Associação para a Promoção Rural da Charneca Ribatejana
Documento de Pré-qualificação de Parceria – 1ª Fase

ANEXO I - Ficha de Caracterização dos Associados

Agromais – Entreposto Comercial Agrícola CRL
Designação e contactos:
NIPC: 501 873 872

URL: http://www.agromais.pt/

Morada: Zona Industrial de Riachos – Apartado 24,

Representante/Pessoa a contactar: Dr. Jorge Neves

Código Postal: 2354-908 Riachos

Telefone (s): (+351) 249 830 170

Telefone (s): (+351) 249 830 170

Email: agromais@agromais.pt

Email: agromais@agromais.pt

Caracterização da entidade:
Entidade pública …

Entidade privada …

Poder Local …

Cooperativa

Associação…..

IPSS ………

Empresa ……

Outra: ……..

Qual: ________________________________

Nº de Associados/População abrangida: 1.272 associados
Data de Constituição: 1987-05-22
Data de Início de Atividade: 1987-09-01

Área de atuação:
Alpiarça ………..

Coruche……………..

Almeirim ……….

Golegã ………………

Benavente …….

Salvaterra de Magos..

Chamusca ……..

Outra: _________________________________________

Áreas de Atividade (conforme CAE Rev3):
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca:………………
Indústria Extrativa e Transformadora:………………………………….
Comércio por grosso e a retalho:…………………………………………..
Atividades de consultoria e científicas:…………………………………..
Administração pública:…………………………………………………………
Educação: ……………………………………………………………………………
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Atividades de saúde humana e apoio social:…………………………..
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas:
Identifique a CAE principal: 46214-R3 Comércio por grosso de cereais, sementes, leguminosas, oleaginosas e outras
matérias-primas agrícolas
Identifique as CAEs secundárias: 01610-R3 Atividades dos serviços relacionados com a agricultura; 46312-R3 Comércio
por grosso de batata; 46311-R3 Comércio por grosso de fruta e de produtos hortícolas, exceto batata.

Pequeno contexto histórico da entidade (ano da constituição, marcos históricos da entidade, principais objetivos e
princípios orientadores, atividades desenvolvidas e projetos futuros):
Nasce em 1987, em Riachos – Torres Novas, fruto de uma conjugação de interesses dos produtores agrícolas do norte do
vale do Tejo. Com um volume de negócios anual consolidado na ordem de 45 milhões de euros e com uma área potencial de
produção que se estima em cerca de 10.000 hectares nas explorações agrícolas associadas.
Em 1988, adquiriu as instalações de secagem e armazenamento de cereais e respetiva sede em Riachos, e posteriormente as
usas instalações da Azinhaga e Chamusca. Em 1995, alargou a sua área de atividade adquirindo um entreposto hortofrutícola
em Pinheiro Grande e posteriormente constituiu a AGROMAIS PLUS – COMÉRCIO E SERVIÇOS AGRÍCOLAS, S.A., detida, na
totalidade, pela AGROMAIS, com a responsabilidade de comercializar os necessários fatores de produção, na Golegã.
Atualmente a Agromais é a maior organização nacional do sector da comercialização de cereais. Desde 2002, os produtores
da Agromais de cebola, pimento, tomate e brócolo têm vindo a certificar-se, contribuindo para corresponder às exigências
dos consumidores e para uma maior transparência sobre a forma como os alimentos são produzidos.
Alicerçada na sua política de inovação, a Agromais procura constantemente o desenvolvimento de novos produtos e
processos que promovam a competitividade dos seus associados, preocupando-se ainda com as práticas ligadas à eficiência
da utilização da água, energia e fatores de produção.
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Agrotejo – União Agrícola do Norte do Vale do Tejo
Designação e contactos:
Representante/Pessoa a contactar: Mário João Gomes
Antunes

NIPC: 501 788 344
Morada: Largo da Imaculada Conceição n.º1

Telefone (s): (+351) 916 163 562
Código Postal: 2150-125 Golegã
Email: mario@agrotejo.pt
Telefone (s): (+351) 249 979 060
Email: agrotejo@agrotejo.pt
URL: www.agrotejo.pt

Caracterização da entidade:
Entidade pública …

Entidade privada …

Poder Local …

Cooperativa

Associação…..

IPSS ………

Empresa ……

Outra: ……..

Qual: ________________________________

Nº de Associados/População abrangida: 1200 Associados
Data de Constituição: 29/10/1986
Data de Início de Atividade: 29/10/1986

Área de atuação:
Alpiarça ………..

Coruche……………..

Almeirim ……….

Golegã ………………

Benavente …….

Salvaterra de Magos..

Chamusca ……..

Outra: Santarém, Torres Novas e Tomar

Áreas de Atividade (conforme CAE Rev3):
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca:………………
Indústria Extrativa e Transformadora:………………………………..
Comércio por grosso e a retalho:……………………………………..
Atividades de consultoria e científicas:……………………………….
Administração pública:………………………………………………….
Educação: ……………………………………………………………….
Atividades de saúde humana e apoio social:………………………..
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Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas: …
Outras: Qual: Apoio Técnico-administrativo
Identifique a CAE principal: 94995 Outras atividades associativas, n.e.
Identifique as CAEs secundárias: 85591 Formação profissional e 74900 Outras atividades de consultoria, científicas,
técnicas e similares, n.e.

Pequeno contexto histórico da entidade (ano da constituição, marcos históricos da entidade, principais objetivos e
princípios orientadores, atividades desenvolvidas e projetos futuros):
Constituída em 1986, tem como objetivos principais a defesa dos agricultores e a promoção do território do norte do vale do
Tejo, mais especificamente:
- Promover o desenvolvimento agrícola regional;
- Articular as estruturas associativas da região;
- Representar a agricultura, silvicultura e pecuária
- Incentivar os agricultores na utilização de boas práticas agrícolas;
- Desenvolver a formação profissional
- Promover a prática de proteção e produção integrada das culturas.
Apoia não só o sector agrícola como também todas as atividades económicas neste espaço rural.
Diariamente apoia os seus associados na elaboração de candidaturas, apoio técnico-burocrático, relacionamento com
Entidades Oficiais, elaboração de projetos de investimento, esclarecimento, sensibilização e adaptação a novas normas.
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ACHAR – Associação de Agricultores da Charneca
Designação e contactos:
Representante/Pessoa a contactar: João Maria Guerra
Tomaz

NIPC: 502 451 181
Morada: Rua Direita de S. Pedro, 152

Telefone (s): (+351) 249 760 041
Código Postal: 2140-098 Chamusca
Email: charneca@achar.pt
Telefone (s): (+351) 249 760 041
Email: charneca@achar.pt
URL: http://www.achar.pt
Caracterização da entidade:
Entidade pública …

Entidade privada …

Poder Local …

Cooperativa

Associação…..

IPSS ………

Empresa ……

Outra: ……..

Qual: ________________________________

Nº de Associados/População abrangida: 200 Associados
Data de Constituição: 06-10-1989
Data de Início de Atividade: 01-01-1991

Área de atuação:
Alpiarça ………..

Coruche……………..

Almeirim ……….

Golegã ………………

Benavente …….

Salvaterra de Magos..

Chamusca ……..

