55

FEDER

155.724,72

2016/06/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

Entradas; União das
freguesias de Castro Verde
e Casével;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000097

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE ALJUSTREL

AlCultura

Criação e dinamização de um programa de animação na área da música, teatro e
dança, nos equipamentos culturais do concelho de Aljustrel com vista a formar novos
públicos e atrair um maior número de visitantes exteriores à região.

224.139,34

FEDER

190.518,44

2016/11/28

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

‐

Operação Cultura e Hábitos Culturais ‐ Castro Verde

A operação Cultura e Hábitos Culturais ‐ Castro Verde é um projeto sob a marca
Programa Cultural Primavera do Campo Branco que, no âmbito das ações
programadas para a presente operação, o Município de Castro Verde assume como
determinante a possibilidade do turismo servir como instrumento de valorização da
identidade cultural e da promoção económica de bens e atividades culturais.

Castro Verde;

Entradas; Santa Bárbara de
Padrões; São Marcos da
Ataboeira; União das
freguesias de Castro Verde
e Casével;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000098

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE CASTRO VERDE

90.573,35

FEDER

76.987,35

2016/01/01

2017/05/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;
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ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000100

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE MOURA

REQUALIFICAÇÃO DA TORRE DO RELÓGIO DA AMARELEJA

A requalificação da Torre do Relógio da Amareleja e a sua consolidação como um
espaço polivalente capaz de promover eventos culturais para a comunidade local e
regional constitui um importante contributo para o desenvolvimento do território.

496.028,76

FEDER

421.624,45

2017/02/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

Amareleja;

74.246,00

FEDER

63.109,10

2017/01/01

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

‐

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000103

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

CIMBAL ‐ COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO
ALENTEJO

Este Plano estabelecerá a estratégia para dinamização e divulgação Museológica da
Sub‐Região. Assim, propõe‐se a montagem de uma exposição com a qual os Museus
Plano da Rede de Museus do Baixo Alentejo para Dinamização
pretendem dar a conhecer o património e a História da Escrita do Baixo Alentejo. A
e Divulgação do Património Histórico‐Cultural da Região e
CIMBAL também propõe a realização de reuniões com os interlocutores da rede, que
Criação de Novos Públicos
venham a ser chamados ao processo, com vista a debater e validar a estratégia
preconizada.

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000104

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE

Recuperação do Forno Comunitário

Esta operação tem como principal objectivo reabrir à visitação o forno comunitário
de Castelo de Vide, garantindo, deste modo, a preservação original do único forno
comunitário que subsiste em Castelo de Vide e na região. É proposta a conservação
do edifício, complementando‐a com conteúdos expositivos etnográficos e
gastronómicos, determinantes para a contextualização da utilização deste
equipamento colectivo.

52.616,61

FEDER

44.724,12

2017/01/02

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Castelo de Vide;

Santa Maria da Devesa;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000105

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR

Construção de Ancoradouro para Atividades Náuticas na
Barragem do Caia

O Projeto Construção de um Ancoradouro para Atividades Náuticas na Barragem do
Caia, visa a Valorização Ribeirinha do Setor Norte Adjacente ao Paredão da Albufeira
do Caia, pela construção de um ancoradouro, infraestrutura de apoio, acessos e
ordenamento dos mesmos ao espelho de água, criando uma melhoria das condições
para a prática de atividades náuticas.

104.094,28

FEDER

88.480,14

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

Nossa Senhora da
Expectação;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000106

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR

Criação de um Centro de Interpretação da Natureza em
Ouguela

O Projeto Criação de um Centro de Interpretação da Natureza em Ouguela, visa
melhorar o acesso ao conhecimento e informação sobre as áreas protegidas da Rede
Natura 2000 onde está inserido, bem como dos recursos naturais existentes e a
importância da sua conservação, assim como sobre a cultura e tradições locais,
melhorando a receção e acolhimento ao visitante.

50.879,07

FEDER

43.247,21

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

São João Baptista;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000107

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR

Promoção e Revitalização Turística do Concelho de Campo
Maior

Visa a criação de uma assinatura ou marca, gerida pelo município, que possa
aglutinar toda a atividade gerada em termos turísticos, capaz de comunicar Campo
Maior para o exterior de forma integrada com as estratégias a montante. Com base
nesta identidade, deverão ser criados e produzidos diferentes materiais, em vários
meios, que permitam consolidar o destino turístico e dar início a um processo de
divulgação e promoção dos vários atrativos.

75.000,00

FEDER

63.750,00

2017/06/12

2019/12/11

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

Nossa Senhora da
Expectação; Nossa Senhora
da Graça dos Degolados;
São João Baptista;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000108

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

Cineteatro de Alter do Chão ‐ Modernização e Adequação ao
Cinema Digital

A operação engloba a aquisição e instalação de equipamento de cinema digital e
ainda de melhoramentos ao nível da iluminação,qualidade do ar e som.As obras de
modernização da sala,adaptação ao atual padrão de exibição cinematográfica e a
instalação de projetores digitais e equipamento de som de grande
qualidade,substituição da iluminação e instalação de ar condicionado,são algumas
mudanças que o Município de Alter do Chão pretende concretizar.

227.166,61

FEDER

193.091,62

2016/12/01

2020/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

Alter do Chão;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000109

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE

Recuperação e Requalificação do Imóvel Casa do Morgado

A Recuperação e Requalificação do Imóvel Casa do Morgado é uma operação que, ao
mesmo tempo que vai salvar da degradação um edifício de inegável valor histórico e
patrimonial, classificado como Imóvel de Interesse Municipal, irá contribuir para a
estratégia de diversificação da oferta cultural e integração nos fluxos turísticos que se
pretendem cimentar na Vila de Castelo de Vide

110.451,76

FEDER

93.884,00

2017/01/02

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Castelo de Vide;

Santa Maria da Devesa;

Promoção Turística e Marketing Territorial do Concelho de
Marvão

A operação em questão visa a promoção e marketing territorial do Concelho de
Marvão, através de uma estratégia integrada e concertada de comunicação, em
meios de expansão nacional e internacional.

84.870,00

FEDER

72.139,50

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

‐

216.336,59

FEDER

183.886,10

2016/09/01

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000111

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE MARVÃO

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000112

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE MARVÃO

Modernização, Dinamização e Animação da Rede de
Equipamentos e Espaços Culturais de Marvão

A presente operação tem como objetivo principal a modernização, dinamização e
animação da rede de equipamentos e espaços culturais de Marvão, contribuindo
para qualificar, diversificar e inovar em termos de oferta turístico a oferta turística, da
região, tornando‐a mais atrativa e sustentável.

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000113

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE MOURA

CONSERVAÇÃO DAS MURALHAS MODERNAS

O castelo medieval e a fortificação moderna de Moura constituem elementos de
grande importância histórica e patrimonial. O atual estado de degradação dos troços
de muralha a intervir coloca em causa, não só a sua estabilidade física, mas acima de
tudo a segurança e livre acesso das pessoas e bens às zonas onde se localizam, pelo
que se considera fundamental realizar a sua conservação.

381.967,43

FEDER

324.672,32

2016/10/03

2019/07/24

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

União das freguesias de
Moura (Santo Agostinho e
São João Baptista) e Santo
Amador;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000114

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DO CRATO

Requalificação de Edifício para Centro Interpretativo do
Priorado do Crato ‐ Ordem dos Hospitalários de Malta

O Centro Interpretativo do Priorado do Crato, Ordem dos Hospitaleiros de Malta,
será composto por um centro de documentação disponível para investigadores,
estudantes e público em geral, bem como sala de exposição de peças museológicas
dedicadas á ordem dos hospitaleiros de malta, bem como um segundo espaço para
exposições temporárias.

289.983,66

FEDER

246.486,11

2017/02/01

2019/03/08

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Crato;

União das freguesias de
Crato e Mártires, Flor da
Rosa e Vale do Peso;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000115

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DA GOLEGÃ

REPARAÇÃO DO ESTÚDIO FOTOGRÁFICO CARLOS RELVAS

A presente candidatura constitui para o Município da Golegã uma oportunidade de
intervenção no património cultural, visando a materialização das estratégias
definidas no PDTC, consubstanciando‐se o nosso contributo no POR do Alentejo,
para as estratégias da UE no âmbito das prioridades estabelecidas em matéria de
salvaguarda do património cultural.

499.069,00

FEDER

424.208,65

2017/10/31

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Golegã;

Golegã;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000116

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

Este projeto pretende valorizar o património arquitetónico do Concelho de Alcácer
do Sal através de uma iluminação decorativa eficiente, tendo sempre como
ILUMINAÇÃO CÉNICA DO PATRIMÓNIO EDIFICADO DE ALCÁCER prioridade a proteção e valorização do património cultural e arquitetónico.Este
DO SAL
abrange os seguintes monumentos do Concelho de Alcácer do Sal:a. Muralhas do
Castelo ‐ Sul e Poente;c. Fórum Romano;d. Igreja de Santiago;e. Igreja Matriz do
Torrão.

138.692,85

FEDER

117.888,92

2014/07/10

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Alcácer do Sal;

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000117

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE PORTALEGRE

PROMOÇÃO TURÍSTICA DO CONCELHO DE PORTALEGRE

120.000,00

FEDER

102.000,00

2017/01/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Requalificação do Largo do Convento de Almoster

353.998,11

FEDER

255.000,00

2018/04/02

2018/09/28

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

Almoster;

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE PORTALEGRE

ROTEIROS DO PATRIMÓNIO DO CONCELHO DE PORTALEGRE

15.900,00

FEDER

13.515,00

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

149.713,71

FEDER

127.256,65

2017/07/31

2018/07/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Golegã;

Azinhaga;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000119

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000120

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

A presente operação visa a promoção turística de Portalegre, associada a uma
imagem de marca diferenciadora, assente nos seus recursos patrimoniais, culturais e
naturais, potenciado a atração de novos públicos e fluxos turísticos.
Com a intervenção proposta contribui‐se, de forma inigualável, para a dignificação de
todo o espaço potenciando a sua promoção turística.
A presente operação visa a criação e animação de roteiros temáticos associados ao
património histórico‐cultural, religioso e natural, do Concelho de Portalegre, tendo
em vista aumentar a visibilidade turística da região e captar novos fluxos de
visitantes/turistas.

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000122

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DA GOLEGÃ

A Conservação de modo a contribuir para a conservação das paisagens, ecossistemas,
espécies e variabilidade genética;O Desenvolvimento por forma a contribuir para a
Requalificação, Reabilitação e Conservação da Reserva Natural sustentabilidade económica, sociocultural e ecológica;O Conhecimento de modo a
do Paúl do Boquilobo
direcionar a reserva para a investigação, monitorização, educação e troca de
informação, relacionados com temas de conservação e desenvolvimento locais,
nacionais e globais.

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000123

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE FRONTEIRA

Ecopista ‐ Atoleiros/Sulfúrea

Trata‐se da criação de uma Ecopista, num troço com cerca de 14,635Km de extensão
e uma largura média de 4mt. Prevêem‐se trabalhos de limpeza seletiva de vegetação,
manutenção de passagens hidráulicas, regularização da base existente e aplicação de
saibro compactado, sinalização de cruzamentos, balizamento de acessos,
incorporação de mobiliário urbano, painéis e placas informativas, sinalética e
marcações e iluminação e parte de percurso

246.293,30

FEDER

209.349,31

2018/06/20

2019/02/20

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Fronteira;

Cabeço de Vide; Fronteira;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000124

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE BEJA

TURISMO EQUESTRE ‐ UMA EXPERIÊNCIA DE RURALIDADE

A intervenção assenta na valorização dos recursos naturais do território e na
afirmação do potencial ligado à ruralidade, às actividades agrícolas e agro‐
alimentares tradicionais, aos saberes‐fazer ancestrais do mundo rural, mas também à
exploração da chamada nova ruralidade.

