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O Município de Alcoutim 
vai construir um pavilhão 
no Parque Industrial de Al-
coutim, no âmbito de uma 
candidatura ao Plano de 
Ação de Desenvolvimento 
de Recursos Endógenos 
(PADRE) que foi aprovada 
no passado mês de outubro.

O edifício será executado no 
lote 25, da zona industrial de 
Alcoutim, localizada no sítio 
da Bacelar, no Cruzamento (EN 

124, EN122, EN 122.1), e tem 
enquadramento no Programa 
Operacional CRESC Algarve 
2020, eixo prioritário 5 – investir 
no emprego, objetivo temático 
8 – promover a sustentabilida-
de e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral, 
prioridade de investimento – 
8.9. – A conceção de apoio ao 
crescimento propício ao empre-
go, através do desenvolvimento 
do potencial endógeno como 
parte integrante de uma es-

tratégia territorial para zonas 
especificas, incluindo a conser-
vação de regiões industriais em 
declínio e o desenvolvimento de 
determinados recursos naturais 
e culturais e da sua acessibili-
dade.
No edifício pode ser instalada 
uma empresa ou um empreen-
dedor local, que permita a 
criação de empregos ou do auto 
emprego, o aparecimento de 
novos produtos subjacentes 
aos recursos endógenos, bem 
como a melhoria de alguns 
já existentes, como forma de 
dinamizar a economia local, 
incutir dinâmica mercantil e 
empresarial no território, em 
complemento com a iniciativa 
pública, dinamizada pelo mu-
nicípio de Alcoutim.
A operação, que se prevê estar 
concluída até 31 de dezembro 
de 2020, tem um investimento 
elegível de 232.204,90 eu-
ros, ao qual foi atribuída uma 
comparticipação comunitária 
(FEDER) de 130.410 euros.

A Associação Portuguesa de Apoio à 
Vítima (APAV) assegura um polo de 
atendimento no município de Alcou-
tim, todas as segundas-feiras, entre as 
10 e as 13 horas.

O serviço está disponível no Gabinete de 
Ação Social, Saúde e Educação da autarquia, 
onde a APAV disponibiliza apoio prático, psi-
cológico, jurídico e social às vítimas de crime, 
suas famílias e amigos/as, de forma gratuita 
e confidencial.

O espaço surgiu na se-
quência de um protocolo 
assinado em conjunto com 
outros municípios algar-
vios, entidades nacionais 
e regionais de Cidadania e 
Igualdade, Segurança So-
cial, Educação, Emprego 
e Formação Profissional, 
Proteção de Crianças, For-
ças de Segurança e a 
Associação Portuguesa de 
Apoio à Vítima, no âmbito 
da prevenção e combate à 
violência contra as mulhe-
res e à violência doméstica, 
eliminação de estereótipos 

e  combate à discriminação, que visa a im-
plementação, manutenção e melhoria das 
respostas de prevenção e proteção existentes 
nos concelhos algarvios neste domínio.
O acordo prevê diversas medidas e ações, 
entre as quais cursos de formação dirigidos 
a diferentes profissionais, ações de sensibi-
lização, divulgação de material informativo, 
trabalhos e estudos de pesquisa e investiga-
ção científica, assim como a implementação 
de serviços de atendimento às vítimas de 
violência doméstica.

  Novo parque de autocaravanismo representa um investimento  
de mais de 150.000 euros

  O edifício será executado no lote 25, da zona industrial  
de Alcoutim, localizada no sítio da Bacelar

  O serviço está disponível no Gabinete de Ação Social, 
Saúde e Educação da autarquia

O Município de Alcoutim viu 
aprovada uma candidatura ao 
Plano de Ação de Desenvolvi-
mento de Recursos Endógenos 
(PADRE) para a criação de um 
parque de autocaravanismo na 
vila de Alcoutim.

A candidatura, designada por “Rota 
Serrana de Autocaravanismo (3.ª fa-
se) – ASA Alcoutim”, prevê a criação 
de um espaço para instalar auto-
caravanistas com uma capacidade 
de 25 lugares, um edifício de apoio, 
uma estação de serviço e respetivo 
passeio e inclui 8 lugares de estacio-
namento na via pública, com vista 
a oferecer as melhores condições 
para acomodar os utilizadores deste 
espaço que se desenvolve num pré-

dio urbano, localizado na Avenida 
José Maria Mendes Amaral, na vila 
de Alcoutim, num terreno com uma 
área aproximada de 3.000 metros 
quadrados.
O novo parque de autocaravanis-
mo vai permitir atrair e acolher 
visitantes que contribuem para a 
consolidação de uma estratégia de 
desenvolvimento do aglomerado 
urbano desta área da serra algarvia.
A candidatura tem enquadramento 
no Programa Operacional CRESC 
Algarve 2020, eixo prioritário 
5 – investir no emprego, objetivo 
temático 8 – promover a sustenta-
bilidade e a qualidade do emprego 
e apoiar a mobilidade laboral, prio-
ridade de investimento – 8.9. – A 
conceção de apoio ao crescimento 

propício ao emprego, através do 
desenvolvimento do potencial en-
dógeno como parte integrante de 
uma estratégia territorial para zonas 
especificas, incluindo a conservação 
de regiões industriais em declínio 
e o desenvolvimento de determi-
nados recursos naturais e culturais 
e da sua acessibilidade, estando o 
investimento incluído no Plano de 
Ação de Desenvolvimento de Re-
cursos Endógenos (PADRE).
A operação, que se prevê estar 
concluída até 30 de abril de 2021, 
tem um investimento elegível 
de 150.578,47 euros, ao qual foi 
atribuída uma comparticipação co-
munitária (FEDER) de 105.404,93 
euros.

Novo parque de autocaravanismo 
com financiamento aprovado

Câmara de Alcoutim vai construir  
pavilhão na zona industrial

Gabinete de Apoio a Vítimas  
já funciona em Alcoutim

Novo espaço vai permitir atrair e acolher visitantes que contribuirão  
para dinamizar a economia do concelho

Novo espaço acolherá uma empresa ou um empreendedor 
local, que permita a criação de empregos ou do auto emprego

APAV disponibiliza apoio prático, psicológico, jurídico  
e social às vítimas de crime
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