Outra: _________________________________________

Áreas de Atividade (conforme CAE Rev3):
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca:………………
Indústria Extrativa e Transformadora:………………………………..
Comércio por grosso e a retalho:……………………………………..
Atividades de consultoria e científicas:……………………………….
Administração pública:………………………………………………….
Educação: ……………………………………………………………….
Atividades de saúde humana e apoio social:………………………..
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Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas: …
Outras: Qual? ________________________________________________________
Identifique a CAE principal: 94110 - Atividades de organizações económicas e patronais
Identifique as CAEs secundárias: 82990 - Outras atividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e., 02100 Silvicultura e outras atividades florestais, 02200 - Exploração florestal

Pequeno contexto histórico da entidade (ano da constituição, marcos históricos da entidade, principais objetivos e
princípios orientadores, atividades desenvolvidas e projetos futuros):
A ACHAR – ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE CHARNECA, constituída em 1989, tem como objetivos promover o
desenvolvimento agro-silvo-pastoril na área da Charneca, defender os interesses dos agricultores e representá-los
regionalmente, incrementar em geral o desenvolvimento rural, a defesa do ambiente, a racional gestão dos recursos naturais
e em especial assegurar a prossecução dos interesses dos seus associados mediante a gestão conjunta das áreas florestais.
A área de Charneca está bem representada pelos associados da ACHAR, mais de uma centena e meia de associados ocupam
aproximadamente 50.000 hectares, cerca de 100.000 hectares do território nacional.
As atividades desenvolvidas envolvem a Prestação de serviços, Planeamento, Certificação, Gestão de ZIF, Promoção de
produtos e atividades agroflorestais, Sistema de identificação parcelar, Experimentação, formação profissional, estágios,
informações, projetos e prevenção de incêndios.
A ACHAR é entidade gestora das seguintes Zonas de Intervenção Florestal:
• ZIF Chamusca, Pinheiro Grande e Carregueira
• ZIF Ulme e Vale de cavalos
• ZIF Chouto e Parreira
• ZIF Almeirim e Alpiarça
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Associação de Agricultores do Concelho de Coruche e do Vale do Sorraia
Designação e contactos:
Representante/Pessoa a contactar: António Francisco
Malta Viga Teixeira

NIPC: 501 911 502
Morada: Rua de São Pedro, 19

Telefone (s): (+351) 243 617 874
Código Postal: 2100-164 Coruche
Email: assocor@mail.telepac.pt
Telefone (s): (+351) 243 617 874
Email: assocor@mail.telepac.pt
URL:
Caracterização da entidade:
Entidade pública …

Entidade privada …

Poder Local …

Cooperativa

Associação…..

IPSS ………

Empresa ……

Outra: ……..

Qual: ________________________________

Nº de Associados/População abrangida: 485 associados
Data de Constituição: 18-02-1976
Data de Início de Atividade: 01-01-1986

Área de atuação:
Alpiarça ………..

Coruche……………..

Almeirim ……….

Golegã ………………

Benavente …….

Salvaterra de Magos..

Chamusca ……..

Outra: Avis, Montemor-o-Novo, Mora e Ponte Sôr

Áreas de Atividade (conforme CAE Rev3):
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca:………………
Indústria Extrativa e Transformadora:………………………………..
Comércio por grosso e a retalho:……………………………………..
Atividades de consultoria e científicas:……………………………….
Administração pública:………………………………………………….
Educação: ……………………………………………………………….
Atividades de saúde humana e apoio social:………………………..
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas: …
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Outras: Qual: __________________________________________
Identifique a CAE principal: 94110 - Atividades de organizações económicas e patronais
Identifique as CAEs secundárias: -

Pequeno contexto histórico da entidade (ano da constituição, marcos históricos da entidade, principais objetivos e
princípios orientadores, atividades desenvolvidas e projetos futuros):
A associação foi fundada em 1976, pela necessidade sentida pelos agricultores de se organizarem para defender a sua
propriedade privada, face à perda dos direitos que estavam a ser alvo no decurso do processo revolucionário depois do 25
de abril de 1974.
As atividades desenvolvidas dividem-se em três grandes grupos: Intervenção política, assegurando a defesa dos agricultores
nos fóruns regionais e nacionais, divulgação e produção de informação relevante e prestação de serviços. Mais
especificamente desenvolve as atividades do Sistema Nacional de Registo e Identificação animal, Sistema de Identificação
Parcelar, apoio e execução de candidaturas às ajudas nos setores, Regime pagamento único, Medidas Agroambientais;
Divulgação e angariação de ações de formação de âmbito agrícola e pecuário, apoio aos associados ligados ao Min. da
Agricultura.
Em termos futuros, a Associação pretende alargar competências, garantindo a disponibilização de informação consistente a
três níveis que considera essenciais: uso sustentável de fatores de produção; novas alternativas produtivas e indicadores de
gestão.
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Associação de Agricultores do Ribatejo
Designação e contactos:
NIPC: 501 122 117

Representante/Pessoa a contactar:

Morada: Rua Santa Margarida n.º 1-A

Nuno Monteiro Coimbra

Código Postal: 2000-114 Santarém

Telefone (s): (+351) 243 323 794

Telefone (s): (+351) 243 323 794

Email: geral@aaribatejo.pt

Email: geral@aaribatejo.pt
URL: www.aaribatejo.pt

Caracterização da entidade:
Entidade pública …

Entidade privada …

Poder Local …

Cooperativa

Associação…..

IPSS ………

Empresa ……

Outra: ……..

Qual: ________________________________

Nº de Associados/População abrangida: 400 associados
Data de Constituição: 19-11-1976
Data de Início de Atividade: 01-01-1989

Área de atuação:
Alpiarça ………..

Coruche……………..

Almeirim ……….

Golegã ………………

Benavente …….

Salvaterra de Magos..

Chamusca ……..

Outra: Distritos de Santarém, Lisboa e Leiria

Áreas de Atividade:
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca:………………
Indústria Extrativa e Transformadora:………………………………..
Comércio por grosso e a retalho:……………………………………..
Atividades de consultoria e científicas:……………………………….
Administração pública:………………………………………………….
Educação: ……………………………………………………………….
Atividades de saúde humana e apoio social:………………………..
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Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas: …
Outras: Qual: ___________________________________________________________
Identifique a CAE principal: 94110 - Atividades de Organizações e Económicas e Patronais
Identifique as CAEs secundárias: 85591 – Formação Profissional e 74900 – Outras Atividades de Consultoria, Científicas,
Técnicas, e Similares, N.E

Pequeno contexto histórico da entidade (ano da constituição, marcos históricos da entidade, principais objetivos e
princípios orientadores, atividades desenvolvidas e projetos futuros):
Agricultores determinados e unidos fazem nascer em Novembro de 1976, a Associação dos Agricultores do Ribatejo, com o
principal objetivo da defesa dos interesses patrimoniais dos seus associados.
Das várias atividades desenvolvidas podem-se destacar:












Associação patronal – negociamos o contrato coletivo de trabalho para o sector agrícola nos distritos de Santarém,
Lisboa e Leiria
Agrupamento gestor do “Azeite do Ribatejo” DOP, certificada desde 1996, constituímos um painel de provadores
de azeite que obteve o seu reconhecimento em 1999, pelo COI – Conselho Oleícola Internacional; é o único painel
de provadores privado reconhecido a nível nacional.
HACCP a adegas e lagares
Elaboração de projetos de investimento e candidaturas agrícolas e pedidos de pagamento dos mesmos;
Apoio técnico no âmbito das ajudas da PAC
Apoio jurídico, com destaque em legislação laboral e arrendamento agrícola;
Alertas fitossanitários;
Apoio à gestão da rega;
Avaliação propriedade rústica;
Formação profissional específica e adequada às necessidades dos nossos associados;
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ACBRP – Associação de Criadores de Bovinos de Raça Preta
Designação e contactos:
Representante/Pessoa a contactar: Maria Filomena
Pereira Ferreira

NIPC: 502 516 402
Morada: EN 10, Ermida de São José, Apartado 118

Telefone (s): (+351) 263 209 186; (+351) 933 407 376
Código Postal: 2139-909 Samora Correia
Email:
fferreira.acbrp@gmail.com

Telefone (s): (+351) 263 209 186
Email: acbrp@racapreta.com.pt; acbrpreta@gmail.com
URL: http://www.racapreta.com.pt/

Caracterização da entidade:
Entidade pública …

Entidade privada …

Poder Local …

Cooperativa

Associação…..