138.316,25

FEDER

76.073,94

2016/09/01

2018/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000125

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

CIMAC ‐ COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO
CENTRAL

Centros de Acolhimento Turístico e Interpretativos de Évora e
Alentejo Central

A Operação pretende criar as condições para o adequado acolhimento e
encaminhamento dos visitantes que chegam a Évora. Pretende também interpretar
os produtos turísticos e culturais de Évora e do Alentejo Central, criando um Centro
Interpretativo da Cidade de Évora, um Centro Interpretativo do Alentejo Central, um
Centro de Acolhimento Turístico do Alentejo Central, e melhorando as condições de
acolhimento turístico noutros concelhos da NUTIII.

2.038.235,05

FEDER

1.732.499,79

2016/05/02

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

‐

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000126

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE ARRONCHES

Requalificação das Margens do Rio Caia junto da Piscina
Municipal ‐ Zona Ribeirinha

A presente operação visa a criação de um espaço de lazer, através do arranjo
Paisagístico das margens do Rio Caia em Arronches entre 2 das principais entradas da
vila. Numa zona muito rica em no que respeita a património natural, pretende‐se
criar condições que possam de alguma forma contribuir para o desenvolvimento
turístico do concelho de Arronches.

480.565,95

FEDER

408.481,06

2015/11/23

2018/03/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Arronches;

Assunção;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000128

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE NISA

Marca éNisa

A aposta na marca éNisa irá dar continuidade ao processo de certificação da
qualidade, trabalhada nos últimos anos em produtos como o artesanato , o queijo de
Nisa, salsicharia, doçaria, mel, azeite e vinho, servindo de base à valorização,
preservação desse património cultural.

130.348,32

FEDER

110.796,08

2016/07/01

2018/06/29

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Nisa;

União das freguesias de
Espírito Santo, Nossa
Senhora da Graça e São
Simão;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000129

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE MARVÃO

Animação Histórica da Cidade Romana de AMMAIA

A operação, objeto da presente candidatura, tem como principal objetivo a
dinamização, animação e divulgação do património histórico‐cultural associado à
Cidade Romana de AMMAIA, através da realização de um evento diferenciado, tendo
em vista, por um lado, a certificação do destino Alentejo/Alto Alentejo e, por outro,
potenciar o aumento na captação de fluxos turísticos, para a região.

45.434,41

FEDER

38.619,25

2016/06/01

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

‐

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

Casa da Inquisição‐ Aquisição de elementos museográficos

Esta operação contribuirá para a musealização da Casa da Inquisição, materializando
a estratégia de diversificação da oferta cultural e turística que se pretende
implementar em Castelo de Vide.

10.510,40

FEDER

8.933,84

2017/05/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Castelo de Vide;

Santa Maria da Devesa;

69.200,00

FEDER

58.820,00

2018/03/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Nisa;

União das freguesias de
Espírito Santo, Nossa
Senhora da Graça e São
Simão;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000131

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE
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Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE NISA

Valorização do Património Megalítico no Concelho de Nisa ‐
MEGANISA

A divulgação do património megalítico do concelho de Nisa, no desenvolvimento do
projecto MegaNisa, tem por base uma forma inovadora de actuar assente na
cooperação concertada entre as várias entidades participantes, e numa estratégia de
coesão e solidariedade em torno do desenvolvimento e preservação do património
arqueológico megalítico na qual se insere o projecto Valorização do Património
Megalítico no Concelho de Nisa ‐ MEGANISA

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000133

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR

Centro Interpretativo das Festas do Povo ‐ Casa das Flores

Vai o Centro Interpretativo concentrar meios gráficos, audiovisuais e recriação de
espaços, utilizando as recentes tecnologias tendo por base conteudos a desenvolver,
que permitam ao visitante experienciar esta tradição, de forma multissensorial. É um
percurso pela história das Festas, passando pelas suas diversas fases, focando
aspetos tão caracteristiscos e determinantes como o voluntariado, a liderança, a
hospitalidade e arte de moldar o papel

146.330,00

FEDER

124.380,50

2017/06/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Campo Maior;

São João Baptista;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000134

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

Promoção Turística de Alter do Chão ‐ Soluções Multimédia e
Interativas

O Município de Alter do Chão pretende que o Museu Municipal,constituído pelos
três núcleos museológicos,seja um museu inclusivo,oferecendo a todos os
visitantes,através de um programa museológico, potenciador de experiências únicas
e personalizadas. O projeto proposto pelo Município, consiste na produção de novos
produtos e serviços, destinados a divulgar aos visitantes informações relevantes
acerca dos três núcleos museológicos de Alter do Chão.

86.600,00

FEDER

73.610,00

2016/11/04

2019/06/18

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

Alter do Chão;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000136

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE PORTALEGRE

(Im)previstos Culturais

A operação em cquestão tem como objectivo principal criar uma dinâmica de
imprevistos culturais, quer em termos de programação quer dos locais da sua
realização, despertando curiosidade e emoção no público‐alvo. Serão criadas várias
co‐produções, em colaboração com as diversas associações culturais do concelho,
com o desígnio de criar novas dinâmicas e hábitos de fruição patrimonial/cultural.

33.400,44

FEDER

28.390,38

2017/05/01

2018/04/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Portalegre;

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000138

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR

Centro Cultural de Montargil

A intervenção compreende a requaificação e ampliação do antigo edificio da Casa do
Povo por forma a dar‐lhe velencias e caracteristicas de Centro Cultural. A Operação
tem duas componentes: 1‐ Centro Cultural de Montargil e 2‐ Aquisição de
Equipamento de Cinema

742.933,76

FEDER

631.493,70

2017/01/02

2018/10/28

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Ponte de Sor;

Montargil;

O Cavalo e a arte em Alter

O projeto O Cavalo e a arte em Alter, terá lugar na Vila de Alter do Chão e freguesias.
Os eventos equestres realizar‐se‐ão abril, julho e agosto de 2017,visando a promoção
do Cavalo Alter Real no concelho de Alter do Chão. Inclui um vasto programa de
animação em torno da revitalização da história do Cavalo Alter Real. O programa de
eventos em torno do Cavalo Alter Real conta com a colaboração das
coletividades/entidades do concelho.

48.577,62

FEDER

41.290,98

2017/03/15

2017/12/29

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

Alter do Chão; Chancelaria;
Cunheira; Seda;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000139

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO
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ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000141

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE SOUSEL

Festival dos Sabores Mediterrânicos

Os setores de atividade emergentes, como é o caso do Turismo, têm também sido
fortemente afetados pela atual conjuntura. Esta realidade assumiu em Sousel
contornos ainda mais penalizadores, pois o modelo de desenvolvimento turístico
implementado no concelho nas últimas décadas, fortemente especializado na caça,
não foi regenerado e atualizado. Pretende‐se pois uma solidificação nos produtos
endógenos.

58.891,57

FEDER

50.057,83

2017/07/03

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Sousel;

Sousel;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000142

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE NISA

MONTALVÃO VINTAGE ‐ REVIVER O PASSADO

O projecto prevê a realização de obras de reabilitação, conservação e valorização
patrimonial, da antiga escola primária, privilegiando‐se as ocupações ligadas à
recuperação e difusão do património cultural, etnográfico e ao lazer, apetrechando‐
se todos os espaços, através de exposições itinerantes, espaços lúdicos e de
interacção multimédia.

147.115,28

FEDER

125.047,99

2018/10/15

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Nisa;

Montalvão;

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE AZAMBUJA

Requalificação da Zona Ribeirinha da Vala do Esteiro da
Azambuja

Requalificação paisagística, desassoreamento e estabilização das margens do esteiro,
muro de suporte , bar/esplanada e área envolvente e arranjos exteriores

1.192.014,26

FEDER

643.370,00

2016/09/06

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

Azambuja;

2.754.999,34

FEDER

2.341.749,44

2016/03/01

2021/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

‐

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000143

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000145

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

CIMAC ‐ COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO
CENTRAL

Grande Rota do Montado

A Grande Rota do Montado tem um caráter inovador de âmbito e natureza
inexistente na região. Destaca a compatibilização da atividade turística com a
preservação do património, promovendo o desenvolvimento local, a qualificação e
divulgação da oferta pelo reconhecimento das caraterísticas distintivas do território a
contribuírem para o seu desenvolvimento sustentável.

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000148

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM

Rota dos Museus ‐ 1ª Fase

A Operação Rota dos Museus de Santiago do Cacém ‐ Fase 1 incorpora a Instalação
do Pólo Museológico de Alvalade ‐ Museu de Arqueologia de Alvalade, incluindo a
respectiva Museografia, Programa de Investigação Científica e Refuncionalização da
Igreja da Misericórdia., a Reabilitação do Moinho da Quintinha e a animação e
divulgação da Rota dos Museus de Santiago do Cacém, produto turístico integrador
dos equipamentos museológicos do Concelho.

381.368,87

FEDER

324.163,54

2016/08/01

2018/07/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Santiago do Cacém;

Alvalade; União das
freguesias de Santiago do
Cacém, Santa Cruz e São
Bartolomeu da Serra;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000149

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE OURIQUE

Promoção e Valorização do Território ‐ Ourique Capital do
Porco Alentejano

O Território, espaço físico centrado em elementos como o Porco Alentejano, a
Gastronomia, o Cante, a Música e o Montado figuram‐se como recursos de Ourique
com elevado potencial turístico, que impõem a sua promoção. Consciente que são
recursos pouco explorados turisticamente o Município propõe‐se a dinamizar uma
operação que contribuirá para o reforço do posicionamento estratégico do concelho
de Ourique enquanto capital do porco alentejano.

88.227,90

FEDER

69.154,29

2017/04/03

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ourique;

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000150

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE RIO MAIOR

Requalificação da Villa Romana

Pretende‐se dinamizar a Vila de Rio Maior na sua relação com o rio e a presença
arqueológica Romana. Numa lógica integrada, está prevista a abertura do espaço à
participação ativa da comunidade na fase de investigação, na sua conservação e
manutenção, criação e promoção de eventos romanos de modo a permitir uma
oferta diferenciada com especial enfoque junto da comunidade escolar com uma
oferta lúdico‐pedagógica de apoio as currículos escolares.

593.600,00

FEDER

382.755,00

2018/01/01

2019/05/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Rio Maior;

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000151

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE CORUCHE

Requalificação da Margem Esquerda do Rio Sorraia

O projeto consiste na reorganização dos usos e ações que ocorrem até ao momento
ao longo da margem , tais como pesca, corrida, ciclismo, BTT e observação de aves. A
operação incidirá sobretudo ao nível da regularização de caminhos e percursos
preexistentes e da criação de espaços de convívio e estadia ao longo de 2 Km de
margem da área de intervenção.

300.470,59

FEDER

255.400,00

2018/10/01

2020/03/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Coruche;

União das freguesias de
Coruche, Fajarda e Erra;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000152

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

CIMBAL ‐ COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO
ALENTEJO

Este Plano para Dinamização e Divulgação das atividades culturais desenvolvidas pela
RIBBA, consubstanciado na Feira das Bibliotecas, estabelecerá a estratégia global de
Plano de Dinamização e Divulgação da Rede Intermunicipal de
intervenção da CIMBAL perante estas matérias. É intenção da CIMBAL e de todos os
Bibliotecas do Baixo Alentejo ‐ Feira das Bibliotecas
parceiros que a feira das bibliotecas se assuma uma ação orientadora de intervenção
de políticas públicas culturais de âmbito intermunicipal.

87.453,00

FEDER

74.335,05

2019/01/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

‐

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000154

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE CASTRO VERDE

Castro Verde Eventos Culturais

A operação Castro Verde Eventos Culturais, no âmbito das ações programadas
(Festival Sabores do Borrego, Quinzena Cultural Primavera no Campo Branco e Festas
de Castro), assume como determinante a possibilidade do turismo servir como
instrumento de valorização da identidade cultural e da promoção económica de bens
e atividades culturais.

