
 

Sessões de Divulgação PDR 2020 – GAL ADDLAP 

 
Abre no próximo dia 28 de Junho a primeira fase das candidaturas aos 

incentivos a projetos de investimento no âmbito da estratégia de desenvolvimento de base 

comunitária, sob a responsabilidade da ADDLAP – Associação de Desenvolvimento Dão, Lafões e Alto 

Paiva, para os municípios de Oliveira de Frades, S. Pedro do Sul, V. Nova de Paiva, Viseu e Vouzela. 

Nesta primeira fase das candidaturas, a ADDLAP disponibiliza um total de 543 110.73 euros de apoios não 

reembolsáveis correspondentes a um investimento total que deve atingir o 1 086 221.46 euros. 

Nesse mesmo dia, a ADDLAP vai realizar uma sessão de divulgação das operações LEADER do PDR2020 

de apoio aos pequenos investimentos nas Explorações Agrícolas e para a Transformação e Comercialização 

de Produtos Agrícolas. Esta sessão ocorrerá pelas 18:00h, na sede de Freguesia de Calde, Viseu. 

Relativamente aos pequenos investimentos nas explorações agrícolas (valor do investimento elegível por 

projeto até 40 000 euros), a ADDLAP irá mobilizar, para esta primeira fase de candidaturas, um total de 

325866.30 euros de despesa pública. Quanto aos pequenos investimentos para a transformação e 

comercialização (valor do investimento elegível por projeto até 200 000 euros) o montante dos apoios não 

reembolsáveis disponibilizados nesta primeira fase será de 217 244.43 euros. 

Refira-se que a ADDLAP é também responsável por mais quatro tipos de ações de apoio ao investimento, 

no âmbito da Medida 10-Leader, do PDR2020, cujas candidaturas abrirão dentro em breve: diversificação 

de atividades na exploração agrícola, cadeias curtas e mercados locais, promoção de produtos de 

qualidade locais e renovação de aldeias. 

Por outro lado, para dar seguimento à estratégia de Desenvolvimento Local de Base Comunitária, a 

ADDLAP estabeleceu uma parceria com a CCDRC no sentido de apoiar investimentos para o 

desenvolvimento e a criação de empresas e do emprego. Espera-se, igualmente, que dentro em breve 

possamos dar notícia sobre estes apoios ao tecido económico, em particular, de micro e pequenas 

iniciativas empresariais, dos cinco municípios envolvidos. 

O Presidente da ADDLAP, 

João Paulo Gouveia 

Calendarização das Sessões de Divulgação 

- 28 de junho pelas 18:00h na Sede da Junta de Freguesia de Calde, Viseu 

- 01 de julho pelas 18:00h no Museu Municipal de Oliveira de Frades 

- 04 de julho pelas 18:00h no Auditório Municipal de Vouzela 

- 06 de julho pelas 17.30h na Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva 

- 08 de julho pelas 18:00h no Auditório do Balneário Rainha D Amelia nas Termas de S. Pedro do Sul. 

 