IPSS ………

Empresa ……

Outra: ……..

Qual: ________________________________

Nº de Associados/População abrangida: 50 Associados
Data de Constituição: 13-12-1990
Data de Início de Atividade: 21-12-1994

Área de atuação:
Alpiarça ………..

Coruche……………..

Almeirim ……….

Golegã ………………

Benavente …….

Salvaterra de Magos..

Chamusca ……..

Outra: _________________________________________

Áreas de Atividade (conforme CAE Rev3):
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca:………………
Indústria Extrativa e Transformadora:………………………………..
Comércio por grosso e a retalho:……………………………………..
Atividades de consultoria e científicas:……………………………….
Administração pública:………………………………………………….
Educação: ……………………………………………………………….
Atividades de saúde humana e apoio social:………………………..
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Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas: …
Outras: Qual: Outras atividades associativas não especificadas
Identifique a CAE principal: 94995 Outras atividades associativas, n.e.
Identifique as CAEs secundárias:

Pequeno contexto histórico da entidade (ano da constituição, marcos históricos da entidade, principais objetivos e
princípios orientadores, atividades desenvolvidas e projetos futuros):
Com o objetivo primordial de evitar a extinção da raça Preta e de explorar as suas potencialidades produtivas surge, em
1990, a Associação de Criadores de Bovinos da Raça Negra Ibérica, constituída por um reduzido número de criadores da
região de Portalegre, a qual viria mais tarde a adquirir a sua atual designação de Associação de Criadores de Bovinos da Raça
Preta.
A sua atividade incide em diferentes áreas como a manutenção do respetivo Livro Genealógico, o melhoramento genético e a
divulgação da raça. A ACBRP tem também colaborado com outras instituições no sentido de melhor conhecer e caracterizar
os métodos de exploração e produtividade da raça Preta. O Livro Genealógico, que constitui a base do programa de
melhoramento, foi complementado nos últimos anos com a testagem de novilhos em estação, após a transferência da sede
para a Lezíria do Ribatejo.
Em virtude dos esforços que têm vindo a ser desenvolvidos ao longo dos últimos anos, a ACBRP dispõe atualmente dos
meios necessários para prosseguir a sua atividade, assegurando primeiramente a continuidade das ações inerentes ao
Programa de Melhoramento aprovado para a raça, e que estão diretamente relacionadas com a correta gestão do Livro
Genealógico, com a realização dos testes de performance, com a recolha e congelação de sémen de reprodutores aprovados e
com o acompanhamento técnico das explorações.
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APFC - Associação de Produtores Florestais do Concelho de Coruche
Designação e contactos:
Representante/Pessoa a contactar: Conceição Santos
Silva

NIPC: 503 153 982
Morada: Rua dos Guerreiros, 54

Telefone (s): (+351) 934 306 579
Código Postal: 2100-183 Coruche
Email: css@apfc.pt
Telefone (s): (+351) 243 617 473
Email: apfc@apfc.pt
URL: http://www.apfc.pt
Caracterização da entidade:
Entidade pública …

Entidade privada …

Poder Local …

Cooperativa

Associação…..

IPSS ………

Empresa ……

Outra: ……..

Qual: ________________________________

Nº de Associados/População abrangida: 372 associados
Data de constituição: 11-03-1992
Data de início de atividade: 11-03-1992

Área de atuação:
Alpiarça ………..

Coruche………………..

Almeirim ……….

Golegã ………………….

Benavente …….

Salvaterra de Magos

Chamusca ……..

Outra: _________________________________________

Áreas de Atividade (conforme CAE Rev3):
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca:………………
Indústria Extrativa e Transformadora:………………………………..
Comércio por grosso e a retalho:……………………………………..
Atividades de consultoria e científicas:……………………………….
Administração pública:………………………………………………….
Educação: ……………………………………………………………….
Atividades de saúde humana e apoio social:………………………..
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Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas: …
Outras: Qual: __________________________________________
Identifique a CAE principal: 94110 - Atividades de Organizações e Económicas e Patronais
Identifique as CAEs secundárias:

Pequeno contexto histórico da entidade (ano da constituição, marcos históricos da entidade, principais objetivos e
princípios orientadores, atividades desenvolvidas e projetos futuros):
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DO CONCELHO DE CORUCHE E LIMÍTROFES (APFC) foi criada em 1992 e tem
como principal objetivo a defesa e a promoção dos interesses dos proprietários florestais da região, atualmente conta com
372 associados representando aproximadamente 208.409ha.
O aparecimento da Associação, em 1992, teve por tarefa principal procurar soluções para o problema da mortalidade do
sobreiro, depois da seca de 1991, e para os baixos preços da cortiça. Destas questões resultaram ligações com os principais
agentes de investigação florestal, nacionais e internacionais.
Ao nível da representação no ano 2002 e em conjunto com outras 6 associações do sector, dinamizámos a UNAC – União da
Floresta Mediterrânica, passando a representação institucional a ser feita em conjunto em vez de isoladamente por cada
associação.
Pretende proporcionar aos seus Associados:


Um melhor conhecimento dos seus produtos, para uma adequada valorização;



Um melhor conhecimento das suas explorações, com vista a uma gestão mais eficaz;



Um maior número de informações para que seja possível um planeamento adequado a longo e médio prazo.
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ARBVS - Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia
Designação e contactos:
NIPC: 500 032 408

Representante/Pessoa a contactar: José Núncio

Morada: Rua 5 de Outubro, 14

Telefone (s): (+351) 243 610 350

Código Postal: 2100-127 Coruche

Email: josenuncio@arbvs.pt

Telefone (s): (+351) 243 610 350
Email: arbvs@arbvs.pt
URL: www.arbvs.pt

Caracterização da entidade:
Entidade pública …

Entidade privada …

Poder Local …

Cooperativa

Associação…..

IPSS ………

Empresa ……

Outra: ……..

Qual: ________________________________

Nº de Associados/População abrangida: 151 Associados /1000 Beneficiários
Data de constituição: 11-05-1956
Data de início de atividade: 11-05-1956

Área de atuação:
Alpiarça ………..

Coruche………………..

Almeirim ……….

Golegã ………………….

Benavente …….

Salvaterra de Magos..

Chamusca ……..

Outra: _________________________________________

Áreas de Atividade (conforme CAE Rev3):
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca:………………
Indústria Extrativa e Transformadora:………………………………..
Comércio por grosso e a retalho:……………………………………..
Atividades de consultoria e científicas:……………………………….
Administração pública:………………………………………………….
Educação: ……………………………………………………………….
Atividades de saúde humana e apoio social:………………………..
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Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas: …
Outras: Qual:
Especifique o CAE Principal: 94110 Atividades de organizações económicas e patronais
Especifique o CAE Secundário: 01610 Atividades dos serviços relacionados com a agricultura

Pequeno contexto histórico da entidade (ano da constituição, marcos históricos da entidade, principais objetivos e
princípios orientadores, atividades desenvolvidas e projetos futuros):
ARBVS - Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia - tem as funções de administração, conservação e
exploração da Obra de Rega do Vale do Sorraia desde 1959.
A área de influência abrange uma superfície de 15.365 hectares nos distritos de Portalegre, Évora e Santarém, interessando
os concelhos de Ponte de Sor, Avis, Mora, Coruche, Salvaterra de Magos e Benavente.
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ANTE - Associação Nacional de Turismo Equestre
Designação e contactos:
Representante/Pessoa a contactar: Dr. José Veiga
Maltez

NIPC: 504103326
Morada: Pátio dos Campinos Felício e Singéis

Telefone (s): (+351) 911 957 910
Código Postal: 2150-130 Golegã
Email: joseveigamaltez@gmail.com
Telefone (s): (+351) 911 959 974
Email: antegolega@hotmail.com
URL:
Caracterização da entidade:
Entidade pública …

Entidade privada …

Poder Local …

Cooperativa

Associação…..