70.861,29

FEDER

50.000,00

2018/01/01

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

Entradas; Santa Bárbara de
Padrões; São Marcos da
Ataboeira; União das
freguesias de Castro Verde
e Casével;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000155

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE SINES

Recuperação do Centro Recreativo Sineense

A Operação tem como objetivo a reabilitação de um edifício com valor arquitetónico,
que se encontra degradado e se associa à identidade da cidade. A intervenção visa
adaptar o espaço e preservar as características originais do edifício, protegendo a
integridade do edifício e preservá‐lo para as gerações futuras. Irá acolher o posto de
turismo, espaço cultural, multiusos, auditório, sala de conferências e exposições, e o
Espaço dos Escritores.

349.239,40

FEDER

296.853,49

2017/11/13

2020/05/29

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000156

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE SINES

Observatório do Mar

Este projeto é um processo de reabilitação e de reconversão de um património
histórico e arquitetónico, numa estrutura visitável dedicada ao mar, com ampla
flexibilidade expositiva, possibilitando a realização de exposições. Esta recuperação
integra‐se numa estratégia de desenvolvimento urbano que concorre para a
qualificação turística da cidade.

862.033,77

FEDER

732.728,70

2016/04/01

2021/03/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

Sines;

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000157

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE BENAVENTE

Requalificação do Museu Municipal Dr. António Gabriel
Ferreira Lourenço

A operação em apreço, com um investimento global de 1.093.914,70EUR e prazo de
conclusão de 40 meses para concretização das suas 2 componentes, tem por objeto a
reabilitação do edifício atualmente utilizado como Museu Municipal de Benavente,
dotando‐o de melhores condições de segurança, conforto e utilização, fundamentais
para a conservação de todo o acervo municipal e da promoção de uma oferta de
qualidade aos seus visitantes.

882.500,00

FEDER

750.125,00

2017/09/22

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Benavente;

Benavente;

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000159

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE CASTRO VERDE

Valorização do projeto museológico municipal

A operação, encontra‐se distribuída em quatro componentes com um valor global de
investimento elegível na ordem dos 145.893,86EUR, com um horizonte temporal de
vinte e quatro meses.

92.799,60

FEDER

78.879,65

2019/01/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

‐

188.256,00

FEDER

160.017,60

2018/10/25

2020/10/25

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Salvador e Santa
Maria da Feira); União das
freguesias de Beja
(Santiago Maior e São João
Baptista);

A operação que agora se apresenta compreende um conjunto de ações interligadas e
decorrentes de um plano global de recuperação, salvaguarda, valorização e
dinamização do Património Cultural de Mértola.

41.152,09

FEDER

34.979,28

2019/01/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

Mértola;

Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização
Urbanas ‐ Eixo 8 ‐ OT6 ‐ PI6.5

A presente operação visa a implementação de um instrumento financeiro (IFRRU
2020) para apoiar ações de reabilitação urbana complementadas com eficiência
energética na habitação, congregando FEEI, fundos provenientes de outros
financiadores e de intermediários financeiros, com o objetivo de disponibilizar
produtos financeiros com condições mais favoráveis face às atualmente existentes no
mercado.

2.314.705,89

FEDER

1.000.000,00

2015/07/23

2023/12/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000162

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICIPIO DE BEJA

Reabilitação de Troços da Muralha de Beja

Reabilitação de troços da muralha e arco dos prazeres, uma vez que existe perigo
eminente de derrocada.

ALT20‐08‐2114‐FEDER‐000167

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

03 ‐ A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do
património natural e cultural;

MUNICÍPIO DE MÉRTOLA

Mértola Património de Todos

ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020 INSTRUMENTO
FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO
URBANAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

99 ‐ Não aplicável

R1 ‐ IFFRU

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE MOURAO
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação do Cineteatro de Mourão

A operação Requalificação do Cineteatro de Mourão está enquadrada no Plano de
Ação de Regeneração Urbana ‐ PARU aprovado e abrangida pela Prioridade de
Investimento 6.5 ‐ Regeneração Urbana (artigo 121.º do RE SEUR)Trata‐se da
reabilitação física integral de um equipamento público de utilização coletiva.

529.926,07

FEDER

450.437,16

2018/01/01

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Mourão;

Mourão;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000004

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação do Edifício dos Paços do Concelho

A Reabilitação do Edifício dos Paços do Concelho é um edifício de inegável valor
histórico e arquitetónico integrado no PARU de Castelo de Vide com uma primeira
componente referente à empreitada, com a recuperação da cobertura, a renovação
das caixilharias exteriores e a pintura das fachadas exteriores. Uma segunda
componente relacionada com o fecho do arco da entrada principal e ainda uma
componente referente à revisão de preços da empreitada.

178.923,26

FEDER

152.084,77

2016/09/01

2018/07/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Castelo de Vide;

Santa Maria da Devesa;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000005

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

A operação visa a reabilitação do espaço público e traduz‐se numa intervenção com
vista a: renovar o pavimento, eliminando elementos dissonantes e introduzindo uma
Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana linguagem comum de ordenamento do espaço público, aumentar o conforto dos
do Alentejo
residentes e visitantes, valorizar o enquadramento urbano dos elementos
patrimoniais, renovar o mobiliário urbano, eliminar elementos dissonantes do
sistema de iluminação pública.(vd MD).

900.000,00

FEDER

765.000,00

2017/05/02

2018/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Viana do Alentejo;

Viana do Alentejo;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE OURIQUE
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação do Centro Histórico da Vila de Ourique

O Centro Histórico da Vila de Ourique representa um conjunto edificado de elevada
importância histórica, arquitetónica e patrimonial que importa preservar.Após a
reabilitação do edificado particular, o Município de Ourique propõe‐se a reabilitar as
ruas e praças, dotando estes espaços com condições infraestruturais e urbanísticas,
adequadas às necessidades de modernização e reabilitação dos espaços e às
expetativas da população.

634.627,93

FEDER

539.433,74

2016/09/28

2019/07/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ourique;

Ourique;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000007

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE AVIS
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação da Casa dos Braga/Forum Municipal da Cultura

Reabilitação de edificio para ser instalado:1. Universidade sénior2. Escola de
Música3. Sala de ensaios e áreas de apoio4. Área de formação5. Pátio Multiusos6.
Miradouro na muralha

345.000,00

FEDER

293.250,00

2016/08/01

2018/08/17

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Avis;

Avis;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000008

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE MONFORTE
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Centro Histórico de Monforte‐ Reabilitação de Edificado para
Equipamentos Socioculturais e de Apoio Social: CEFUS/ Hosp.
Velho e Casa Mortuária

A Reabilitação de Edificado com a reconversão funcional em equipamentos de apoio
social e socioculturais contribui para a coesão social e equidade, processo dinâmico
de reforço da atratividade e competitividade do CH.A diversidade funcional do
processo de regeneração atinge‐se com ações da reabilitação adequadas ao seu
tecido socioeconomico,cujas características demográficas,população
idosa,corresponde às expectativas da população residente

572.052,78

FEDER

486.244,87

2016/05/17

2018/07/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Monforte;

Monforte;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000009

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE FRONTEIRA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação da Estação da CP de Fronteira como Escola de
Arte e Tradição de Fronteira

Pretende‐se a reabilitação do património material edificado da Estação da CP de
Fronteira, com a intenção de atingir a simbiose com a preservação do património
cultural imaterial do concelho e da região quando se requalifica o espaço com vista a
funcionalizá‐lo à Escola de Artes e Tradições.

569.112,42

FEDER

483.745,56

2016/08/01

2018/04/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Fronteira;

Fronteira;

224.424,47

FEDER

190.760,80

2015/03/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

Santo António das Areias;

A intervenção proposta visa a criação de subespaços interligados entre si:a)Canal
verde, em prado sequeiro;b)Relvão com capacidade de carga;c)Espaço estruturado e
organizado com hortas;d)Zona de estadia ampla e informal, com pavimento inerte de
saibro;e)Zona de estadia, com pavimento inerte de betão poroso;f)Courts de
ténis;g)Terreiro multifuncional para realização de eventos, de média a grande
dimensão.

950.000,00

FEDER

807.500,00

2016/02/16

2018/09/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Mora;

Mora;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000010

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE MARVÃO
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

A presente operação, integrada na ARU de Santo António das Areias, contempla a
PARU de Marvão ‐ Recuperação da Antiga Fábrica da Celtex,
recuperação da antiga fábrica da Celtex, unidade industrial abandonada, que se
para Instalação do Parque de Máquinas Municipal (Cobertura e encontra em elevado estado de degradação para instalação das oficinas municipais e
Fachadas)
arquivo.A operação está contemplada no PARU de Marvão, o qual já se encontra
aprovado, pela Comissão Diretiva do PORA.

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000011

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE MORA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Parque Verde ‐ Construção do Parque Urbano e Espaço
Multiusos para a Juventude

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000012

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

A operação integra espaço edificado e espaços exteriores integrando um único
Requalificação do Largo João Lopes Namorado, Largo das
projeto e um mesmo conceito: Requalificar e valorizar o espaço,tornando‐o um
Escolas e Reconversão do edifício da antiga escola em Escola de
território atrativo e inclusivo, enquanto espaço de bem‐estar para a população atual
Tradições e Sabores ‐ Alter pedroso
e futura,mantendo vivos o património cultural e os costumes locais.

341.675,03

FEDER

290.423,78

2016/06/01

2018/05/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

Alter do Chão;

800.000,00

FEDER

680.000,00

2015/08/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Arronches;

Assunção;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000013

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE ARRONCHES
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Recuperação, Ampliação e adaptação do Antigo lagar para
Centro Interativo da Ruralidade de Arronches

pretende‐se a recuperação de um antigo lagar de azeite, situado na sede do concelho
, preservando a sua traça original, mas adaptando‐o a Centro Interativo da Ruralidade
de Arronches. O município recolheu ao longo dos anos uma enorme quantidade de
objetos e utensílios, ligados ao meio rural, veio agora encontrar, um espaço de
excelência onde pretende expor todas essas peças, de forma que toda a população e
visitantes possam desfrutar das mesmas.

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000014

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE AZAMBUJA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

PROJETO DE REABILITAÇÃO DA COBERTURA E FACHADA DO
EDIFÍCIO DA DIVISÃO DE URBANISMO E DA UNIDADE DE
ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AZAMBUJA

Esta intervenção visa a reabilitação da cobertura e fachadas do edifício onde estão
instaladas a Divisão de Urbanismo e a Unidade de Atendimento ao Público do
município de Azambuja. Trata‐se de uma intervenção de cariz prioritário num edifício
importantíssimo na imagem da Azambuja e em especial da arquitetura do Centro
Histórico, que se encontra em condições muito degradadas que prejudicam,
inclusive, o próprio funcionamento dos serviços.

191.005,33

FEDER

162.354,53

2016/10/03

2018/08/16

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

Azambuja;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000015

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE ALVITO
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação e Reconstrução dos Edifícios Degradados no
terreno de Assis

O projecto consiste na reabilitação e reconstrução do conjunto diversificado de
edifícios abandonados que fazem parte de um local conhecido como Terreno do
Assis. Esta requalificação aponta para a necessidade de concretização de um edifício
multiusos para a instalação de diversos serviços municipais de cariz administrativo,
de prestação de serviços e de acção formativa.

950.000,00

FEDER

807.500,00

2018/12/01

2020/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Alvito;

Alvito;
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ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000016

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE ALPIARCA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Recuperação e Revitalização do Jardim Municipal

Intervenção nos ESPAÇOS VERDES: Implementação de novas áreas verdes de lazer,
com incorporação de um Parque infantil com aparelhos de brincadeira e um novo
espelho de água complementadas com a definição de um espaço de merendas e
lazer; de um espaço para prática de desporto de manutenção e de eventos
públicosCriação de ESPAÇOS EDIFICADOS para um Posto de turismo e criação de um
espaço coberto em open‐space multiusos

354.951,46

FEDER

301.708,74

2016/05/24

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Alpiarça;

Alpiarça;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000017

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DA GOLEGÃ
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação das Margens da Lagoa da Alverca

Reabilitação e expansão de um equipamento público existente que se situa a pouca
distância do centro da vila e pretende assumir‐se como um pólo atractivo para a
prática de manutenção física e desportiva juntamente com um estudo de arranjos
exteriores que procuram dignificar esta zona. Será ainda instalado um Edifício Bar
para apoio ao espaço.

