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Designação do projeto | Os Valores da Sustentabilidade 

Código do projeto | ALT20-08-2114-FEDER-000229 

Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

Região de intervenção | A lentejo Central 

Entidade beneficiária | Município de Reguengos de Monsaraz 

Data da aprovação | 31-03-2020 

Data de início | 15-01-2020 

Data de conclusão | 31-12-2021 

Custo total elegível | 981.244,73 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 834.058,02 € 

Apoio financeiro público nacional/regional | 147.186,71 € 

1ª Reprogramação  

Tratou-se de uma reprogramação financeira, com o intuito de alterar o investimento total elegível 
através do aumento do investimento para efeitos de elegibilidade e respetivo cofinanciamento, 
eliminado a totalidade da receita estimada em sede de candidatura. 

Data da aprovação da Reprogramação | 02-06-2021 

Custo total elegível | 1.230.449,57 € |  

Apoio financeiro da União Europeia | 1.045.882,13 € |  

Apoio financeiro público nacional/regional | 184.567,44 €  

Objetivos, atividades e resultados esperados 

Trata-se de uma operação que pretende promover os patrimónios que emergem de uma Região 
delimitada pelas margens do Grande Lago Alqueva e insere dois eixos de intervenção: 

 Promoção e divulgação nacional e internacional dos Valores Patrimoniais  

 Water Life Aid 

Para a concretização do eixo de intervenção promoção e divulgação nacional e internacional dos Valores 
Patrimoniais estão previstas uma série de atividades, nomeadamente: 

 Criação de materiais promocionais; 

 Promoção em certames nacionais e internacionais; 

 Realização de Road Shows Diplomáticos; 

 Fam trips e Press Trips; 

 Certificação do património Imaterial. 

Os Valores da Sustentabilidade terá o seu ponto alto na realização do evento Water Life Aid, evento de 
cariz internacional, que visa a valorização dos patrimónios emergentes da terra do grande Lago, tendo 
como fio condutor o Ambiente e a Sustentabilidade. 

A operação tem como principal objetivo promover os Valores que marcam a nossa identidade cultural, 
valores que emergem de um território banhado pelo Lago Alqueva. 
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Para além do objetivo geral da Candidatura foram também definidos objetivos específicos, a referir: 

 Sensibilizar para a importância da salvaguarda e valorização do património cultural como 
alavanca de um desenvolvimento sustentável; 

 Divulgar e promover práticas de desenvolvimento sustentável resultantes do potencial do 
património cultural; 

 Divulgar e promover as diversas ofertas turísticas da Região; 

 Promover a importância do património cultural no contexto do desenvolvimento dos 
territórios; 

 Sensibilizar para as questões ambientais; 

 Conjugar o desenvolvimento turístico com a sustentabilidade ambiental. 

Em termos de indicador de resultado foi definido “Dormidas em estabelecimentos hoteleiros, 
aldeamentos, apartamentos turísticos e outros” pretendendo-se que o projeto permita induzir um 
crescimento de cerca de 10,5% ao ano no número de visitantes, assim como um aumento anual de 5% 
nas dormidas". O Município definiu como meta a atingir, em 2021, 55.000 dormidas, tendo como valor 
de referência 42.985.  

Relativamente ao indicador de realização ficou estabelecido “Aumento do número esperado de 
visitantes a sítios de património cultural e natural e atrações beneficiários de apoio” traduzindo-se: na 
atratividade de turistas e visitantes quer através dos ativos histórico-culturais existentes neste território 
de elevado interesse turístico, quer através das atividades de animação turística que potenciam o valor 
natural, cultural e paisagístico deste concelho. A meta a atingir em 2021, 120.000 visitas, tendo como 
valor de referência 98.447. 

  

 