IPSS ………

Empresa ……

Outra: ……..

Qual: ________________________________

Nº de Associados/População abrangida: 71
Data de constituição: 25-09-1996
Data de início de atividade: 06-05-1998

Área de atuação:
Alpiarça ………..

Coruche………………..

Almeirim ……….

Golegã ………………….

Benavente …….

Salvaterra de Magos..

Chamusca ……..

Outra: Associação de âmbito nacional

Áreas de Atividade (conforme CAE Rev3):
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca:………………
Indústria Extrativa e Transformadora:………………………………..
Comércio por grosso e a retalho:……………………………………..
Atividades de consultoria e científicas:……………………………….
Administração pública:………………………………………………….
Educação: ……………………………………………………………….
Atividades de saúde humana e apoio social:………………………..
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Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas: …
Outras: Qual:
Especifique o CAE Principal: 94995 - Outras atividades associativas, n.e.
Especifique o CAE Secundário:

Pequeno contexto histórico da entidade (ano da constituição, marcos históricos da entidade, principais objetivos e
princípios orientadores, atividades desenvolvidas e projetos futuros):
A ANTE é uma associação de âmbito nacional, sem fins lucrativos, com competências culturais, recreativas, desportivas,
sociais e formativas, que tendo sido constituída em 1996, com a principal missão de implementar, promover e divulgar o
Turismo Equestre (do Cavalo e a Cavalo) e Formação Equestre nas diversas modalidades: Saltos de Obstáculos, Ensino
(exames até selas 7) e Atrelagem

Aprovado como Associado em reunião do Órgão de Gestão de 10-02-2015
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CADOVA – Cooperativa Agrícola do Vale de Arraiolos, CRL
Designação e contactos:
Representante/Pessoa a contactar: João Amaral Neto
e Vasco Reis

NIPC: 502 227 117
Morada: Rua Direita De São Pedro, 150

Telefone (s): (+351) 937 215 516;
Código Postal: 2140-098 Chamusca
(+351) 937 690 502
Telefone (s): (+351) 249 769 050
Email: geral@cadova.pt; vasco.reis@cadova.pt
Email: geral@cadova.pt
URL:

Caracterização da entidade:
Entidade pública …

Entidade privada …

Poder Local …

Cooperativa

Associação…..

IPSS ………

Empresa ……

Outra: ……..

Qual: ________________________________

Nº de Associados/População abrangida: 1804 associados
Data de Constituição:
Data de início de atividade:

Área de atuação:
Alpiarça ………..

Coruche……………..

Almeirim ……….

Golegã ………………

Benavente …….

Salvaterra de Magos..

Chamusca ……..

Outra: Montemor-o-Novo

Áreas de Atividade (conforme CAE Rev3):
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca:………………
Indústria Extrativa e Transformadora:………………………………..
Comércio por grosso e a retalho:……………………………………..
Atividades de consultoria e científicas:……………………………….
Administração pública:………………………………………………….
Educação: ……………………………………………………………….
Atividades de saúde humana e apoio social:………………………..
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Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas: …
Outras: Qual: __________________________________________
Identifique a CAE principal:
Identifique as CAEs secundárias:

Pequeno contexto histórico da entidade (ano da constituição, marcos históricos da entidade, principais objetivos e
princípios orientadores, atividades desenvolvidas e projetos futuros):
A CADOVA foi criada em 1987 com o objetivo de proceder à recolha, transformação, conservação e venda dos produtos
provenientes das explorações dos cooperantes e prestação de serviços comuns aos agricultores. Está dividida em 5 secções:
cerealicultura, orizicultura, horticultura, proteção integrada e prestação de serviços.
As principais atividades que desenvolve são a receção, secagem, armazenamento de cereais e arroz, organização de
produtores de hortícolas, apoio técnico nas várias culturas e prestação de serviços técnico-administrativos.
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Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Chamusca, CRL
Designação e contactos:
Representante/Pessoa a contactar: Vasco Manuel Cid
das Neves e Castro

NIPC: 500 900 116
Morada: Rua Direita de S. Pedro, 216

Telefone (s): (+351) 249 769 150
Código Postal: 2140-098 Chamusca
Email: secretariado.geral@cchamusca.pt
Telefone (s): (+351) 249 769 150
Email: secretariado.geral@cchamusca.pt
URL: http://ccamchamusca.pt/

Caracterização da entidade:
Entidade pública …

Entidade privada …

Poder Local …

Cooperativa

Associação…..

IPSS ………

Empresa ……

Outra: ……..

Qual: ________________________________

Nº de Associados/População abrangida:
Data de Constituição: 07-02-1929
Data de Início de Atividade: 07-02-1929

Área de atuação:
Alpiarça ………..

Coruche………………...

Almeirim ……….

Golegã ………………….

Benavente …….

Salvaterra de Magos..

Chamusca ……..

Outra: Constância

Áreas de Atividade (conforme CAE Rev3):
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca:………………
Indústria Extrativa e Transformadora:…………………………………..
Comércio por grosso e a retalho:…………………………………………..
Atividades de consultoria e científicas:………………………………….
Administração pública:…………………………………………………………
Educação: ……………………………………………………………………………
Atividades de saúde humana e apoio social:……………………………
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Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas:
Outras: Qual: Cooperativa de Crédito
Identifique a CAE principal: 64190 - Outra intermediação monetária
Identifique as CAEs secundárias:

Pequeno contexto histórico da entidade (ano da constituição, marcos históricos da entidade, principais objetivos e
princípios orientadores, atividades desenvolvidas e projetos futuros):
A CAIXA DE CRÉDITO DA CHAMUSCA é uma instituição de crédito, fundada em 7 de Fevereiro de 1929, sem objetivo de
lucro, de interesse público e com gestão privada. É uma instituição que tem associados mas que não distribui dividendos,
apresentando antes uma clara vertente social, destinando parte dos seus resultados ao benefício da comunidade onde está
inserida. Particularmente colocando à sua disposição bens e equipamentos que fazem diminuir o grau de dificuldade que é
viver no interior, onde a banca comercial por razões económicas não vai investir.
Desde 1992 a CAIXA DE CRÉDITO DA CHAMUSCA, através dos seus associados, fez a opção de não fazer parte do sistema
integrado do crédito agrícola mútuo, sendo por isso uma instituição de crédito autónoma, obedecendo a norma legislativas
equiparadas ao funcionamento dos bancos.
Com a área social limitada aos concelhos de Chamusca, Golegã e Constância, o aumento da quota de mercado só tem sido
possível, graças ao apoio de entidades como o Banco de Portugal, SIBS e Unicre, ao investimento efetuado em tecnologia
moderna e ao grande dinamismo dos nossos colaboradores.
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Câmara Municipal de Benavente
Designação e contactos:
Representante/Pessoa a contactar: Presidente da
Câmara Municipal

NIPC: 506 676 056
Morada: Praça do Município

Telefone (s): (+351) 263 519 641
Código Postal: 2130-038 Benavente
Email: gap@cm-benavente.pt
Telefone (s): (+351) 263 519 600
Email: gap@cm-benavente.pt
URL: www.cm-benavente.pt

Caracterização da entidade:
Entidade pública …

Entidade privada …

Poder Local …

Cooperativa

Associação…..

IPSS ………

Empresa ……

Outra: ……..

Qual: ________________________________

Nº de Associados/População abrangida: ± 30.000 habitantes
Data de Constituição: 1200
Data de Início de Atividade: 1200

Área de atuação:
Alpiarça ………..

