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Rota dos Projetos 

 

No	  passado	  dia	  24	  de	  julho,	  a	  Câmara	  Municipal	  de	  Vagos	  e	  a	  AD	  ELO	  -‐	  Associação	  de	  Desen-‐
volvimento	  Local	  da	  Bairrada	  e	  Mondego	  realizaram	  um	  "Roteiro	  de	  Projetos"	  às	  candidaturas	  
apoiadas	  no	   âmbito	  do	  Eixo	  3	  do	  PRODER	   “LEADER	  AD	  ELO”	   a	   implementar	  no	   concelho	  de	  
Vagos.	  

O LEADER AD ELO é um programa para a melhoria da qualidade de vida nas zonas rurais e 
que tem por objectivo incentivar os agentes socioeconómicos a trabalharem com vista à 
produção de bens e serviços que gerem um valor acrescentado no território de intervenção 
que se inserem. 

A Estratégia Local de Desenvolvimento tem presente o alcance de dois objetivos estratégi-
cos:  

A. Transformar esta Zona de Intervenção numa jazida sustentável de emprego e crescimento 

B. Garantir a coesão territorial interna da região. Na prossecução destes objectivos a estraté-
gia local organiza-se na seguinte estrutura de apoios: 

. 3.1.1  Diversificação de atividades na exploração agrícola  

. 3.1.2  Criação e Desenvolvimento de Microempresas  

. 3.1.3  Desenvolvimento de Atividades Turísticas e de Lazer  

. 3.2.1  Conservação e Valorização do Património Rural  

. 3.2.2  Serviços Básicos para a População Rural  

Os projetos aprovados correspondem a investimentos que visam a diversificação de ativida-
des na exploração agrícola, a criação ou modernização de microempresas o reforço das res-
postas sociais da IPSS e a valorização do património rural na óptica do interesse colectivo, 
como um factor de identidade e atratividade do território, tornando-o acessível à comunida-
de. 

Dos pedidos de apoio aprovados, 19 projetos são oriundos de entidades pertencentes ao 
concelho de Vagos, o que corresponde a um investimento total de 1.867.398,81 € tendo uma 
comparticipação de 1.190.667,89 € 


