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Fundo Total Aprovado FEEI Eixo Prioritário Objetivo Temático Prioridade de Investimento Concelho NUTS III
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Código Aviso

CENTRO-05-5141-FEDER-000613 Valorização dos produtos locais e da gastronomia em 
Avanca – remodelação do espaço Flor do Tâmega

AROMAS ESTIVAIS - LDA 92 611,31 €                           46 305,66 €                           FEDER     05 - Fortalecer a coesão social e territorial 
(APROXIMAR E CONVERGIR)

09 - Promover a integração social e 
combater a pobreza e qualquer 
discriminação

9.10- Investimentos no contexto de 
estratégias de desenvolvimento local de 
base comunitária;

Estarreja Região de Aveiro 29/04/2019 15/11/2017 14/05/2019 Iniciativas de 
desenvolvimento 
promovidas pelas 
comunidades 
locais em zonas 

CENTRO-M8-2017-44

CENTRO-05-5141-FEDER-000616 Capacitação produtiva e de marketing para a exportação, 
baseada na adoção de novos processos de fabrico e 
novas embalagens para os seus produtos IGP de doçaria 
regional ??Ovos-Moles de Aveiro??

MINISTRO & SANTOS LDA 96 908,00 €                           48 454,00 €                           FEDER     05 - Fortalecer a coesão social e territorial 
(APROXIMAR E CONVERGIR)

09 - Promover a integração social e 
combater a pobreza e qualquer 
discriminação

9.10- Investimentos no contexto de 
estratégias de desenvolvimento local de 
base comunitária;

Aveiro Região de Aveiro 29/04/2019 01/08/2019 31/01/2021 Iniciativas de 
desenvolvimento 
promovidas pelas 
comunidades 
locais em zonas 

CENTRO-M8-2017-44

CENTRO-05-5141-FEDER-000593 ONE STOP SHOP - Desenvolvimento de novo conceito de 
estética e bem estar em Estarreja

COURAS & LOPES, LDA 44 639,12 €                           17 855,65 €                           FEDER     05 - Fortalecer a coesão social e territorial 
(APROXIMAR E CONVERGIR)

09 - Promover a integração social e 
combater a pobreza e qualquer 
discriminação

9.10- Investimentos no contexto de 
estratégias de desenvolvimento local de 
base comunitária;

Estarreja Região de Aveiro 29/04/2019 30/10/2017 29/12/2017 Iniciativas de 
desenvolvimento 
promovidas pelas 
comunidades 
locais em zonas 

CENTRO-M8-2017-44