Coruche………………..

Almeirim ……….

Golegã ………………….

Benavente …….

Salvaterra de Magos..

Chamusca ……..

Outra: _________________________________________

Áreas de Atividade (conforme CAE Rev3):
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca:………………
Indústria Extrativa e Transformadora:………………………………..
Comércio por grosso e a retalho:……………………………………..
Atividades de consultoria e científicas:……………………………….
Administração pública:………………………………………………….
Educação: ……………………………………………………………….
Atividades de saúde humana e apoio social:………………………..
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Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas: …
Outras: Qual: __________________________________________
Identifique a CAE principal: 84113 Administração Local
Identifique as CAE secundárias: 90010- Atividades das artes do espetáculo; 90040 - Exploração de salas de espetáculos e
atividades conexas

Pequeno contexto histórico da entidade (ano da constituição, marcos históricos da entidade, principais objetivos e
princípios orientadores, atividades desenvolvidas e projetos futuros):
O poder local é uma das garantias fundamentais da democracia, ao exercer poderes e funções descentralizadas de forma a
gerir localmente os interesses presentes e futuros das populações.
Relativamente ao conteúdo do DLBC 2014-2020 pretende implementar estratégias integradas, através de parceria na área
cultural, social, educativa e saúde, ambiental e de natureza.
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Câmara Municipal da Chamusca
Designação e contactos:
Representante/Pessoa a contactar: Dr. João Matias
Ferreira

NIPC: 501 305 564
Morada: Rua Direita de S. Pedro

Telefone (s): (+351) 249 769 100
Código Postal: 2140-098 Chamusca
Email: cmc.joao.ferreira@mail.telepac.pt
Telefone (s): (+351) 249 769 100
Email: cm.chamusca@mail.telepac.pt
URL: http://www.cm-chamusca.pt

Caracterização da entidade:
Entidade pública …

Entidade privada …

Poder Local …

Cooperativa

Associação…..

IPSS ………

Empresa ……

Outra: ……..

Qual: ________________________________

Nº de Associados/População abrangida: 10.120 habitantes
Data de Constituição: 19-02-1561
Data de Início de Atividade: 01-01-1986

Área de atuação:
Alpiarça ………..

Coruche………………..

Almeirim ……….

Golegã ………………….

Benavente …….

Salvaterra de Magos..

Chamusca ……..

Outra: _________________________________________

Áreas de Atividade (conforme CAE Rev3):
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca:………………
Indústria Extrativa e Transformadora:………………………………..
Comércio por grosso e a retalho:……………………………………..
Atividades de consultoria e científicas:……………………………….
Administração pública:………………………………………………….
Educação: ……………………………………………………………….
Atividades de saúde humana e apoio social:………………………..
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Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas: …
Outras: Qual: __________________________________________
Identifique a CAE principal: 84113 - Administração Local

Pequeno contexto histórico da entidade (ano da constituição, marcos históricos da entidade, principais objetivos e
princípios orientadores, atividades desenvolvidas e projetos futuros):
A estrutura das grandes Opções do Plano configura os principais objetivos para o ano de 2010 e seguintes do caso do
Plurianual de Investimentos, abordados e sugeridos pelo Município, destaca-se por exemplo:










Eleger o objetivo QREN como estratégico, permitindo o desenvolvimento dos projetos, nomeadamente EcoParque do Relvão, Acessibilidade do interior, Centro escolar, Modernização Administrativa e Eficiência
Energética.
Assumir o objetivo PROVERE como estratégico, permitindo o desenvolvimento do Eco-parque do Relvão e dos
projetos turísticos do Arrepiado.
Eleger no objetivo Ambiente, as valas e pluviais urbanos e a requalificação dos diques.
Abrir novos objetivos para adequar a participação do Município às novas competências no sector da Educação e
Ação Social.
Abrir novos objetivos e manter os já existentes no sector dos Equipamentos Sociais e Saúde de 2.ª Geração (lares,
novos serviços na área da saúde).
Abrir novos objetivos permitindo o iniciar de novas atividades de enriquecimento curricular no ensino e
estabelecer redes na área dos OTL's Juniores e Seniores.
Manter o objetivo da requalificação de zonas industriais e iniciar a construção de novos loteamentos industriais
como o da Parreira.
Abrir novos objetivos para adequar a participação do Município nos projetos Chamusca XXI, Animação Territorial
/ Chamusca 2020, Animação Cultural XXI, Animação Desportiva XXI e Animação Turismo XXI.
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Câmara Municipal da Salvaterra de Magos
Designação e contactos:
NIPC: 506 755 150

Representante/Pessoa a contactar: Dr. Daniel Rabita

Morada: Praça de Republica, nº1

Telefone (s): (+351) 967 001 165

Código Postal: 2120-072 Salvaterra de Magos

Email:

Telefone (s): (+351) 263 509 500

danielrabita@cm-salvaterrademagos.pt

Email: geral@cm-salvaterrademagos.pt
URL: http://www.cm-salvaterrademagos.pt

Caracterização da entidade:
Entidade pública …

Entidade privada …

Poder Local …

Cooperativa

Associação…..

IPSS ………

Empresa ……

Outra: ……..

Qual: ________________________________

Nº de Associados/População abrangida: 22.053 habitantes
Data de Constituição: 1986-01-01
Data de Início de Atividade: 1986-01-01

Área de atuação:
Alpiarça ………..

Coruche………………..

Almeirim ……….

Golegã ………………….

Benavente …….

Salvaterra de Magos..

Chamusca ……..

Outra: ______________________________________

Áreas de Atividade (conforme CAE Rev3):
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca:………………
Indústria Extrativa e Transformadora:………………………………..
Comércio por grosso e a retalho:……………………………………..
Atividades de consultoria e científicas:……………………………….
Administração pública:………………………………………………….
Educação: ……………………………………………………………….
Atividades de saúde humana e apoio social:………………………..
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Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas: …
Outras: Qual: __________________________________________
Identifique a CAE principal: 84113 - Administração Local
Identifique as CAEs secundárias: 90010 - Atividades das artes do espetáculo

Pequeno contexto histórico da entidade (ano da constituição, marcos históricos da entidade, principais objetivos e
princípios orientadores, atividades desenvolvidas e projetos futuros):
A administração local tem origem histórica nas próprias cartas de foral, emitidas pela monarquia, que no caso de Salvaterra
de Magos remota a 1 de Junho de 1295, outorgada por D. Dinis. Cabendo ao poder local a missão de gestão diária do
Município e a planificação do seu rumo e estratégia para o futuro, a CM tem ao longo doa anos tentado promover a qualidade
de vida, o progresso e o desenvolvimento do concelho nas suas diversas áreas de intervenção, desde a educação, cultura,
turismo, obras públicas, politicas sociais, até à captação de investimentos, apoio às pessoas, às associações, às empresas e
instituições, com vista a um contínuo e integrado desenvolvimento concelhio, que permita conciliar a qualidade de vida das
populações e o progresso económico, competitivo e cultural do concelho.
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Caminhos do Ribatejo – Atividades de Turismo em Espaço Rural
Designação e contactos:
NIPC: 507 472 500

Representante/Pessoa a contactar: Virgílio Pestana

Morada: Av. José Saramago, Mercado Diário Loja 8

Telefone (s): (+351) 969 655 521

Código Postal: 2005-143 Santarém

Email:

Telefone (s): (+351) 243 322 900
Email: geral@caminhosdoribatejo.com
URL: http://www.caminhosdoribatejo.com/

Caracterização da entidade:
Entidade pública …

Entidade privada …

Poder Local …

Cooperativa

Associação…..

IPSS ………

Empresa ……

Outra: ……..

