
HISTORIAL DA ADES 

 

A ADES - Associação Empresarial do Sabugal foi até ao ano de 2015 uma Associação de 
Desenvolvimento Local, sem fins lucrativos, criada em 2002, que desenvolve várias 
atividades de apoio ao Empreendedorismo no âmbito do desenvolvimento sustentável 
do Concelho do Sabugal e Concelhos Limítrofes, e que recentemente foi reconhecida 
de Utilidade Pública (Despacho 12299/2012). 

Deste o ano de 2015, que se constituiu como Associação Empresarial do Sabugal 
desenvolvendo diversas atividades, projetos e eventos. 

Sedeada na Rua Dr. João Lopes n.º 23, 6320-420 Sabugal, a ADES aposta na qualidade dos 
serviços, que conjuntamente, com a capacidade de interpretar as necessidades e desejos 
dos seus associados torna esta associação num exemplo de profissionalismo. 
Profissionalismo que, para grande júbilo tem vindo a ser reconhecido não só pelos nossos 
associados, mas também pela distinção de diversas entidades públicas e privadas, quer 
regionais quer nacionais. 

Um dos principais objetivos desta Associação sempre foi a promoção dos produtos locais 
e regionais e dos saberes tradicionais, desenvolvendo para isso as ações necessárias para 
a defesa desse património, nomeadamente através da sua certificação e legalização, 
visando o reconhecimento da importância de tais produções na economia regional. 

Para consolidar este objetivo a ADES, tem prestado o maior apoio possível a diversos 
artesãos no processo Licenciamento para a obtenção de Estatuto de Artesão. A 
associação, nos últimos 5 anos tem também desempenhado um papel ativo para 
realização de mercados da Terra, feiras de artesanato locais, regionais, participando 
também em feiras nacionais e até internacionais, tais como por exemplo a  FIA em Lisboa, 
a Festa do Concelho do Sabugal em Lisboa, os Mercados da Terra que desenvolve em 
várias localidades, a Feira de Artesanato do Sabugal, entre outras. Assim, e através destas 
feiras e certames, os artesãos associados da ADES, bem como a própria associação em 
representação dos que não se podem deslocar até a feira, tem promovido, nos mais 
diversos pontos do país, o que melhor se faz nas Artes e Ofícios do Concelho do Sabugal 
e dos Concelhos Limítrofes. 

É de salientar que recentemente os Municípios do Sabugal, Almeida e Penamacor, 
obtiveram um reconhecimento através do CETS – Carta Europeia de Turismo Sustentável, 
onde esta Associação é parceira e tem uma ficha de projeto “Promoção e divulgação do 
Artesanato e Produtos endógenos do Território CETS”. 

Não menos importante, é o facto desta Associação ter recentemente assumido um novo 
desafio e projeto aliciante na Beira Interior o Smartfarmer da Beira Interior, em 
articulação com a OIKOS Cooperação e Desenvolvimento para a promoção e 
funcionamento dos Circuitos Curtos Agroalimentares e que pretende ir de encontro à 



intenção de muitos consumidores, individuais e coletivos, de comprar localmente e das 
necessidades dos pequenos agricultores de agregaram as suas ofertas. 

 

 

 


