
 
 

 

 

Designação do projeto | Aumento da Capacidade de Armazenamento  

Código do projeto | PDR2020- 10212-056032 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade do sector agroalimentar e florestal 

Região de Intervenção | Muge 

Entidade beneficiária | NativaLand, Lda 

 

Data de aprovação | 19-11-2019 

Data de início | 15-05-2019 

Data de conclusão | 07-01-2022 

Custo total elegível | 199.257,82€ 

Apoio financeiro da União Europeia | 76.216,12€ 

Apoio financeiro público nacional | 13.449,90€  

 

Objetivos e resultados esperados: 

Atendendo ao crescimento mais acentuado da NativaLand e aproveitando as oportunidades de 
mercado para a comercialização de batata-doce semente e batata-doce para o mercado de 
fresco, surge a necessidade de aumentar a capacidade de armazenamento e conservação de 
batata-doce para comercialização da mesma. Com a presente operação, pretende-se aumentar 
a capacidade de armazenamento de batata-doce e conservação da mesma em 1000m2, com 
uma área útil de armazenamento de 750m2 e ainda capacitar a unidade com uma área de 
preparação de cargas. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Designação do projeto | Prestação de Serviços à Agricultura 

Código do projeto | PDR2020- 10213-063452 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade do sector agroalimentar e florestal 

Região de Intervenção | Muge 

Entidade beneficiária | NativaLand, Lda 

 

Data de aprovação | 22-09-2020 

Data de início | 28-02-2020 

Data de conclusão | 21-10-2022 

Custo total elegível | 198.000,00€ 

Apoio financeiro da União Europeia | 84.150,00€ 

Apoio financeiro público nacional | 14.850,00€  

 

Objetivos e resultados esperados: 

A Nativa Land fruto do desenvolvimento da sua atividade principal, identificou uma 
oportunidade de mercado no setor da prestação de serviços à agricultura, 
nomeadamente nos produtores que trabalham com a cultura da batata doce. Assim, e 
de forma a dar resposta a esta oportunidade de mercado, a Nativa Land pretende 
efetuar investimentos em máquinas e equipamentos de forma a fornecer a prestação de 
serviços ao setor agrícola pelo que, de forma sucinta, os objetivos desta candidatura 
são os seguintes: 

 Diversificar as fontes de rendimento da empresa; 
 Aproveitar a oportunidade de mercado identificada; 
 Adquirir máquinas e equipamentos para a prestação de serviços 

especializados à agricultura; 
 Reter recursos humanos na região. 

 


