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OPERAÇÃO PDR 2020 NO CURIA TECNOPARQUE 
 

Sessão de esclarecimento sobre “Diversificação de atividades na exploração agrícola”  
 

 
O auditório do Curia Tecnoparque, em Tamengos, Anadia, recebe no dia 16 de maio, pelas 

15h00, uma sessão de esclarecimento sobre a operação “Diversificação de atividades na exploração 

agrícola”, numa organização da AIDA – Associação Industrial / Câmara de Comércio e Indústria do 

Distrito de Aveiro, através do Grupo de Ação Local (GAL) Aveiro Sul, com o apoio do Município de 

Anadia, no âmbito do programa “Invest em Anadia”. 

A sessão, dirigida a pessoas singulares ou coletivas que exerçam a atividade agrícola, pretende 

esclarecer sobre os objetivos e prioridades dos projetos a candidatar à operação 10.2.1.3 do Programa 

de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR 2020). 

Esta medida é gerida pelo GAL Aveiro Sul, que abrange os concelhos de Anadia, Aveiro, Ílhavo, 

Oliveira do Bairro e Vagos, e visa o apoio a investimentos em atividades económicas não agrícolas cujo 

custo total elegível seja igual ou superior a 10.000 euros ou igual a 200.000 euros. 

As candidaturas, que se encontram a decorrer até ao próximo dia 15 de julho, devem estimular 

o desenvolvimento, nas explorações agrícolas, de atividades que não sejam de produção, transformação 

ou comercialização de produtos agrícolas, criando novas fontes de rendimento e de emprego. Por outro 

lado, devem contribuir diretamente para a manutenção ou melhoria do rendimento do agregado 

familiar, a fixação da população, a ocupação do território, e o reforço da economia rural. 

São elegíveis investimentos em unidades de alojamento turístico nas tipologias de turismo de 

habitação, turismo no espaço rural nos grupos de agroturismo ou casas de campo, alojamento local, 

parques de campismo e caravanismo, de turismo de natureza, serviços de recreação e lazer, e outros 

definidos pelo GAL Aveiro Sul. São ainda elegíveis atividades de serviços relacionados com a agricultura, 

silvicultura e exploração florestal.  

As inscrições podem ser efetuadas em bit.ly/2J1IXfa, e informação adicional sobre a medida 

está disponível bit.ly/2vLp30e. 

 

News_2019_133 / Anx: 1 imagem (.jpg) 

 

http://www.cm-anadia.pt/

