Designação do Projeto | Modernização da exploração
Código do Projeto | PDR2020-10211-027743
Objetivo Principal | Dinamizar os territórios rurais
Região de Intervenção | Centro
Entidade Beneficiária | Casa Agrícola Quinta da Retorta, Lda
Data de Aprovação | 2017-04-04
Data de Início | 2016-08-29
Data de Conclusão | 2019-04-21
Custo Total Elegível | €39.431,50
Apoio Financeiro da U.E. | €17.744,18
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional (quando aplicável) | €1.971,57
Objetivos, atividades e resultados esperados / atingidos |
A CASA AGRÍCOLA QUINTA DA RETORTA, LDA, situa-se numa zona privilegiada para a
produção de azeitona. Dado que a exploração é predominantemente olivícola, dedica-se à
produção de azeite e de azeitona de conserva para além da produção de marmelos e amêndoa.
Assim, com o projeto pretende-se adquirir diversos equipamentos de apoio à sua exploração de
forma a mecanizar e poder realizar os trabalhos culturais na altura mais adequada, sem ter de
recorrer ao aluguer de equipamento e a mão de obra.

Em suma, os objetivos específicos da mecanização agrícola são:
- Utilização adequada dos equipamentos e máquinas agrícolas;
- Otimização de recursos, nomeadamente, do tempo e racionalização das operações;
- Racionalização / redução dos custos;
- Potenciar a viabilidade da exploração;
- Aumento da produtividade da exploração;
- Proporcionar melhores condições ao seu efetivo animal;
- Melhorar as condições de higiene e segurança no trabalho;
- Limpeza dos terrenos;
- Preservação dos recursos naturais e do meio ambiente.

Designação do Projeto | Casa Agrícola Quinta da Retorta - Turismo
Objetivo Principal | Dinamizar os territórios rurais
Região de Intervenção | Centro
Entidade Beneficiária | Casa Agrícola Quinta da Retorta, Lda
Data de Aprovação | 2017-08-30
Data de Início | 2017-01-27
Data de Conclusão | 2020-12-06
Custo Total Elegível | 199.798,66€
Apoio Financeiro da U.E. | 89.909,43€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional (quando aplicável) | 9.989,92€
Objetivos, atividades e resultados esperados / atingidos |
A CASA AGRÍCOLA QUINTA DA RETORTA, LDA visa dinamizar a exploração agrícola em
paralelo com um projeto de interesse turístico onde desejam partilhar a cultura e a natureza
local com quem as venha visitar, seja para descansar como para participar em atividades
programadas ou para organizar um evento mais ou menos tradicional ou convencional.
Objetivos do projeto:
1 - Diversificar os rendimentos através do investimento na criação de alojamento turístico em
Turismo Rural e organização de eventos;
2 – Conceber programas de atividades de animação turística, em parceria com empresas locais
e operadores especializados, que contribuam para motivar e prolongar a estadia dos turistas;

3 – Promover as novas atividades junto de segmentos de mercado turísticos estrangeiros com
vista à captação de reservas diretas (online) ou através de agências e operadores turísticos
especializados em turismo de natureza;
4 - Estabelecer parcerias e acordos de cooperação com agentes turísticos a nível nacional para
promoção e comercialização do alojamento e das atividades na Quinta;
5 - Captar novos clientes em novos segmentos de mercado por forma a contribuir para o
crescimento sustentado do volume de negócios, para o aumento da competitividade e da quota
de mercado da empresa;
6 – Assegurar uma taxa média de ocupação ao longo de todo o ano que contribua para a
sustentabilidade do negócio.