900.000,00

FEDER

765.000,00

2016/10/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Golegã;

Golegã;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000018

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DO CRATO
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação do Espaço da Moagem do Crato e Criação de
Jardim Temático e Zona de Lazer

Este espaço pretende ser um jardim temático, por onde poderemos percorrer várias
zonas de estar, sempre acompanhados por um percurso de água, sendo cada zona
representativa de um elemento que caracteriza a história do Crato. O jardim terá um
pequeno quiosque de bebidas Café do Jardim, bem como, instalações sanitárias, que
consideramos ser uma mais valia para a vivenciar deste novo espaço de lazer.

600.000,00

FEDER

510.000,00

2016/07/25

2018/11/21

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Crato;

‐

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000019

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE ALANDROAL
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Arranjos Exteriores da Rua Infante D. Henrique e Arranjos
Exteriores da Zona Envolvente à Igreja de São Sebastião ‐
Alandroal

A operação candidatada, que faz parte do Plano de Ação de Regeneração Urbana de
Alandroal (PARU de Alandroal) apresentado e aprovado pelo Alentejo 2020,
enquadra‐se na Prioridade de investimento 6.5 (6e) ‐ Regeneração Urbana ‐ PARU
(artigo 121º do RE SEUR).Esta operação visa dar continuidade à estratégia adotada de
regeneração da zona histórica e locais de interesse da vila de Alandroal,
contemplando um investimento total de 586.176,70 euros

419.720,72

FEDER

356.762,61

2016/06/20

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Alandroal;

União das freguesias de
Alandroal (Nossa Senhora
da Conceição), São Brás
dos Matos (Mina do
Bugalho) e Juromenha
(Nossa Senhora do Loreto);

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000020

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DO REDONDO
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação da Zona Oeste da Vila de Redondo

A detalhar

516.193,97

FEDER

438.764,86

2016/11/18

2019/01/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Redondo;

Redondo;

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE FRONTEIRA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação do Largo 25 de Abril de Cabeço de Vide

Sugere‐se a continuidade da tripla utilização já existente no entanto com outras
valências, a criação de um polidesportivo descoberto, a execução de umespaço lúdico
com um palco de apoio e a manutenção da zona de circulação da Rua Senhora
Santana são os traços gerais que caracterizam a intervenção.

119.658,63

FEDER

101.709,83

2016/10/03

2017/09/15

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Fronteira;

Cabeço de Vide;

175.546,45

FEDER

149.214,48

2016/09/23

2018/12/29

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Cuba;

Vila Ruiva;

66.015,41

FEDER

56.113,10

2016/02/02

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Almodôvar;

União das freguesias de
Almodôvar e Graça dos
Padrões;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000021

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000022

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE CUBA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Projeto de Execução da Reabilitação e Regeneração da
Envolvente à Encosta do Castelo, em Vila Ruiva

Reabilitação e regeneração do espaço público da Envolvente ao Castelo, em Vila
Ruiva sua valorização paisagística com criação de espaços verdes de transição entre
urbano/rural o que permitirá contribuir para a fruição desta zona pela população
quer como um percurso pedonal atrativo, quer como uma zona de estadia integrada
nos espaços verdes de enquadramento a criar.

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000023

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação Urbana do Largo de São Pedro

Através da intervenção proposta, pretende‐se promover a melhoria das condições de
funcionamento e vivência do largo de São Pedro, criando um espaço amplo, aberto à
comunidade e que seja facilmente adaptado às iniciativas lúdicas, didáticas e
pedagógicas promovidas neste local. Pretende‐se criar um espaço que promova a
estada, o convívio da população e que tenha uma identidade própria, com a qual os
moradores do bairro se identifiquem.

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000024

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação do Cine‐Teatro de Arraiolos

A Operação é constituída por 3 componentes:1‐ Infra‐estrutural (Remodelação do
Cine‐Teatro de Arraiolos),2‐ Aquisição de serviços de fiscalização, 3‐ Revisão de
preços.

900.000,00

FEDER

765.000,00

2017/08/02

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Arraiolos;

Arraiolos;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000025

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE BARRANCOS
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Plano de acção de regeneração urbana do Município de
Barrancos

A Vila de Barrancos possui artérias, largos, ruas, espaços verdes e equipamentos
públicos com elevado valor patrimonial, urbanístico e identitário, sendo que alguns
se encontram em mau estado de conservação e para os quais é necessária uma
intervenção integrada.

542.490,01

FEDER

461.116,51

2015/07/01

2018/03/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Barrancos;

Barrancos;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000026

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE AZAMBUJA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

CASA DA JUVENTUDE

O edifício Municipal da Rua dos Campinos 37, em Azambuja, trata‐se de uma
construção autónoma inserida num lote longitudinal, aproximadamente retangular,
confinante a norte com a Rua dos Campinos e a sul com o Largo da Amoreira.O
objetivo traçado pelo Município de Azambuja para a requalificação deste edifício
passa pela sua reconversão em casa da Juventude. Trata‐se de dotar este património
de novas valências de apoio à atividade jovem.

376.798,67

FEDER

320.278,87

2016/08/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

Azambuja;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000027

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE FERREIRA DO ALENTEJO
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação do Mercado Municipal e Arranjos da Zona
Envolvente

Prevista no PARU de Ferreira do Alentejo, a operação irá criar condições para a
reconversão do Mercado Municipal numa estrutura polivalente para uso público e a
recuperação do espaço urbano adjacente. Com um investimento de 649.483.22EUR,
será criado um spot comunitário e funcional no centro do núcleo urbano, que
contribuirá para a atratividade do território e reforçar as funções económicas do
sistema comercial e residencial envolvente.

649.483,22

FEDER

552.060,74

2016/07/01

2018/06/29

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

União das freguesias de
Alfundão e Peroguarda;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000028

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE AVIS
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Fração da Rua da Cerca do Convento de S. Bento de Avis

Reabilitação e revitalização da fracção da Rua do Convento, dando‐lhe boas
condições de funcionalidade, recuperando parte do património histórico existente ‐
instalação de estúdio e galeria de arte.

97.520,00

FEDER

82.892,00

2017/04/30

2018/08/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Avis;

Avis;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000029

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE AZAMBUJA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Com esta intervenção pretende‐se corrigir as patologias que o Edifício Horta da Maia
exibe. Este edifício assume‐se como um espaço privilegiado para acolher o Posto de
REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO MUNICIPAL DESTINADO À CRIAÇÃO
Apoio ao Visitante, permitindo, desta forma, reabilitar o património edificado
DE UM POSTO DE APOIO AO VISITANTE DO MUNICÍPIO DE
municipal atribuindo‐lhe uma nova função e melhorando a sua integração no tecido
AZAMBUJA
urbano, designadamente na relação com do seu espaço exterior com o jardim
público.

137.231,27

FEDER

116.646,58

2016/09/20

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Azambuja;

Azambuja;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000030

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DO REDONDO
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Criação do Parque Ambiental de Montoito

A intervenção constará da criação de um elemento que confira identidade própria ao
espaço: uma zona verde com uma aposta preferencial em espécies autóctones, com
áreas de encontro e convívio intergeracional, tornando‐se um espaço de inclusão e
coesão social.

354.886,03

FEDER

301.653,13

2017/02/15

2017/10/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Redondo;

Montoito;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000031

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE FERREIRA DO ALENTEJO
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

A Reabilitação dos Balneários Públicos para Centro de Emergência Social visa
requalificar um edifício com mais de 30 anos, devolvendo‐o à população e
Reabilitação dos Balneários publicos para centro de emergencia adicionando‐lhe novas funções. Com um orçamento estimado de 102.026,94EUR,
social
esta intervenção irá contribuir para a qualificação do tecido urbano da vila nas
imediações de conjunto urbano referido como de interesse patrimonial na ARU
(Moradia no Largo de D. Luís Maldonado Vivião Passanha).

102.026,94

FEDER

86.722,90

2016/10/03

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

União das freguesias de
Ferreira do Alentejo e
Canhestros;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000032

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE VIDIGUEIRA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação Integral do Edificio do Mercado Municipal

A operação consta na reabilitação do edífio do mercado municipal em Vidigueira, o
qual se encontra obsoleto e sem condições de conforto para os utilizadores. Em
termos financeiros apresenta o valor total de 695.397,29EUR, dividido por 5
componentes. Tendo em conta as características do projeto, o mesmo insere‐se na
tipologia 6.5 do presente aviso de concurso.

300.000,00

FEDER

255.000,00

2016/09/13

2018/12/21

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Vidigueira;

Vidigueira;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000033

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE VIDIGUEIRA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação Integral do Edifício do Antigo Colégio (Casa do
Vinho e do Cante ‐ 1ª Fase)

A reabilit.do edif.doantigo colégio tem como principal object. criação da Casa do
Vinho e do Cante, que integra num único espaço o posto de turismo, a Assoc. Vidig.
WineLand's e 1 sala p/promoção do Cante Alentejano. O edif. encontra‐se degradado
e numa 1ª fase, as obras de reabilit. serão no piso0 Em termos financeiros, totaliza o
valor de 177.459,24EUR, com 5 comp. que cumprem os objet. propostos na tipologia
6.5 do aviso.

150.000,00

FEDER

127.500,00

2016/10/12

2018/03/29

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Vidigueira;

Vidigueira;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000034

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE SALVATERRA DE MAGOS
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação do Espaço Jackson

A operação visa a melhoria do ambiente urbano, reabilitação do espaço publico
degradado e abandonado e a construção de um auditório multifuncional para a
realização de eventos culturais. Também existirá uma biblioteca nesse espaço. Na
zona de logradouro existirá um barbeque, coberto e ligado ao audiório com uma
pala.

750.000,00

FEDER

637.500,00

2016/10/07

2019/09/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Salvaterra de Magos;

União das freguesias de
Glória do Ribatejo e
Granho;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000035

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Esta operação visa estruturar o espaço público de forma qualificada e articulada com
a estrutura urbana, promovendo a qualidade da mobilidade urbana, a segurança
Requalificação do Espaço Público na rua Alexandre Herculano e rodoviária, em especial dos peões, e a disciplina do estacionamento automóvel,
Casa do Fura
melhorando a imagem urbana num dos principais acessos do centro histórico de
Castelo de Vide, pela qualificação ambiental, urbanística e paisagística e promovendo
a correlação urbano‐rural.

155.928,87

FEDER

132.539,54

2017/04/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Castelo de Vide;

São João Baptista;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000036

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE MÉRTOLA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação Integral da Casa Cor‐de‐Rosa

A Operação consiste na realização de obras de reabilitação integral do edifício da
Casa Cor‐de‐Rosa (correspondente a uma área total de construção de 635m2),
prevendo‐se também a requalificação e valorização do seu logradouro com vista a
complementar e tirar pleno partido do seu potencial de uso.

839.495,38

FEDER

713.571,07

2017/04/01

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Mértola;

Mértola;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000040

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação do Mercado Municipal

Esta ação visa constituir‐se como um processo de requalificação do edifício do
Mercado Municipal, materializada numa intervenção que incide globalmente no
exterior do edifício, contribuindo para a sua reabilitação e renovação.

135.140,37

FEDER

114.869,31

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Castelo de Vide;

São João Baptista;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000041

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação Urbana da Carreira de Cima e da Carreira de
Baixo

Esta Operação visa estruturar o espaço público de forma qualificada e articulada com
a estrutura urbana, promovendo a melhoria da imagem e ambiente urbano das duas
principais artérias do centro histórico de C. Vide, potenciando as valias económicas,
turísticas, patrimoniais e sociais deste espaço.