Qual: ________________________________

Nº de Associados/População abrangida: 49
Data de Constituição: 10-2005
Data de Início de Atividade:

Área de atuação:
Alpiarça ………..

Coruche………………..

Almeirim ……….

Golegã ………………….

Benavente …….

Salvaterra de Magos..

Chamusca ……..

Outra: Distrito de Santarém - Ribatejo

Áreas de Atividade (conforme CAE Rev3):
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca:………………
Indústria Extrativa e Transformadora:………………………………..
Comércio por grosso e a retalho:……………………………………..
Atividades de consultoria e científicas:……………………………….
Administração pública:………………………………………………….
Educação: ……………………………………………………………….
Atividades de saúde humana e apoio social:………………………..
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Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas: …
Outras: Qual: __________________________________________
Identifique a CAE principal: 94995 – Outras atividades associativas NE
Identifique as CAEs secundárias:

Pequeno contexto histórico da entidade (ano da constituição, marcos históricos da entidade, principais objetivos e
princípios orientadores, atividades desenvolvidas e projetos futuros):
A Caminhos do Ribatejo foi criada em outubro de 2005; em 2007 abriu uma loja no Mercado Municipal em Santarém, que
ainda se mantem, para venda de produtos da região e promoção turística e dos produtos da região; Tem por objetivos o
desenvolvimento sustentado do setor do turismo na área de intervenção (Ribatejo), designadamente através de Organização
de eventos, promoção da região no mercado interno e externo, prestação de serviços aos seus associados, apoio dos
associados na promoção dos seus bens e serviços; informação e apoio aos turistas e profissionais de turismo.
Das atividades desenvolvidas há a destacar a elaboração de vídeos promocionais, material de divulgação, manutenção da
loja, presença em, feiras e prestação de serviços com promoção dos produtos locais.
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Cáritas Paroquial de Coruche
Designação e contactos:
NIPC: 501 690 476

Representante/Pessoa a contactar: Isabel Miranda

Morada: Travessa do Forno n.º 16-18

Telefone (s): (+351) 934 010 625

Código Postal: 2100-210 Coruche

Email: caritasparoqcoruche@sapo.pt

Telefone (s): (+351) 243 679 387 ; 243 677 218
Email: caritasparoqcoruche@sapo.pt
URL: www.caritascoruche.com

Caracterização da entidade:
Entidade pública …

Entidade privada …

Poder Local …

Cooperativa

Associação…..

IPSS ………

Empresa ……

Outra: ……..

Qual:

Nº de Associados/População abrangida: 473 famílias; 2370 pessoas
Data de Constituição: 27-11-1985
Data de Início de Atividade: 27-11-1985

Área de atuação:
Alpiarça ………..

Coruche………………..

Almeirim ……….

Golegã ………………….

Benavente …….

Salvaterra de Magos..

Chamusca ……..

Outra:

Áreas de Atividade (conforme CAE Rev3):
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca:………………
Indústria Extrativa e Transformadora:………………………………..
Comércio por grosso e a retalho:……………………………………..
Atividades de consultoria e científicas:……………………………….
Administração pública:………………………………………………….
Educação: ……………………………………………………………….
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Atividades de saúde humana e apoio social:………………………..
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas: …
Outras: Qual: __________________________________________
Identifique a CAE principal: 88990 Outras atividades de apoio social sem alojamento, n.e.
Identifique as CAEs secundárias:

Pequeno contexto histórico da entidade (ano da constituição, marcos históricos da entidade, principais objetivos e
princípios orientadores, atividades desenvolvidas e projetos futuros):
A Cáritas Paroquial de Coruche desenvolve a sua ação e defesa da dignidade humana a partir dos valores cristãos – tem
como missão responder às necessidades da comunidade, através de serviços que dão suporte e potenciam competências no
indivíduos e nas famílias tornando-os responsáveis pelo seu processo de mudanças.
De forma a responder à missão a que se propôs, tem desenvolvido várias respostas sociais/projetos, cujo financiamento tem
sido resultante de Protocolos de Cooperação com a Segurança Social e de donativos de particulares e/ou entidades. Os
principais serviços são centro de atividades de tempos Livres (CATL), Equipa multidisciplinar de acompanhamento a
beneficiários de rendimento social de inserção (RSI), equipa local de intervenção precoce (ELI), centro de apoio familiar e
aconselhamento parental (CAFAP); contrato local de desenvolvimento social mais (CLDS +), e projetos como o ELOS, Loja
social, Centro de Ocupação de Costura, Banco Alimentar e FEAC. Em 2015 irá lançar o RODA – Centro de Desenvolvimento,
Inovação e Bem-Estar Psicossocial de Coruche.

Aprovado como associados em reunião do Órgão de Gestão de 10-02-2015
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IPS – Instituto Politécnico de Santarém
Designação e contactos:
Representante/Pessoa a contactar: Prof. Jorge Alberto
Guerra Justino, Presidente

NIPC: 501 403 906
Morada: Complexo Andaluz – Moinho do Fau, Apartado
279

Telefone (s): (+351) 243 309 520, (+351) 243 309 537

Código Postal: 2001-904 Santarém

Email: presidente.ips@ipsanteram.pt

Telefone (s): (+351) 243 309 520
Email: secretariado@ipsantarem.pt
URL: www.ipsantarem.pt

Caracterização da entidade:
Entidade pública …

Entidade privada …

Poder Local …

Cooperativa

Associação…..

IPSS ………

Empresa ……

Outra: ……..

Qual: Instituição de Ensino Superior Público

Nº de Associados/População abrangida: 500 trabalhadores /4000 alunos
Data de Constituição: 26-12-1979
Data de Início de Atividade: 12-12-2008

Área de atuação:
Alpiarça ………..

Coruche………………..

Almeirim ……….

Golegã ………………….

Benavente …….

Salvaterra de Magos..

Chamusca ……..

Outra: Santarém – Distrito/Região

Áreas de Atividade (conforme CAE Rev3):
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca:………………
Indústria Extrativa e Transformadora:………………………………..
Comércio por grosso e a retalho:……………………………………..
Atividades de consultoria e científicas:……………………………….
Administração pública:………………………………………………….
Educação: ……………………………………………………………….
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Atividades de saúde humana e apoio social:………………………..
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas: …
Outras: Qual: __________________________________________
Identifique a CAE principal: 85420 - Ensino superior
Identifique as CAEs secundárias: 55900 - Outros locais de alojamento

Pequeno contexto histórico da entidade (ano da constituição, marcos históricos da entidade, principais objetivos e
princípios orientadores, atividades desenvolvidas e projetos futuros):
O IP Santarém é uma instituição de ensino superior politécnico público, ao serviço da sociedade, empenhada na qualificação
de alto nível dos cidadãos, destinada à produção e difusão de conhecimento, criação, transmissão e difusão do saber de
natureza profissional, da cultura, da ciência, da tecnologia, das artes, da investigação orientada e do desenvolvimento
experimental, relevando a centralidade no estudante e na comunidade envolvente, num quadro de referência internacional.
É reconhecido como polo de desenvolvimento e uma referência na formação, na cultura e na investigação desenvolvidas na
região, criado na década de 70, integra atualmente cinco escolas superiores, quatro na cidade de Santarém e uma na cidade
de Rio Maior.
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Junta de Freguesia de S. José da Lamarosa
Designação e contactos:
Representante/Pessoa a contactar: Presidente da
Junta – Anacleto António de Oliveira

NIPC: 506848426
Morada: Rua Luís de Camões

Telefone (s): (+351) 932 806 580
Código Postal: 2100-405 S. José da Lamarosa
Email: juntaflamarosa@oninet.pt
Telefone (s): (+351) 243 724 146; (+351) 932 806 574
Email: juntaflamarosa@oninet.pt
URL:

Caracterização da entidade:
Entidade pública …

Entidade privada …

Poder Local …

Cooperativa

Associação…..

