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ANÚNCIO DE ABERTURA DE PERÍODO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

N.º 006/AVEIRO NORTE/10216/2021 

RENOVAÇÃO DE ALDEIAS 

(PORTARIA N.º 152/2016, DE 25 DE MAIO; PORTARIA N.º 249/2016, DE 15 DE SETEMBRO; 

PORTARIA N.º 238/2017, DE 28 DE JULHO; PORTARIA N.º 46/2018, DE 12 DE FEVEREIRO; 

PORTARIA N.º 214/2018 , DE 18 DE JULHO; PORTARIA N.º 303/2018, DE 26 DE NOVEMBRO; 

PORTARIA N.º 133/2019, DE 09 DE MAIO; PORTARIA N.º 250/2019, DE 08 DE AGOSTO; 

PORTARIA N.º 338/2019, DE 30 DE SETEMBRO) 

A submissão de candidaturas é efetuada entre 12 de Julho (09:00:00) e 27 de Agosto de 2021 

(16:59:59) ao abrigo do disposto na Portaria n.º 152/2016, de 25 de Maio, na sua redação atual, 

que estabelece o regime de aplicação da Ação n.º 10.2. do PDR 2020, na tipologia referida na 

alínea f) do seu art.º 2.º. 

Nos termos do artigo 52.º da Portaria supra identificada, são os seguintes os termos e condições 

aplicáveis ao presente Anúncio: 

1. OBJETIVOS E PRIORIDADES VISADAS 

As candidaturas apresentadas devem prosseguir o objetivo de preservar, conservar e valorizar 

os elementos patrimoniais locais, paisagísticos e ambientais, bem como dos elementos que 

constituem o património imaterial de natureza cultural e social dos territórios. 

2. TIPOLOGIA DAS INTERVENÇÕES A APOIAR 

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos em recuperação e beneficiação do 

património local, paisagístico e ambiental de interesse coletivo e seu apetrechamento, sinalética 

de itinerários paisagísticos, ambientais e agroturísticos e elaboração e divulgação de material 

documental relativo ao património alvo de intervenção, incluindo ações de sensibilização, 

produção e edição de publicações ou registos videográficos e fonográficos com conteúdos 

relativos ao património imaterial e outros investimentos relativos ao património imaterial, 



   

 

 

   
 

Página 2 de 7 

nomeadamente aquisição de trajes, estudos de inventariação do património rural, bem como 

do «saber-fazer» antigo dos artesãos, das artes tradicionais, da literatura oral e de levantamento 

de expressões culturais tradicionais imateriais e individuais e coletivas, cujo custo total elegível, 

apurado em sede de análise, seja igual ou superior a 5.000,00€ e inferior ou igual a 200.000,00€. 

3. ÁREA GEOGRÁFICA ELEGÍVEL 

A área geográfica correspondente às freguesias rurais previstas no PDR 2020, de acordo com 

regulamentado na alínea b), do artigo 46.º, da Portaria n.º 152/2016, de 25 de Maio, na sua 

versão atual, e que integram o território de intervenção do GAL Aveiro Norte, a saber: 

CONCELHO FREGUESIA 

Albergaria-a-Velha 

Alquerubim 

Angeja 

Branca 

Ribeira de Fráguas 

União de Freguesias de Albergaria-a-Velha e Valmaior 

União de Freguesias de S. João de Loure e Frossos 

Estarreja 

Avanca 

Pardilhó 

Salreu 

União de Freguesias de Beduído e Veiros 

União de Freguesias de Canelas e Fermelã 

Ovar 

Cortegaça 

Esmoriz 

Maceda 

Válega 

União de Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de 

Pereira Jusã 

 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTAL 

A dotação orçamental total é de 235.739,64€ (despesa pública). 












