Ficha de projeto
Denominação do projeto: Fomento de Atividade Económica e dos Ativos Locais
Descrição do projeto: Em harmonia com os propósitos estabelecidos para o
desenvolvimento do concelho e da Ilha, e do desenvolvimento de atividades e da
capacitação de infraestruturas de apoio ao fomento da atividade económica, Câmara das
Lajes das Flores com este projeto pretende dar visibilidade a diversos eventos e
iniciativas que, de outro modo, não seria possível.
Assim se cria o projeto Fomento de Atividade Económica e dos Ativos Locais, através do
qual são adquiridos tendas, quiosques e um palco, devidamente equipadas com
iluminação LED, que permitirá a realização de eventos pela câmara e outros organismos,
que relevem verdadeiramente produtos locais, empresas, atividades, etc, bem como
ajudem a dinamizar o fomento de novas atividades.
Para além de permitir a realização de feiras dentro de várias temáticas, estas estruturas
permitirão diversas atividades voltadas para o turismo, não apenas de animação –
através do recurso e valorização do património local e/ou dos produtos e empresas da
ilha – como eventos meramente divulgativos que congreguem tanto a população
visitante como local, como também e muito importante, a criação de sinergias entre
diversos sectores de atividades, como a agricultura com a investigação e
desenvolvimento, o turismo e o sector da transformação do produto local, o artesanato e
o turismo e a criatividade, etc.
Este projeto permite à Câmara almejar uma muito maior capacidade de intervenção em
áreas que nem sempre é simples às Câmaras conseguirem, que é atividade económica e
a promoção turística. As Lajes poderão, ao mesmo nível de muitos outros locais,
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incitando à criatividade e à capacidade de mobilização e financiamento, realizar eventos
de maior dimensão que apenas podem acontecer indoor, com capacidade de atração e
promoção, num território fortemente marcado pelas intempéries e as dificuldades dai
decorrentes na programação dos acontecimentos.

Intervenção: 7.2 - Investimento em infraestruturas de pequena escala, incluindo energias
renováveis e economia de energia
Data de aprovação: 2017-12-20
Data termo de aceitação/contrato: 2018-02-05
Investimento total elegível: € 65,847.68
Comparticipação PRORURAL+: € 52,678.14
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