IPSS ………

Empresa ……

Outra: ……..

Qual: ________________________________

Nº de Associados/População abrangida: 1727 habitantes
Data de Constituição:
Data de Início de Atividade:

Área de atuação:
Alpiarça ………..

Coruche………………..

Almeirim ……….

Golegã ………………….

Benavente …….

Salvaterra de Magos..

Chamusca ……..

Outra: Freguesia de S. José da Lamarosa

Áreas de Atividade (conforme CAE Rev3):
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca:………………
Indústria Extrativa e Transformadora:………………………………..
Comércio por grosso e a retalho:……………………………………..
Atividades de consultoria e científicas:……………………………….
Administração pública:………………………………………………….
Educação: ……………………………………………………………….
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Atividades de saúde humana e apoio social:………………………..
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas: …
Outras: Qual: __________________________________________
Identifique a CAE principal: 84113 - Administração Local
Identifique as CAEs secundárias:

Pequeno contexto histórico da entidade (ano da constituição, marcos históricos da entidade, principais objetivos e
princípios orientadores, atividades desenvolvidas e projetos futuros):
Freguesia situada em plena Charneca Ribatejana, a norte do concelho de Coruche, limitando o concelho de Almeirim, onde
predomina o sobreiro, o pinheiro e o eucalipto, que são a principal atividade económica ocupacional da população. A
freguesia encontra-se limitada por marcos de datam do seculo XII em pedra com representações escritas alusivas à época.
No dia 21 de fevereiro de 962, ao abrigo do Decreto-lei n.º 44201 passou novamente à categoria de freguesia, sem
interregno até aos tempos de hoje.
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Lusitanus – Turismo Equestre, SA
Designação e contactos:
NIPC: 503 964 999

Representante/Pessoa a contactar: Ivana Cardoso

Morada: Largo Marquês de Pombal, 25

Telefone (s): 912 259 424

Código Postal: 2150-130 Golegã

Email: info@lusitanus.pt

Telefone (s): (+351) 249 976 933/ 912 259 424
Email: info@lusitanus.pt
URL: http://www.lusitanus.pt/

Caracterização da entidade:
Entidade pública …

Entidade privada …

Poder Local …

Cooperativa

Associação…..

IPSS ………

Empresa ……

Outra: ……..

Qual: ________________________________

Nº de Associados/População abrangida: 116 acionistas
Data de Constituição: 26-06-1997
Data de Início de Atividade: 05-06-1997

Área de atuação:
Alpiarça ………..

Coruche………………..

Almeirim ……….

Golegã ………………….

Benavente …….

Salvaterra de Magos..

Chamusca ……..

Outra: _________________________________________

Áreas de Atividade (conforme CAE Rev3):
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca:………………
Indústria Extrativa e Transformadora:………………………………..
Comércio por grosso e a retalho:……………………………………..
Atividades de consultoria e científicas:……………………………….
Administração pública:………………………………………………….
Educação: ……………………………………………………………….
Atividades de saúde humana e apoio social:………………………..
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Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas: …
Outras: Qual: Administração de propriedades
Identifique a CAE principal: 68200 - Arrendamento de bens imobiliários
Identifique as CAEs secundárias: 82990, 68321, 55124, 93294, 93192

Pequeno contexto histórico da entidade (ano da constituição, marcos históricos da entidade, principais objetivos e
princípios orientadores, atividades desenvolvidas e projetos futuros):
Sociedade Anónima constituída em 1997, participada por capitais públicos e privados, proprietária de um Complexo Hípico
e Turístico sito na Vila da Golegã, Capital do Cavalo em Portugal.
Congrega os mais importantes criadores de cavalo Lusitano Nacionais e Internacionais, e, em comunhão de espaço com a
Associação Nacional de Turismo Equestre, numa das melhores instalações hípicas existentes no pais, que permitem o óptimo
acolhimento dos hóspedes que visitam o complexo, e a simultânea apresentação e comercialização de cavalos na máxima
expressão de qualidade. As instalações da Sociedade estão localizadas no centro da Vila, no local onde anualmente é
realizada a Feira Nacional do Cavalo. Estão nas nossas instalações alguns dos mais belos exemplares produzidos nas
coudelarias lusitanas, e estamos encarregues de promover o seu ensino, apresentação e comercialização.
São também ministradas aulas ou estágios de equitação, com ou sem alojamento, a clientes portugueses e estrangeiros.
Dispomos, ainda, de uma unidade de Alojamento Local com seis quartos duplos com wc privativo.
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ONGA-Tejo Organização Não Governamental do Ambiente
Designação e contactos:
NIPC: 504 303 058

Representante/Pessoa a contactar: Mário Antunes

Morada: Largo da Imaculada Conceição, n.º1

Telefone (s): (+351) 916 163 562

Código Postal: 2150-125 Golegã

Email: ongatejo@ongatejo.pt

Telefone (s): (+351) 249 979 060
Email: agrotejo@agrotejo.pt
URL: www.agrotejo.pt

Caracterização da entidade:
Entidade pública …

Entidade privada …

Poder Local …

Cooperativa

Associação…..

IPSS ………

Empresa ……

Outra: ……..

Qual: ________________________________

Nº de Associados/População abrangida: 600 Associados
Data de Constituição: 14-06-1999
Data de Início de Atividade: 14-06-1999

Área de atuação:
Alpiarça ………..

Coruche………………..

Almeirim ……….

Golegã ………………….

Benavente …….

Salvaterra de Magos..

Chamusca ……..

Outra: _________________________________________

Áreas de Atividade (conforme CAE Rev3):
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca:………………
Indústria Extrativa e Transformadora:………………………………..
Comércio por grosso e a retalho:……………………………………..
Atividades de consultoria e científicas:……………………………….
Administração pública:………………………………………………….
Educação: ……………………………………………………………….
Atividades de saúde humana e apoio social:………………………..
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Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas: …
Outras: Qual: Proteção e sensibilização ambiental
Identifique a CAE principal: 94992 - Associações de defesa do ambiente
Identifique as CAEs secundárias:

Pequeno contexto histórico da entidade (ano da constituição, marcos históricos da entidade, principais objetivos e
princípios orientadores, atividades desenvolvidas e projetos futuros):
A OngaTejo – Organização não-governamental do Ambiente é uma Associação sem fins lucrativos e ONG de âmbito regional,
constituída em 1999, que têm como objetivos principais:

Sensibilização da População para as questões do meio ambiente;

Dinamização das camadas mais jovens;

Realização de eventos relacionados com proteção do ambiente;

Elaboração de programas em parceria com entidades públicas;

Preservar os recursos naturais e biodiversidade.
Propõe-se a desenvolver atividades que contribuam para a:

Manutenção da ruralidade - Construções e Paisagem;

Preservação de Hábitos, Costumes e Tradições;

Preservação dos recursos naturais.
Dinamiza, junto do sector agrícola ações de:

Reciclagem de plásticos agrícolas;

Recolha de embalagens de produtos fitofarmacêuticos;

Gestão sustentada da água de rega.
Em breve irá assegurar a gestão da reserva da Biosfera do Paúl do Boquilobo.
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Orivárzea – Orizicultores do Ribatejo, SA
Designação e contactos:
Representante/Pessoa a contactar: Joaquim Morais
Bravo

NIPC: 503 996 564
Morada: Lagoa das Donzelas,

Telefone (s): (+351) 263 500 390
Código Postal: 2120-901 Salvaterra de Magos
Email: jbravo@orivarzea.pt
Telefone (s): (+351) 263 500 390
Email: geral@orivarzea.pt
URL: http://www.orivarzea.pt

Caracterização da entidade:
Entidade pública …

Entidade privada …

Poder Local …

Cooperativa

Associação…..