93.037,51

FEDER

79.081,88

2017/06/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Castelo de Vide;

Santa Maria da Devesa;

134.905,22

FEDER

114.669,44

2017/01/02

2019/08/29

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

Alter do Chão;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000042

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação do Largo Moinho de Vento e Largo de Santa
Catarina em Alter do Chão

A operação pretende requalificar o Largo Moinho de Vento e Largo de Santa Catarina,
os quais estabelecem o acesso direto da entrada norte da vila ao núcleo urbano mais
antigo. Visa criar espaços públicos de qualidade e de proximidade, através da nova
distribuição do espaço público, aumentando o conforto dos espaços, requalificando
áreas públicas descaracterizadas, criando ordenamento da rede de equipamentos de
utilização coletiva.

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000044

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação do Jardim do Álamo ‐ Alter do Chão

Este projeto visa uma intervenção ao nível do sistema de aproveitamento das águas
pluviais existentes de forma a permitir que a água dê vida à parte do antigo e
emblemático sistema de rega do Jardim do Álamo, enquanto elemento de
valorização desta quinta histórica. Pretende ainda melhorar as condições de fruição
do espaço, com parque infantil, zonas de sombra e estadia, e reforço de mobiliário
urbano.

306.670,78

FEDER

176.673,04

2017/10/02

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Alter do Chão;

Alter do Chão;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000045

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE BORBA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação do Celeiro da Cultura

A candidatura da intervenção de Reabilitação do Celeiro da Cultura enquadra‐se na
prioridade de Investimento 6.5. ‐ Adoção de medidas destinadas a melhorar o
ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas
industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e
a promover medidas de redução do ruído.

195.567,43

FEDER

166.232,32

2017/07/01

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Borba;

Borba (Matriz);

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000046

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE PORTEL
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação Urbana dos Acessos ao castelo e espaço público
envolvente

A intervenção preconiza a beneficiação de arruamentos e áreas urbanas centrais da
vila, promovendo a mobilidade, a circulação e a estadia, dinamizando o espaço
público e a legibilidade urbana, concretizada objetivamente na melhoria das
condições de circulação pedonal, na organização do trânsito viário, na dotação de
mobiliário urbano, na requalificação da rede de iluminação urbana e na afirmação do
espaço do castelo enquanto área urbana vital.

637.380,16

FEDER

541.773,14

2016/12/12

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Portel;

Portel;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000047

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE OURIQUE
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação Urbana dos Largos da Palmeira e Amoreira de
Garvão

Garvão é um dos principais aglomerados populacionais do concelho de Ourique e
apresenta alguma dinâmica privada ao nível da regeneração urbana. Neste
seguimento, o Município de Ourique pretende requalificar os Largos da Palmeira e
Amoreira, enquanto espaços públicos principais com funções sociais e de vivência
diária da população, que impõe uma adaptação e melhoria urbanística que responda
às necessidades de mobilidade e de convívio social.

141.046,81

FEDER

119.889,79

2017/01/06

2017/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ourique;

União das freguesias de
Garvão e Santa Luzia;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000048

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE ALPIARCA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

REABILITAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL

Reabilitação Urbana

425.367,00

FEDER

361.561,95

2017/04/21

2018/12/03

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Alpiarça;

Alpiarça;

Reabilitação do espaço público adjacente ao Centro Paroquial
de Monte do Trigo ‐ Rua de Évora e do Cemitério

O projeto de Reabilitação do espaço público adjacente ao Centro Paroquial de Monte
do Trigo ‐ Rua de Évora e do Cemitério consubstancia‐se numa intervenção da
remoção integral dos pavimentos existentes, execução de novos pavimentos com
introdução de novas zonas de circulação pedonal na Rua de Évora, com a colocação
de sinalização adequada e mobiliário urbano.

220.517,65

FEDER

187.440,00

2016/03/01

2018/11/12

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Portel;

Monte do Trigo;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000049

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE PORTEL
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;
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ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000050

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação do CineTeatro Florbela Espanca de Vila Viçosa

Pretende‐se com esta intervenção no Cineteatro Florbela Espanca a retoma da
segurança e das boas condições de funcionamento do edifício. O cineteatro Florbela
Espanca é um edifício existente, cuja construção é da década quarenta, do seculo
passado, constituído por um corpo principal e por um corpo secundário mais
elevado, correspondente à zona do palco.

445.886,14

FEDER

379.003,22

2017/06/01

2019/10/21

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Vila Viçosa;

Nossa Senhora da
Conceição e São
Bartolomeu;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000051

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE AVIS
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação das Instalações Sanitárias Públicas / Jardim do
Mestre

A infraestrutura encontra‐se num estado de degradação considerável , fruto da idade
associada ao vandalismo de que foi alvo. o Espaço exterior vítima das ultimas
intempéries, viu‐se desnudada de muitas espécies arbóreas, e de infestantes como o
escaravelho das palmeiras( Rhynchophorus ferrugineus Olivier ) no caso destas que
levou à sua morte.

101.709,08

FEDER

86.452,72

2017/01/01

2018/12/28

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Avis;

Avis;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000052

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE MORA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Construção Miradouro de Mora

A intervenção proposta visa a criação de subespaços interligados entre si:a)Zona de
estada e contemplação;b)Terreiro multifuncional para realização de eventos, de
pequena dimensão.

71.250,00

FEDER

60.562,50

2016/09/07

2017/12/29

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Mora;

Mora;

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE FRONTEIRA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação do Espaço Envolvente à Casa da Cultura e
Recreio de Fronteira

A intervenção em causa contempla o arranjo exterior da parte posterior do lote onde
se encontra implantada a Casa da Cultura de Fronteira, a pintura interior e exterior
dos muros envolventes do lote, bem como uma pequena intervenção para criação de
um canteiro envolvente ao sobreiro existente.

43.314,03

FEDER

36.816,93

2018/04/02

2018/08/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Fronteira;

Fronteira;

72.082,51

FEDER

61.270,13

2018/04/02

2018/10/01

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Fronteira;

Fronteira;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000054

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000055

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE FRONTEIRA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação do Largo do Bairro do Espírito Santo

A reabilitação do largo do bairro do Espírito Santo é uma intervenção necessária e
prioritária do ponto de vista urbano. Salientam‐se também os motivos de segurança,
nomeadamente a zona junto às ruínas da Igreja do Espírito Santo, assim como a
ausência de espaços de lazer nesta parte da vila, maioritariamente residencial e
marcada pela forte presença do cemitério.

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000056

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE ALANDROAL
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Fonte das Bicas e Zona Envolvente

A presente operação destina‐se à realização de obras de conservação e restauro da
Fonte das Bicas de Alandroal e á requalificação da sua envolvente.

178.998,46

FEDER

152.148,69

2016/12/02

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Alandroal;

União das freguesias de
Alandroal (Nossa Senhora
da Conceição), São Brás
dos Matos (Mina do
Bugalho) e Juromenha
(Nossa Senhora do Loreto);

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000057

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE MARVÃO
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

PARU ‐ Requalificação Urbana da Fronteira de Marvão ‐ Porto
Roque

A presente operação visa a requalificação urbana do aglomerado de Porto Roque,
situado na Fronteira de Marvão, através da melhoria do respetivo espaço público,
designadamente das suas condições de circulação, visitação, estadia e fruição.

157.489,50

FEDER

133.866,08

2017/07/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

‐

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE MARVÃO
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

A presente operação visa a requalificação e valorização paisagística da Praça de S.
PARU ‐ Requalificação e Valorização Paisagística da Praça de S.
Marcos, situada no aglomerado urbano de Santo António das Areias, concelho de
Marcos
Marvão.

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000058

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

206.660,21

FEDER

175.661,18

2017/07/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Marvão;

Santo António das Areias;

Qualificação Urbanística da Praça da República e áreas
envolventes:1ª Fase ‐ Qualificação Urbanistica da envolvente
aos 8 fogos e ao Castelo.

Qualificação do espaço público através do seu ordenamento aumentando as áreas
verdes, delimitando o estacionamento, com soluções ambientalmente sustentáveis e
conectando áreas urbanas promíscuas e degradadas, tornando‐as em zonas de lazer
e fruição que contribuam para a atratividade do Centro histórico e qualidade de vida
das populações residentes.

115.947,22

FEDER

98.555,13

2019/01/02

2019/12/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

Monforte;

Monforte;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000059

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE MONFORTE
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000060

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICIPIO DE BORBA
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Reabilitação do Adarve da Muralha do Castelo de Borba e a
Criação de um Centro de Artes e Ofícios

A Reabilitação do Adarve da Muralha do Castelo de Borba e a Criação de um Centro
de Artes e Ofício, esta intervenção foca sobretudo duas zonas de intervenção com
carater distinto, nomeadamente: Conservação e restauro do percurso pedonal do
adarve da muralha; Reabilitação de um pequeno edifício adjacente à muralha servirá
como zona de acesso á muralha e centro de interpretação/exposição;

110.038,38

FEDER

93.532,62

2018/12/03

2020/12/03

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Borba;

Borba (Matriz);

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000061

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação Urbanística da Estrada Municipal 515 ‐ Aldeia
dos Fernandes ‐ Almodôvar

Esta intervenção pretende requalificar o espaço urbano contíguo à EM515,
potenciando um harmonioso relacionamento entre o edificado existente e a via,
assim como a melhoria de condições para a circulação pedonal e de vivência deste
espaço público.Pretende‐se contribuir para a diminuição das situações de conflito
existentes, para a melhoria da circulação viária e aumento da segurança e conforto
da circulação pedonal.

156.369,72

FEDER

132.914,26

2017/03/28

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Almodôvar;

Aldeia dos Fernandes;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000063

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Com a presente operação pretende‐se intervir em todas as ruas/alargamentos
utilizando a mesma lógica e linguagem, privilegiando os peões e a mobilidade,
Requalificação de Percursos Pedonais na aldeia de Santa Clara‐ através da constituição de uma rede contínua e integrada de percursos pedonais no
a‐Nova
centro do aglomerado com o objetivo de melhorar as condições de segurança,
conforto e circulação de peões, bem como do aumento da dimensão dos passeios
existentes em detrimento da circulação automóvel.

348.597,82

FEDER

296.308,15

2018/02/09

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Almodôvar;

União das freguesias de
Santa Clara‐a‐Nova e
Gomes Aires;

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000064

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE ALANDROAL
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Centro Histórico e Interpretativo do Castelo de Alandroal

Tal como consta da memória descritiva, a operação Centro histórico e Interpretativo
do Castelo de Alandroal consiste na reabilitação do edifício da Casa do Interior do
Castelo e dos arranjos exteriores constituindo um equipamento de uso coletivo e de
apoio ao turismo

153.637,23

FEDER

130.591,65

2017/02/01

2020/02/29

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Alandroal;

União das freguesias de
Alandroal (Nossa Senhora
da Conceição), São Brás
dos Matos (Mina do
Bugalho) e Juromenha
(Nossa Senhora do Loreto);

ALT20‐08‐2316‐FEDER‐000066

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais
MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do
ar e a promover medidas de redução de ruído;

Requalificação do Campo das Eiras ‐ Almodôvar

Pretende‐se com a presente operação devolver à população um espaço atualmente
fechado e de acesso condicionado, dotando‐o de condições para o usufruto coletivo
de caráter cultural, de lazer ou desportivo, possibilitando assim a sua vivência pela
população do concelho. Desta forma, é mantida a sua matriz de espaço lúdico‐
desportivo, sem prejuízo de se assegurar a capacidade de encerramento para a
realização de feiras e eventos de maior dimensão.

238.307,59

FEDER

202.561,45

2017/01/01

2020/12/25

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Almodôvar;

União das freguesias de
Almodôvar e Graça dos
Padrões;

ALT20‐08‐23G2‐FEDER‐000001

Programa Operacional Regional do Alentejo

08 ‐ Ambiente e sustentabilidade

85%

06 ‐ Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência
energética

05 ‐ A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,
a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do REGIONAL DO ALENTEJO
ar e a promover medidas de redução de ruído;

MelhorAr Alentejo ‐ Gestão da Qualidade do Ar /Ambiente na
Região Alentejo

A operação tem como objetivo a aquisição equip. e será desenvolvida numa única
ação, subdividida em 3 comp.: Comp.1 ‐ Estruturas monit. da qualidade do ar (5
analisadores e aquis. peças p/reforço e modernização analisadores existentes);
Comp. 2 ‐ Equip. complementares da rede de monit. da qualidade do ar (1 estação
meteorológica); Comp. 3 ‐ Equip. suporte da rede monit. da qualidade do ar (1 UPS e
3 equip. ar condicionado).

