Designação do projeto |Idalina Dias Cardoso
Código do projeto |CENTRO-04-3827-FEDER-001762
Objetivo principal |Apoio ao empreendedorismo e criação de emprego
Região de intervenção |Centro
Entidade beneficiária | 515011762 - PROVAR & REPETIR - UNIPESSOAL LDA

Data da aprovação |22-09-2021
Data de início |08-06-2019
Data de conclusão |31-10-2021
Custo total elegível |95.535,62 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 47.767,81 EUR

Descrição do projeto
Com a operação a realizar no âmbito da presente candidatura, a empresa pretende proceder a
uma expansão do negócio, através da remodelação de um moinho e de um espaço de
esplanada, bem como na melhoria dos equipamentos para o um melhor funcionamento do
“Restaurante Ponte Romana”. Com o presente projeto, pretende-se proceder à recuperação
de um moinho de produção de farinha, de modo a este funcionar na sua função original de
transformação de cereais em farinha, movido em alternativa, a energia da água da ribeira, tal
como o existia antes. A par desta recuperação, pretende-se recuperar um forno tradicional de
cozer pão a lenha (que será integrado com o moinho), de forma a usar a farinha moída a água,
uma vez que no restaurante existe a necessidade de ter pão quente diariamente. Por último,
também neste espaço do moinho, será incluído um expositor de madeira, com o objetivo de
vender produtos endógenos, como produtos regionais e lembranças da região da Sertã, como
uma forma de aumento de volume de vendas e promoção do território e de todo o seu
património gastronómico e cultural.

Grandes objetivos da operação |
• Aumentar a qualidade do espaço;
• Aumentar a eficiência, rapidez e qualidade no atendimento ao cliente;
• Recuperar património histórico como objeto turístico;

• Vender produtos endógenos;
• Aumentar o volume de negócios da empresa;
• Contribuir para o desenvolvimento socioeconómico de Sertã;
• Contribuir para a criação de emprego na região da Sertã;
• Contribuir para contrariar a desertificação humana nas zonas rurais;
• Contribuir para atenuar as diferenças intrarregionais;
• Aumentar a eficiência energética.

Objetivos específicos da operação |
• Atingir um volume de negócios de 754 272 € em 2020;
• Atingir um VAB de 232 251 € em 2020;
• Criar 1 posto de trabalho que irá permanecer 12 meses após o apoio;
• Atingir o Payback em 2 anos.