IPSS ………

Empresa ……

Outra: ……..

Qual: ________________________________

Nº de Associados/População abrangida: 43
Data de Constituição: 14-11-1997
Data de Início de Atividade: 14-11-1997

Área de atuação:
Alpiarça ………..

Coruche………………..

Almeirim ……….

Golegã ………………….

Benavente …….

Salvaterra de Magos..

Chamusca ……..

Outra: _________________________________________

Áreas de Atividade (conforme CAE Rev3):
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca:………………
Indústria Extrativa e Transformadora:………………………………..
Comércio por grosso e a retalho:……………………………………..
Atividades de consultoria e científicas:……………………………….
Administração pública:………………………………………………….
Educação: ……………………………………………………………….
Atividades de saúde humana e apoio social:………………………..

43

Associação para a Promoção Rural da Charneca Ribatejana
Documento de Pré-qualificação de Parceria – 1ª Fase

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas: …
Outras: Qual: __________________________________________
Identifique a CAE principal: 46214 – Comércio por grosso de cereais, sementes, leguminosas, outras
Identifique as CAEs secundárias: 10612 – Descasque, branqueamento e outros tratamentos do arroz; 01120 – Cultura do
arroz; 35113 – Produção de eletricidade de origem eólica, geotérmica, solar e de origem NE

Pequeno contexto histórico da entidade (ano da constituição, marcos históricos da entidade, principais objetivos e
princípios orientadores, atividades desenvolvidas e projetos futuros):
A história da Orivárzea começa em 1997, quando um grupo de 10 dos mais importantes orizicultores da Lezíria Ribatejana
decide dar as mãos e juntar as forças para produzir e comercializar um arroz de excelência com qualidades únicas, e fazê-lo
chegar ao consumidor final a preço justo.
A rentabilização dos meios de produção, e o acerto de um projeto fundado no espírito de solidariedade e entreajuda,
rapidamente atraíram novos agricultores que foram crescendo através dos anos até chegarem aos atuais 37 associados com
5300 hectares semeados. Todos Ribatejanos, todos produtores de arroz, todos fiéis aos princípios de certificação que
garantem um arroz muito acima dos padrões oficiais de qualidade e com um controle absoluto do processo produtivo, desde
a semente, produzida pela Orivárzea, até à embalagem na prateleira do supermercado.
A qualidade do Arroz Carolino produzido pela Orivárzea na Lezíria Ribatejana é de tal forma distintiva, que para além do
mercado nacional o produto é hoje exportado para os mercados da Suíça, Polónia e Bélgica. É claro que, como quase todos os
produtos excecionais, o segredo da Orivárzea está no cuidado que uma quantidade limitada permite dedicar a todas as fases
da produção. É que ao contrário da generalidade das marcas de arroz disponíveis no mercado, o arroz produzido pela
Orivárzea é inteiramente cultivado pelos seus associados na Lezíria Ribatejana. Sendo a sua produção limitada, e uma vez
que a Orivárzea nunca adquire arroz de outros produtores, a colheita de cada ano pode esgotar no fim do Verão.
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Santa Casa da Misericórdia da Vila da Chamusca
Designação e contactos:
Representante/Pessoa a contactar: Eng. Carlos José
Asseiceira Santos

NIPC: 501 266 488
Morada: Rua Eng.º João P Rolim, Casal do Pereiro

Telefone (s): (+351) 249 769 080
Código Postal: 2140-015 Chamusca
Email:
Telefone (s): (+351) 249 769 080
Email: geral_scmc@mail.telepac.pt
URL:

Caracterização da entidade:
Entidade pública …

Entidade privada …

Poder Local …

Cooperativa

Associação…..

IPSS ………

Empresa ……

Outra: ……..

Qual: ________________________________

Nº de Associados/População abrangida:
Data de Constituição: 23-05-1630
Data de Início de Atividade: 01-03-1985

Área de atuação:
Alpiarça ………..

Coruche………………..

Almeirim ……….

Golegã ………………….

Benavente …….

Salvaterra de Magos..

Chamusca ……..

Outra: _________________________________________

Áreas de Atividade (conforme CAE Rev3):
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca:………………
Indústria Extrativa e Transformadora:………………………………..
Comércio por grosso e a retalho:……………………………………..
Atividades de consultoria e científicas:……………………………….
Administração pública:………………………………………………….
Educação: ……………………………………………………………….
Atividades de saúde humana e apoio social:………………………..
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Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas: …
Outras: Qual: __________________________________________
Identifique a CAE principal: 87301 – Atividades de apoio social para pessoas idosas, com alojamento
Identifique as CAEs secundárias: 88910- Atividades de cuidados para crianças, sem alojamento e 94995 - Outras
Atividades Associativas, N.E.

Pequeno contexto histórico da entidade (ano da constituição, marcos históricos da entidade, principais objetivos e
princípios orientadores, atividades desenvolvidas e projetos futuros):
Instituição fundada em 1620, com data de fundamento legal em 23.05.1930. A instituição apoia idosos e crianças do
concelho, nomeadamente Lar de Idosos (ERPI) com internamento, unidade de cuidados continuados com internamento na
unidade de média e longa duração, Apoio domiciliário e centro de dia, prestando cuidados de higiene e limpeza, alimentação,
transporte e educação, indo ao encontro das necessidades dos pais e população em geral.
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Tejo D’Honra – Associação de Desenvolvimento Regional
Designação e contactos:
Representante/Pessoa a contactar: António Domingos
Rosário Braz

NIPC: 510 222 625
Morada: Lg. Imaculada Conceição Mercado Municipal
loja 7

Telefone (s): (+351) 917 279 974; (+351) 960 051 702

Código Postal: 2150-125 Golegã

Email: ambras4@texto.sapo.pt

Telefone (s): (+351) 917 279 974; (+351) 960 051 702
Email: tejodhonra@sapo.pt
URL:

Caracterização da entidade:
Entidade pública …

Entidade privada …

Poder Local …

Cooperativa

Associação…..

IPSS ………

Empresa ……

Outra: ……..

Qual: ________________________________

Nº de Associados/População abrangida: 85 sócios /5.000 habitantes
Data de Constituição: 5.04.2012
Data de Início de Atividade: 5.06.2012

Área de atuação:
Alpiarça ………..

Coruche………………..

Almeirim ……….

Golegã ………………….

Benavente …….

Salvaterra de Magos..

Chamusca ……..

Outra: _________________________________________

Áreas de Atividade (conforme CAE Rev3):
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca:………………
Indústria Extrativa e Transformadora:………………………………..
Comércio por grosso e a retalho:……………………………………..
Atividades de consultoria e científicas:……………………………….
Administração pública:………………………………………………….
Educação: ……………………………………………………………….
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Atividades de saúde humana e apoio social:………………………..
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas: …
Outras: Qual: __________________________________________
Identifique a CAE principal: 94995 - Outras Atividades Associativas, N.E.
Identifique as CAEs secundárias:

Pequeno contexto histórico da entidade (ano da constituição, marcos históricos da entidade, principais objetivos e
princípios orientadores, atividades desenvolvidas e projetos futuros):
A Associação foi criada em 5 de Abril de 2012 para dar enquadramento legal ao movimento das “hortas biológicas”, que
atribui lotes de terreno (talhões) a preços simbólicos, a quem quisesse cultivar uma horta segundo os princípios da
“agricultura biológica”. Entretanto, já desenvolveu ou está a desenvolver os seguintes projetos, em parceria com diversas
entidades: hortas pedagógicas, banco de livros da Golegã, criação de aves de capoeira, fauna e flora da Golegã, Jovens contra
a solidão e loja social/solidária.
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