142.188,00

FEDER

120.859,80

2016/11/15

2018/02/20

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

ALT20‐09‐0550‐FEDER‐000001

Programa Operacional Regional do Alentejo

09 ‐ capacitação institucional e
modernização administrativa

85%

02 ‐ Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

03 ‐ O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde
REGIONAL DO ALENTEJO
em linha.

IDE'Alentejo‐ (Inovação, Desenvolvimento e Eficácia‐ na
CCDRAlentejo)

A presente operação pretende que nos anos de 2016 e 2017 haja uma intervenção
na CCDR Alentejo nas seguintes áreas : ‐ Implementação da Certificação da
Qualidade ISO 9001: 2015; ‐ Implementação de um Sistema de Gestão Documental ;
‐ Reorganização dos Arquivos ; ‐ Participação na rede de vídeo‐conferência ‐
Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D&I) da Fundação para a Ciência e
Tecnologia.

435.058,44

FEDER

369.799,67

2016/01/20

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

ALT20‐09‐0550‐FEDER‐000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

09 ‐ capacitação institucional e
modernização administrativa

85%

02 ‐ Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

03 ‐ O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
ADRAL ‐ AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO
aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde
ALENTEJO S.A.
em linha.

O projecto proposto de cSPticBT Alentejo visa a implementação na região de um
cSPticBT ‐ Centro de Serviços Partilhados TIC de base territorial centro de serviços partilhados em TIC de base territorial que promova a optimização
do Alentejo
de serviços e recursos para melhorar o acesso dos cidadãos e das empresas a serviços
em linha digitais.

181.757,50

FEDER

154.493,87

2016/03/01

2018/05/30

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

127.619,85

FEDER

108.476,87

2014/04/11

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Castro Verde;

União das freguesias de
Castro Verde e Casével;

ALT20‐09‐0550‐FEDER‐000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

09 ‐ capacitação institucional e
modernização administrativa

85%

02 ‐ Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

03 ‐ O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde MUNICIPIO DE CASTRO VERDE
em linha.

SAMA2020 ‐ CASTRO VERDE

A operação contribui para (i) o acréscimo de serviços on‐line, (ii) o aumento nos
níveis de utilização das TIC por parte dos cidadãos por via de uma nova oferta, (iii) o
aumento da eficiência no funcionamento interno dos serviços, por via da otimização
dos recursos e infraestruturas tecnológicas, (iv) uma maior proximidade e qualidade
dos serviços prestados aos cidadãos e empresas, decorrentes da implementação de
soluções inovadoras.

ALT20‐09‐0550‐FEDER‐000004

Programa Operacional Regional do Alentejo

09 ‐ capacitação institucional e
modernização administrativa

85%

02 ‐ Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

03 ‐ O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO
em linha.

Plano Diretor de Informática Intermunicipal

A presente candidatura contribuirá para os objetivos nacionais da Agenda Portugal
Digital, nomeadamente no que se refere à utilização da internet e dos serviços
públicos online, visando a melhoria da qualidade da prestação de serviços públicos,
em linha com a estratégia nacional Um Estado Melhor, no âmbito das orientações
nacionais em matéria de descentralização e modernização da Administração Pública.

1.986.388,00

FEDER

1.688.429,80

2016/05/08

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

União das freguesias de
Santarém (Marvila), Santa
Iria da Ribeira de Santarém,
Santarém (São Salvador) e
Santarém (São Nicolau);

ALT20‐09‐0550‐FEDER‐000005

Programa Operacional Regional do Alentejo

09 ‐ capacitação institucional e
modernização administrativa

85%

02 ‐ Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

03 ‐ O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde MUNICIPIO DE FERREIRA DO ALENTEJO
em linha.

Ferreira do Alentejo + Digital

A presente operação visa promover modernização administrativa do Município de
Ferreira do Alentejo, tornando os processos mais eficientes, digitais, acessíveis e
disponibilizados em diferentes plataformas, habilitando‐o a disponibiliza bens
públicos de qualidade, em menor tempo, através duma interação digital e mediada,
lógica balcão único físico e virtual, plataformas web, visando a redução dos custos de
contexto, para cidadãos e empresas.

419.306,22

FEDER

356.410,29

2016/10/03

2019/03/29

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ferreira do Alentejo;

União das freguesias de
Ferreira do Alentejo e
Canhestros;

ALT20‐09‐0550‐FEDER‐000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

09 ‐ capacitação institucional e
modernização administrativa

85%

02 ‐ Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

03 ‐ O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde MUNICIPIO DE BEJA
em linha.

Modernização e Capacitação do Município de Beja. Uma
Autarquia a mexer que fomenta a cidadania.

Pretende‐se criar condições para a implementação de um modelo de gestão que vise
a excelência, gerido segundo procedimentos internos e externos otimizados e
suportados por tecnologias de informação adequadas à natureza das atividades,
dimensão e capacidades da autarquia, de forma a valorizar as sinergias com todas as
partes interessadas e a maximizar dinâmicas ao nível dos serviços.

395.141,73

FEDER

335.870,47

2014/10/29

2018/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

‐

80.876,96

FEDER

68.745,42

2016/09/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Alvito;

‐

ALT20‐09‐0550‐FEDER‐000007

Programa Operacional Regional do Alentejo

09 ‐ capacitação institucional e
modernização administrativa

85%

02 ‐ Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

03 ‐ O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde MUNICIPIO DE ALVITO
em linha.

Projeto de Modernização e Capacitação da Administração
Pública

‐ Criação de plataforma de serviços on‐line adaptados a qualquer dispositivo e
solução de balcão do empreendedor no Município de Alvito:‐ Reengenharia de
processos do departamento de urbanismo com a implementação de sistema da
qualidade no Município de Alvito:‐ Sistema de Gestão de Indicadores e Analise
Financeira com Integração ao ERP e Solução de Gestão Documental do Município de
Alvito:

ALT20‐09‐0550‐FEDER‐000008

Programa Operacional Regional do Alentejo

09 ‐ capacitação institucional e
modernização administrativa

85%

02 ‐ Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

03 ‐ O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde MUNICIPIO DE CUBA
em linha.

Modernização e Capacitação da Administração Pública ‐
Município de Cuba

A operação visa a ligação de todos os locais municipais de interação com a
população, de interação entre os serviços e de decisão e comunicação que estejam
ligados em rede, suportados na mesma plataforma, disponibilizando em todo o
momento e em todos os locais a disponibilidade dos dados relativos aos processos
dos munícipes.

97.052,35

FEDER

82.494,50

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Cuba;

Cuba;

115.538,52

FEDER

98.207,74

2016/01/04

2018/02/28

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Vidigueira;

‐

121.336,18

FEDER

103.135,75

2016/07/01

2018/01/17

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Ourique;

‐

ALT20‐09‐0550‐FEDER‐000009

Programa Operacional Regional do Alentejo

09 ‐ capacitação institucional e
modernização administrativa

85%

02 ‐ Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

03 ‐ O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde MUNICIPIO DE VIDIGUEIRA
em linha.

Vidigueira SMART

O Município de Vidigueira propõe a co‐financiamento do PO Alentejo2020 o projeto
Vidigueira SMART que engloba como principais atividades: SMART Work ‐Mobilidade
operacional, promovendo a desmaterialização dos postos de trabalho e
disponibilização de acesso a esses postos de trabalho virtuais remotamente através
de qualquer dispositivo, e SMART Connect : disponibilização aos cidadãos de pontos
de acesso à internet gratuitos em locais públicos.

ALT20‐09‐0550‐FEDER‐000010

Programa Operacional Regional do Alentejo

09 ‐ capacitação institucional e
modernização administrativa

85%

02 ‐ Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

03 ‐ O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde MUNICÍPIO DE OURIQUE
em linha.

Municipio Digital

Modernização dos processos utilizados e reforço dos processos de atendimento ao
público com aumento da eficácia e eficiência da utilização dos recursos

Programa Específico de Modernização Administrativa

A operação com continuidade em relação às iniciativas e opções adotadas no período
de programação 2007‐2013, pretende através da operacionalização das 14
componentes candidatadas, a descentralização de serviços através do recurso aos
serviços eletrónicos integrados, numa lógica de maior proximidade do município ao
cidadão e às empresas.

268.049,36

FEDER

227.841,96

2016/10/03

2018/10/03

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Serpa;

União das freguesias de
Serpa (Salvador e Santa
Maria);

ALT20‐09‐0550‐FEDER‐000011

Programa Operacional Regional do Alentejo

09 ‐ capacitação institucional e
modernização administrativa

85%

02 ‐ Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

03 ‐ O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde MUNICIPIO DE SERPA
em linha.

ALT20‐09‐0550‐FEDER‐000012

Programa Operacional Regional do Alentejo

09 ‐ capacitação institucional e
modernização administrativa

85%

02 ‐ Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

03 ‐ O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR
em linha.

ALMODÔVAR + PRÓXIMO

A presente operação visa promover modernização administrativa do Município de
Almodôvar, tornando os processos mais digitais e acessíveis, permitindo
disponibilizar aos cidadãos e empresas bens públicos de qualidade, em menor
tempo, através duma interação digital e mediada, com base num balcão único digital,
visando a redução dos custos de contexto, para cidadãos e empresas.

182.550,86

FEDER

155.168,23

2016/09/01

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Almodôvar;

‐

ALT20‐09‐0550‐FEDER‐000013

Programa Operacional Regional do Alentejo

09 ‐ capacitação institucional e
modernização administrativa

85%

02 ‐ Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

03 ‐ O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde MUNICIPIO DE ALJUSTREL
em linha.

SAMA IV ‐ Modernização Administrativa do Município de
Aljustrel

Esta operação visa dar continuidade à estratégia do MA na implementação de
projetos modernização, simplificação, automação e desmaterialização dos
procedimentos administrativos. Está no entanto mais focada na gestão e
manuseamento dos processos relacionados com a gestão urbanística, nos quais se
inclui a implementação de uma solução informática que vai permitir receção e
tramitação digital dos processos de urbanismo.

166.371,60

FEDER

141.415,86

2017/04/03

2019/03/15

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Aljustrel;

‐

ALT20‐09‐0550‐FEDER‐000014

Programa Operacional Regional do Alentejo

09 ‐ capacitação institucional e
modernização administrativa

85%

02 ‐ Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

03 ‐ O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
CIMAC ‐ COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO
aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde
CENTRAL
em linha.

MODERNIZAÇÃO‐AC2020

O projeto de MODERNIZAÇÃO‐AC2020 envolve 14 beneficiários (CIMAC e 13
municípios) e subdivide‐se em 4 componentes: Reengenharia e desmaterialização de
processos, Serviços Online, Reforço e capacitação tecnológica e Gestão e Promoção
do Projeto. O montante total das tipologias de investimento a realizar, em 24 meses
(2017‐2018), é de 1.642.869,41EUR (Investimento elegível, IVA incluído).

1.544.297,24

FEDER

1.312.652,66

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Alandroal; Arraiolos; Borba;
Estremoz; Évora;
Montemor‐o‐Novo; Mora;
Mourão; Portel; Redondo;
Reguengos de Monsaraz;
Vendas Novas; Viana do
Alentejo;

‐
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ALT20‐09‐0550‐FEDER‐000015

Programa Operacional Regional do Alentejo

09 ‐ capacitação institucional e
modernização administrativa

85%

02 ‐ Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

03 ‐ O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO
em linha.

Modernização Administrativa e Capacitação do Alto Alentejo

A presente operação, fruto da estratégia definida para o Alto Alentejo, posiciona‐se
numa sequência lógica e complementar a outros projetos e investimentos, e incide
sobre um processo de reforma e modernização das autarquias e assenta num modelo
de serviço público centrado nos Cidadãos e nas Empresas, com áreas de atuação
transversais de simplificação legislativa e administrativa, apoiadas pelo uso intensivo
das TIC e cooperação institucional.

