
Cofinanciado por: 

 
Designação do projeto: QUINTA DA PARÓDIA - CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO AGRÍCOLAS NA 
EXPLORAÇÃO 

Código do projeto: PRORURAL+-6.4.1-FEADER-000559 

Objetivo principal: DINAMIZAR OS TERRITÓRIOS RURAIS 

Região de intervenção: Ilha de São Miguel 

Entidade beneficiária: QUINTA DA PARÓDIA - PARQUE RURAL DE ENTRETENIMENTO EDUCATIVO, UNIP. LDA 

Data de aprovação: 17/12/2016 

Data de início: 24/02/2016 

Data de conclusão: 26/01/2020 

Investimento total: 295 353,47 € 

Investimento elegível: 285 714,27 € 

Apoio financeiro da União Europeia: FEADER - 170 000,00 €  

Apoio financeiro público nacional/regional: ORAA – 30 000,00 € 

 

Descrição e objetivos gerais da operação: 

A candidatura à criação e desenvolvimento de atividades não agrícolas na exploração destinou-se a criar condições 
que permitam a realização de atividades de diversão, recreativas e de entretenimento educativo tendo como temas 
base a natureza, a agricultura biológica, a preservação do ambiente, a alimentação e a saúde (CAE 93294) e a instalação 
de um ponto de venda que permita a comercialização dos produtos produzidos (essencialmente ovos e 
hortofrutícolas) diretamente ao consumidor final (CAE 47112),  na exploração. Ao diversificar as atividades agrícolas a 
favor de atividades não agrícolas pretende-se diversificar as fontes de rendimento, rentabilizar e promover um espaço 
com características e aptidões muito atrativas e adequadas ao projeto, promover o emprego e aumentar a 
acessibilidade da comunidade local e visitantes a um conjunto de diversos produtos e serviços potenciadores da 
qualidade de vida e bem-estar. Particularmente, o projeto visa contribuir para a vivência de experiências 
enriquecedoras em contato com a natureza, para a aprendizagem através da diversão, para o convívio familiar e 
intergerações, para a promoção de estilos de vida saudáveis (nomeadamente em termos de alimentação e atividade 
física), para a inclusão social e para uma maior consciência ambiental, principalmente nas crianças, enquanto futuros 
atores sociais. O projeto visa ainda contribuir para o estreitamento das relações entre a agricultura e a sociedade e a 
agricultura e o turismo.  

           

 

 