1.086.894,12

FEDER

923.860,00

2016/02/16

2019/06/30

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

‐

‐

ALT20‐09‐0550‐FEDER‐000016

Programa Operacional Regional do Alentejo

09 ‐ capacitação institucional e
modernização administrativa

85%

02 ‐ Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

03 ‐ O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde MUNICIPIO DE BARRANCOS
em linha.

Actualização da infraestrutura tecnológica

A presente candidatura pretende dotar a CMB de infraestruturas base capazes de
permitir a atualização das plataformas tecnológicas já existentes, bem como a
suportar investimentos futuros, estratégicos, para o Município, na modernização
administrativa, promovendo, como objetivo o alcance de melhores e mais eficazes os
serviços prestados ao Munícipe e cidadão, permitindo um aumento substancial da
produtividade e da eficiência dos serviços.

74.914,07

FEDER

63.676,96

2019/01/02

2019/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Barrancos;

Barrancos;

ALT20‐09‐0550‐FEDER‐000017

Programa Operacional Regional do Alentejo

09 ‐ capacitação institucional e
modernização administrativa

85%

02 ‐ Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

03 ‐ O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
CIMBAL ‐ COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO
aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde
ALENTEJO
em linha.

CIMBAL ‐ Capacitar e Modernizar

A agilização, racionalização e desmaterialização de processos e procedimentos, bem
como a criação e dinamização de canais e plataformas de comunicação integrada
online serão componentes centrais do processo de modernização administrativa. O
presente projecto visa criar e implementar as soluções tecnológicas necessárias à
viabilização destes objectivos.

246.792,15

FEDER

209.773,33

2018/03/12

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

ALT20‐09‐0550‐FEDER‐000018

Programa Operacional Regional do Alentejo

09 ‐ capacitação institucional e
modernização administrativa

85%

02 ‐ Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade

03 ‐ O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a
aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde MUNICIPIO DE MOURA
em linha.

Plano Municipal de Modernização Administrativa e Tecnológica

O Plano Municipal de Modernização Administrativa e Tecnológica contribuirá para a
redução dos tempos de espera e de atendimento dos cidadãos e das empresas, um
maior nível de satisfação dos utentes dos serviços da autarquia, o aumento da
visibilidade sobre o desempenho da autarquia e o reforço da qualidade e da
eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, ativa e
responsável dos cidadãos e das instituições.

82.306,46

FEDER

69.960,49

2017/01/17

2020/06/30

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Moura;

União das freguesias de
Moura (Santo Agostinho e
São João Baptista) e Santo
Amador;

ALT20‐09‐5762‐FSE‐000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

09 ‐ capacitação institucional e
modernização administrativa

85%

11 ‐ Melhorar a capacidade institucional das autoridades
públicas e partes interessadas e a eficiência da administração
pública

01 ‐ Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das
administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e
local, a fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem;

Operações de Modernização da Administração Pública,
DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO / MINISTÉRIO
cofinanciadas pelo Fundo Social Europeu (FSE) e enquadradas
DA CULTURA
no n.º 2 do artigo 83.º do RECI

Esta operação de capacitação e formação da DRC Alentejo apresenta várias
características que o FSE poderá usar em publicações. No entanto, o projeto
pretende culminar com a Certificação da entidade pela Norma NP ISO 9001:2015
(norma em fase de revisão, que será adotada internacionalmente ainda 2015), A DRC
Alentejo acompanhará as entidades nacionais e internacionais que 1.º irão
implementar e certificar‐se enquadradas por esta Norma.

28.961,53

FSE

24.617,30

2017/02/15

2018/03/06

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

ALT20‐10‐6177‐FEDER‐000001

Programa Operacional Regional do Alentejo

10 ‐ Assistência Técnica

85%

01 ‐ AT

Como Organismo Intermédio a AICEP assegura, entre outras funções, a análise dos
AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO EXTERNO DE
projetos candidatos ao PORAlentejo com componente da sua área de intervenção,
PORTUGAL, E.P.E., ABREVIADAMENTE DESIGNADA POR AICEP, Portugal 2020 ‐ PORAlentejo ‐ Assistência Técnica ‐ 2015/2016 bem como a interlocução com o Promotor. A atividade da AICEP em matéria de
E.P.E.
incentivos é objeto de segregação de funções a diversos níveis como referido,
dispondo, para tal, de uma estrutura técnica qualificada.

154.175,82

FEDER

115.631,87

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

01 ‐ AT

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL DO ALENTEJO

Assistência Técnica ao Programa Operacional Regional do
Alentejo ‐ Alentejo 2020 (Anos 2015‐2016)

A presente operação pretende que nos anos 2015 e 2016 a CCDR Alentejo como
organismo responsável pelo apoio às estruturas do Programa Operacional e
Dinâmicas Regionais desempenhe de forma eficaz o seu apoio, permitindo à
estrutura do Programa Operacional e das Dinâmica Regionais atingir todos os seus
objetivos no âmbito do seu funcionamento e das competências que lhe estão
atribuídas.

4.426.600,00

FEDER

4.426.600,00

2015/01/01

2017/02/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

‐

01 ‐ AT

IAPMEI ‐ AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.

Candidatura do IAPMEI à Assistência Técnica do POR Alentejo
2020 para os anos de 2015 e 2016

Criar as condições para o exercício eficaz e eficiente das suas competências,
designadamente as que respeitam à gestão, controlo, acompanhamento,
monitorização e avaliação, informação, publicidade, divulgação e sensibilização do
programa, garantindo um apoio adequado aos beneficiários e uma ampla divulgação
aos cidadãos e aos agentes económicos.

554.113,64

FEDER

415.585,23

2015/07/01

2016/12/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

01 ‐ AT

ANI ‐ AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, S.A.

ANI ‐ Assistência Técnica 2015/2016

A presente candidatura pretende contribuir para promover o reforço da
competitividade nacional, através da gestão de sistemas de incentivos que permitam
apoiar a valorização do conhecimento científico e tecnológico e a sua transformação
em crescimento económico. Para tal, torna‐se essencial assegurar a comparticipação
financeira do esforço da ANI, enquanto Organismo Intermédio, nos termos definidos
pelo Contrato de Delegação de Competências.

22.924,82

FEDER

17.193,62

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

01 ‐ AT

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

Assistência Técnica 2015/2016 ‐ PO Alentejo ‐ TP, I.P.

Assegurar o exercício das competências de gestão delegadas pela Autoridade de
Gestão no Turismo de Portugal, I.P..

256.222,49

FEDER

192.166,87

2015/01/01

2016/12/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

A presente operação enquadra‐se no Eixo 10 ‐ Assistência Técnica do Programa
Operacional Regional do Alentejo, e concorre ao Convite para Apresentação de
Candidaturas N.º ALT20‐77‐2016‐01. A operação tem como objetivo permitir o
funcionamento da Estrutura de Apoio Técnico. Para a concretização da mesma serão
consideradas quatro componentes: Despesas com Pessoal, Plano de Comunicação,
Viatura da EAT e Despesas Diversas.

178.205,58

FEDER

151.474,74

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

União das freguesias de
Santarém (Marvila), Santa
Iria da Ribeira de Santarém,
Santarém (São Salvador) e
Santarém (São Nicolau);

ALT20‐10‐6177‐FEDER‐000002

Programa Operacional Regional do Alentejo

10 ‐ Assistência Técnica

85%

ALT20‐10‐6177‐FEDER‐000003

Programa Operacional Regional do Alentejo

10 ‐ Assistência Técnica

85%

ALT20‐10‐6177‐FEDER‐000004

Programa Operacional Regional do Alentejo

10 ‐ Assistência Técnica

85%

ALT20‐10‐6177‐FEDER‐000005

Programa Operacional Regional do Alentejo

10 ‐ Assistência Técnica

85%

ALT20‐10‐6177‐FEDER‐000006

Programa Operacional Regional do Alentejo

10 ‐ Assistência Técnica

85%

ALT20‐10‐6177‐FEDER‐000007

Programa Operacional Regional do Alentejo

10 ‐ Assistência Técnica

85%

ALT20‐10‐6177‐FEDER‐000008

Programa Operacional Regional do Alentejo

10 ‐ Assistência Técnica

85%

ALT20‐10‐6177‐FEDER‐000009

Programa Operacional Regional do Alentejo

10 ‐ Assistência Técnica

85%

ALT20‐10‐6177‐FEDER‐000010

Programa Operacional Regional do Alentejo

10 ‐ Assistência Técnica

85%

ALT20‐10‐6177‐FEDER‐000011

Programa Operacional Regional do Alentejo

10 ‐ Assistência Técnica

85%

ALT20‐10‐6177‐FEDER‐000012

Programa Operacional Regional do Alentejo

10 ‐ Assistência Técnica

85%

ALT20‐10‐6177‐FEDER‐000013

Programa Operacional Regional do Alentejo

10 ‐ Assistência Técnica

85%

ALT20‐10‐6177‐FEDER‐000014

Programa Operacional Regional do Alentejo

10 ‐ Assistência Técnica

85%

ALT20‐10‐6177‐FEDER‐000015

Programa Operacional Regional do Alentejo

10 ‐ Assistência Técnica

85%

ALT20‐10‐6177‐FEDER‐000016

Programa Operacional Regional do Alentejo

10 ‐ Assistência Técnica

85%

ALT20‐10‐6177‐FEDER‐000018

Programa Operacional Regional do Alentejo

10 ‐ Assistência Técnica

85%

ALT20‐10‐6177‐FEDER‐000019

Programa Operacional Regional do Alentejo

10 ‐ Assistência Técnica

85%

ALT20‐10‐6177‐FEDER‐000020

Programa Operacional Regional do Alentejo

10 ‐ Assistência Técnica

85%

ALT20‐10‐6177‐FEDER‐000021

Programa Operacional Regional do Alentejo

10 ‐ Assistência Técnica

85%

ALT20‐10‐6177‐FEDER‐000022

Programa Operacional Regional do Alentejo

10 ‐ Assistência Técnica

85%

ALT20‐10‐6177‐FEDER‐000025

Programa Operacional Regional do Alentejo

10 ‐ Assistência Técnica

85%

ALT20‐10‐6177‐FEDER‐000027

Programa Operacional Regional do Alentejo

10 ‐ Assistência Técnica

85%

ALT20‐10‐6177‐FEDER‐000028

Programa Operacional Regional do Alentejo

10 ‐ Assistência Técnica

85%

ALT20‐10‐6177‐FEDER‐000029

Programa Operacional Regional do Alentejo

10 ‐ Assistência Técnica

85%

13 ‐ Não aplicável (apenas assistência técnica)

13 ‐ Não aplicável (apenas assistência técnica)

13 ‐ Não aplicável (apenas assistência técnica)

13 ‐ Não aplicável (apenas assistência técnica)

13 ‐ Não aplicável (apenas assistência técnica)

13 ‐ Não aplicável (apenas assistência técnica)

13 ‐ Não aplicável (apenas assistência técnica)

13 ‐ Não aplicável (apenas assistência técnica)

13 ‐ Não aplicável (apenas assistência técnica)

13 ‐ Não aplicável (apenas assistência técnica)

13 ‐ Não aplicável (apenas assistência técnica)

13 ‐ Não aplicável (apenas assistência técnica)

13 ‐ Não aplicável (apenas assistência técnica)

13 ‐ Não aplicável (apenas assistência técnica)

13 ‐ Não aplicável (apenas assistência técnica)

13 ‐ Não aplicável (apenas assistência técnica)

13 ‐ Não aplicável (apenas assistência técnica)

13 ‐ Não aplicável (apenas assistência técnica)

13 ‐ Não aplicável (apenas assistência técnica)

13 ‐ Não aplicável (apenas assistência técnica)

13 ‐ Não aplicável (apenas assistência técnica)

13 ‐ Não aplicável (apenas assistência técnica)

13 ‐ Não aplicável (apenas assistência técnica)

13 ‐ Não aplicável (apenas assistência técnica)

13 ‐ Não aplicável (apenas assistência técnica)

01 ‐ AT

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO

Lezíria do Tejo ‐ Assistência Técnica 2016

01 ‐ AT

CIMBAL ‐ COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO
ALENTEJO

Assegurar o exercício das competências de gestão delegadas pela AG em Organismos
Intermédios (OI), nomeadamente a operacionalização da Estratégia Integrada de
Gabinete de Gestão para a Contratualização do Baixo Alentejo
Desenvolvimento Territorial aprovada, durante o ano de 2016, assistindo a
(GGC_BA)
Autoridade de Gestão no exercício das suas funções, de acordo com o estabelecido
no Pacto.

185.717,10

FEDER

157.859,54

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

01 ‐ AT

C.I.M.A.L. ‐ COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO
LITORAL

Assistência Técnica PT2020 ‐ CIMAL2016

A CIMAL, enquanto OI deverá assegurar, condições para melhorar os níveis de
eficácia e eficiência ou para superar insuficiências qualitativas ou quantitativas de
recursos técnicos, humanos ou materiais da AG. Neste sentido foram estruturados os
rec.humanos internos, ficando afeta uma equipa multidisciplinar composta por 3
técnicos a tempo completo. Compromete‐se assim, a CIMAL, a dar cumprimento às
competências de gestão delegadas pela AG.

78.928,42

FEDER

67.089,16

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

‐

‐

01 ‐ AT

CIMAC ‐ COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO
CENTRAL

Assistência Técnica ALENTEJO 2020 ‐ CIMAC ‐ 2016

Considerados os recursos necessários ao funcionamento da EAT proposta, com esta
operação são abrangidas as seguintes tipologias de ação: i.Criação e funcionamento
das EAT e respetivo apoio logístico; ii. Ações de promoção, publicidade e divulgação
do PO e iii.Estudos destinados a assegurar a gestão e acompanhamento (...). A
operação tem um período de execução de um ano, com início a 1/01/2016 e
conclusão a 31/12/2016.

172.814,09

FEDER

146.891,97

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

‐

‐

01 ‐ AT

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO

Gabinete de Coordenação e Gestão da Estrutura de Apoio
Técnico da CIMAA

Cabe à CIMAA, proceder à gestão técnica e financeira da Subvenção Global
contratualizada para o Alto Alentejo, é essencial que se proceda à sua capacitação
técnica, para cumprir o eficaz desenvolvimento das suas competências, previstas na
adenda ao PDCT, em particular as que respeitam à realização das atividades de
conceção, preparação, gestão, controlo, acompanhamento, monitorização e
avaliação, publicidade e divulgação.

111.373,38

FEDER

94.667,37

2016/01/01

2017/01/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

‐

‐

01 ‐ AT

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA

POR ALENTEJO 2020‐ AT‐ FCT‐2016

As atividades a desenvolver encontram‐se descritas no ponto Descrição da Operação
e na Memória Descritiva que se constitui como anexo à presente candidatura.

57.422,80

FEDER

48.809,38

2016/01/01

2016/12/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

397.858,19

FEDER

338.179,46

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

‐

‐

01 ‐ AT

CIMAC ‐ COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO
CENTRAL

Assistência Técnica ALENTEJO 2020 ‐ CIMAC ‐ 2017/2018

Considerados os recursos necessários ao funcionamento da EAT proposta, com esta
operação são abrangidas as seguintes tipologiasde ação:i. Criação e funcionamento
das EAT e respetivo apoio logístico; ii. Ações de promoção, publicidade e divulgação
do PO eiii.Estudos destinados a assegurar a gestão e acompanhamento.A operação
tem um período de execução de 24 meses, com início a 1/01/2017 e conclusão a
31/12/2018.

01 ‐ AT

C.I.M.A.L. ‐ COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO
LITORAL

Assistência Técnica PT2020 CIMAL2017‐2018

A CIMAL, enquanto OI deverá assegurar, conforme artigo 36º do Decreto‐Lei n.º
137/2014 de 12 de Setembro, condições para melhorar os níveis de eficácia e
eficiência ou para superar insuficiências qualitativas ou quantitativas de recursos
técnicos, humanos ou materiais da AG.

227.674,30

FEDER

193.523,16

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Litoral;

‐

‐

257.214,91

FEDER

218.632,67

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

‐

‐

01 ‐ AT

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO

Assistência Técnica CIMAA

Cabe à CIMAA, proceder à gestão técnica e financeira das verbas contratualizadas
para o Alto Alentejo, é essencial que se proceda à sua capacitação técnica, para
cumprir o eficaz desenvolvimento das suas competências, previstas na adenda ao
PDCT, em particular as que respeitam à realização das atividades de conceção,
preparação, gestão, controlo, acompanhamento, monitorização e avaliação,
publicidade e divulgação.

01 ‐ AT

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO

Leziria do Tejo ‐ Assistência Técnica 2017/2018

A presente operação enquadra‐se no Eixo 10 ‐ Assistência Técnica do Programa
Operacional Regional do Alentejo, e concorre ao Convite para Apresentação de
Candidaturas n.º ALT20‐77‐2016‐30. A operação tem como objetivo permitir o
funcionamento da Estrutura de Apoio Técnico. Para a concretização serão
consideradas quatro componentes: Despesas com pessoal, plano de comunicação,
viatura da EAT e despesas diversas.

352.632,59

FEDER

299.737,70

2017/01/01

2019/01/20

Portugal

Alentejo;

Lezíria do Tejo;

Santarém;

União das freguesias de
Santarém (Marvila), Santa
Iria da Ribeira de Santarém,
Santarém (São Salvador) e
Santarém (São Nicolau);

01 ‐ AT

Como Organismo Intermédio a AICEP assegura, entre outras funções, a análise dos
AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO EXTERNO DE
projetos candidatos ao PORAlentejo com componente da sua área de intervenção,
PORTUGAL, E.P.E., ABREVIADAMENTE DESIGNADA POR AICEP, Portugal 2020 ‐ PORAlentejo ‐ Assistência Técnica ‐ 2017/2018 bem como a interlocução com o Promotor. A atividade da AICEP em matéria de
E.P.E.
incentivos é objeto de segregação de funções a diversos níveis como referido,
dispondo, para tal, de uma estrutura técnica qualificada.

248.428,18

FEDER

186.321,14

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

5.647.668,00

FEDER

4.800.518,00

2017/01/01

2019/02/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

01 ‐ AT

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL DO ALENTEJO

Assistência Técnica ao Programa Operacional Regional do
Alentejo ‐ Alentejo 2020 (Anos 2017/2018)

A presente operação pretende que nos anos 2017 e 2018 a CCDR Alentejo como
organismo responsável pelo apoio às estruturas do Programa Operacional e
Dinâmicas Regionais desempenhe de forma eficaz o seu apoio, permitindo à
estrutura do Programa Operacional e das Dinâmicas Regionais atingir todos os seus
objetivos no âmbito do seu funcionamento e das competências que lhe estão
atribuídas.
Assegurar o exercício das competências de gestão delegadas pela Autoridade de
Gestão no Turismo de Portugal, I.P..

01 ‐ AT

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

Assistência Técnica 2017/2018 ‐ PO Alentejo ‐ TP, I.P.

329.597,11

FEDER

247.197,83

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

01 ‐ AT

IAPMEI ‐ AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.

Candidatura do IAPMEI à Assistência Técnica do POR Alentejo
2020 para os anos de 2017 e 2018

Criar as condições para o exercício eficaz e eficiente das suas competências,
designadamente as que respeitam à gestão, controlo, acompanhamento,
monitorização e avaliação, informação, publicidade, divulgação e sensibilização do
programa, garantindo um apoio adequado aos beneficiários e uma ampla divulgação
aos cidadãos e aos agentes económicos.

717.286,58

FEDER

537.964,94

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

01 ‐ AT

CIMBAL ‐ COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO
ALENTEJO

Gabinete de Gestão da ITI/CIMBAL 2020

Assegurar o exercício das competências de gestão delegadas pela AG em Organismos
Intermédios (OI), nomeadamente a operacionalização da Estratégia Integrada de
Desenvolvimento Territorial aprovada, durante o ano de 2017‐2018, assistindo a
Autoridade de Gestão no exercício das suas funções, de acordo com o estabelecido
no Pacto.

394.203,11

FEDER

335.072,64

2017/01/01

2019/01/21

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

01 ‐ AT

ANI ‐ AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, S.A.

Assistência Técnica ANI 2017/2018

A presente candidatura pretende contribuir para promover o reforço da
competitividade nacional, através da gestão de sistemas de incentivos que permitam
apoiar a valorização do conhecimento científico e tecnológico e a sua transformação
em crescimento económico. Para tal, torna‐se essencial assegurar a comparticipação
financeira do esforço da ANI, enquanto Organismo Intermédio, nos termos definidos
pelo Contrato de Delegação de Competências.

81.699,37

FEDER

61.274,57

2017/01/01

2018/12/31

Portugal

Alentejo;

‐

‐

‐

01 ‐ AT

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO

Assistência Técnica CIMAA

Cabe à CIMAA, proceder à gestão técnica e financeira das verbas contratualizadas
para o Alto Alentejo, é essencial que se proceda à sua capacitação técnica, para
cumprir o eficaz desenvolvimento das suas competências, previstas na adenda ao
PDCT, em particular as que respeitam à realização das atividades de conceção,
preparação, gestão, controlo, acompanhamento, monitorização e avaliação,
publicidade e divulgação.

212.938,54

FEDER

180.997,76

2019/01/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alto Alentejo;

‐

‐

01 ‐ AT

CIMBAL ‐ COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO
ALENTEJO

GABINETE DE GESTÃO DA ITI/CIMBAL 2020

Assegurar o exercício das competências de gestão delegadas pela AG em Organismos
Intermédios (OI), nomeadamente a operacionalização da Estratégia Integrada de
Desenvolvimento Territorial aprovada, durante o ano de 2017‐2018, assistindo a
Autoridade de Gestão no exercício das suas funções, de acordo com o estabelecido
no Pacto.

512.063,19

FEDER

435.253,71

2019/01/01

2021/01/21

Portugal

Alentejo;

Baixo Alentejo;

Beja;

União das freguesias de
Beja (Santiago Maior e São
João Baptista);

01 ‐ AT

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL DO ALENTEJO

Assistência Técnica ao Programa Operacional Regional do
Alentejo ‐ Alentejo 2020 ( Anos 2019/2020)

A presente operação pretende que nos anos de 2019 e 2020 a CCDR Alentejo como
organismo responsável pelo apoio às estruturas do Programa Operacional e
Dinâmicas Regionais desempenhe de forma eficaz o seu apoio, permitindo à
estrutura do Programa Operacional e das Dinâmicas Regionais atingir todos os seus
objetivos no âmbito do seu funcionamento e das competências que estão atribuídas.

5.636.000,00

FEDER

4.790.600,00

2019/01/01

2021/02/28

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Malagueira e Horta das
Figueiras;

01 ‐ AT

CIMAC ‐ COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO
CENTRAL

Assistência Técnica ALENTEJO 2020 ‐ CIMAC ‐ 2019/2020

A presente operação enquadra‐se no Eixo 10 ‐ Assistência Técnica do Programa
Operacional Regional do Alentejo e é apresentada no âmbito do Aviso N.º ALT20‐77‐
2018‐43. Tem por objetivo permitir o funcionamento da Estrutura de Apoio Técnico
que permitirá assegurar o exercício das competências de gestão delegadas pela
Autoridade de Gestão do Alentejo 2020 ao abrigo do Adenda ao PDCT da CIMAC.

365.855,98

FEDER

310.977,58

2019/01/01

2020/12/31

Portugal

Alentejo;

Alentejo Central;

Évora;

União das freguesias de
Évora (São Mamede, Sé,
São Pedro e Santo Antão);
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