HISTORIAL DA DUECEIRA
A Dueceira foi Entidade Gestora desde 1996 do GAL- Grupo de Acção Local ELOZ. Entre serra da LOusã e Zêzere,
trabalhando em cooperação com a Associação congénere Pinhais do Zêzere, para a implementação da ELDEstratégia Local de Desenvolvimento num território que integrava os concelhos de Castanheira de Pera, Figueiró
dos Vinhos, Lousã, Miranda do Corvo, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande e Vila Nova de Poiares.
Neste âmbito foi credenciada para a gestão dos Programas de Iniciativa Comunitária LEADER II e LEADER+, sendo
que se encontra em vigência o Sub-Programa 3, Eixo LEADER do PRODER- Programa de Desenvolvimento Rural.
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No âmbito da sua área de actividade tem concebido, organizado e realizado projectos diversificados de âmbito
regional, interterritorial e transnacional com especial destaque para iniciativas de animação e participação territorial
diversas e temáticas, no âmbito de:


Aquisição de Competências,Valorização dos Recursos Locais e Animação Territorial

dinamização de projectos de animação local envolvendo Cooperativas, Associações Sectoriais, Municípios,
Colectividades, Artesãos e Empresas, para a organização, apoio, participação e/ou realização de dezenas de
acções em todos os concelhos tais como: Feiras de Artesanato; de Actividades Económicas; do Mel e da
Castanha; de Doçaria Conventual, de Velharias, Mostras de Gastronomia; Acções de Dinamização do Comércio
Local; Animação de Rua; Encontros Culturais, Sessões de Divulgação e Sensibilização, Sessões
Desconcentradas, entre outras;


Preservação e Valorização dos Recursos Florestais

projectos de dinamização de práticas para o sector florestal com ênfase na prevenção dos incêndios florestais
em parceria directa com Municípios e Associações de Produtores Florestais e Baldios. Realização de eventos
de reflexão (Seminário Técnico Floresta e Biomassa)


Cidadania, Identidade Territorial e Empreendedorismo

Concepção e dinamização dos projectos educativos para o universo escolar nas suas diferentes vertentes e
desenvolvidos em articulação directa com os Agrupamentos de Escolas, Municípios, IPSS e outras entidades
locais:
Região Solidária
(1) Imagens da Minha Infância, Perspectivas do meu futuro;
(2) A Hora da Controvérsia – Novas Práticas Educativas para a Construção de uma Região Solidária;
(3) Teatro nas Escolas
Cidadãos do Amanhã – Empreendedorismo Jovem


Tecido Económico Local

projectos de dinamização e envolvimento do tecido local de artesãos e unidades artesanais com o apoio das
Associações Sectoriais, IPSS, Municípios e Outros, dos agentes económicos relacionados com o Turismo ou
com o Território em geral e ainda com a participação das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo e Associações
Empresariais:
Marketing Institucional
Artesanato em Rede
Trilhos da Serra
SIM- Sistema de Micro-Crédito para a o Auto-Emprego e Criação de Empresas,


Acção Social

envolvimento no apoio à implementação no seio das Redes Sociais Locais, de iniciativas tais como:
CLDS- Contratos Locais de Desenvolvimento Social
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Plano Municipal para Integração dos Imigrantes


Cooperação Transnacional com GAL Europeus

projectos de cooperação transnacional para dinamização, em red,e do património de excelência dos territórios
ibéricos e de dinamização do património rural através das Artes Plásticas e Cultura:
Eco-Rede de Museus vivos (Portugal e Espanha)
Arte em 2 Tons (Portugal, Espanha e França)


Cooperação Transnacional com os PALOP

projecto de cooperação transnacional, do qual é entidade coordenadora e que envolve 25 parceiros
formalizados nacionais e transnacionais, de 5 dos 8 países de língua oficial portuguesa: Brasil, Cabo Verde,
Moçambique e São Tomé e Príncipe.Troca de Experiências; Acções de Formação; Intercâmbios culturais e
comerciais; Missões Empresariais; Plataforma digital de contacto e comunicação. Fóruns Internacionais
Cooperar em Português
Do seu historial, a importância da UAC-Dueceira, unidade de acompanhamento e coordenação de promoção e
dinamização do comércio tradicional, que entre 2007 e 2010, ao abrigo do MODCOM- Sistema de Incentivos a
projectos de Modernização do Comércio – Acção C, concebeu e implementou dezenas de actividades de promoção
comercial dos centros urbanos e de apoio e divulgação das potencialidades turísticas e económicas dos concelhos,
através de acções de animação, dinamização e divulgação, algumas das quais que -iniciadas nesse âmbito- ainda
se realizam actualmente com forte impacto local. Neste contexto, foi ainda elaborada uma candidatura de
continuidade ao SIAC – Sistema de Apoio a Acções Colectivas - Projectos Colectivos MERCA – 2010-2011 Projecto Colectivo das AIT (Áreas de Intervenção Territorial) dos Municípios Lousã, Miranda do Corvo e Vila Nova
de Poiares.
No âmbito da Inovação, Competitividade e Empreendedorismo, a Dueceira concebeu uma estratégia
consubstanciada no PD-ICE, Programa Director de Inovação, Competitividade e Empreendedorismo para o
conjunto dos seus concelhos, o qual é implementado nestes através dos GAICE, Gabinetes Municipais de Apoio à
Inovação, Competitividade e Empreendedorismo. Tal, consistiu num processo partilhado, mobilizador e inspirado
nas melhores práticas disponíveis, na identificação e envolvimento dos agentes locais na concepção de apostas
estratégicas, nos indicadores de sucesso e carteiras de projectos estruturantes desenvolvidos e a desenvolver ao
nível dos seus quatro concelhos.
A Dueceira é, igualmente, detentora de um Parque de Máquinas, composto de equipamentos pesados, sendo o
mesmo utilizado exclusivamente pelas Câmaras Municipais associadas preferencialmente para trabalhos de:


Movimentação de terras;



Abertura e alargamento de estradas e valas;



Limpeza de terrenos, incluindo florestais (igualmente desmatação)



Limpeza de estradas;



Limpeza de leitos e cursos de água;
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Limpeza de poços;



Demolições.



Outros trabalhos relevantes do domínio público.

O Parque de Máquinas pode ainda ser utilizado pela Protecção Civil quando se revele necessário para o combate a
incêndios florestais, ao abrigo da sua requisição por estes serviços.
Actualmente e, para além do Plano de Actividades anual, a Dueceira comprometeu-se perante a sua Assembleia de
Associados e Parceiros a delinear, gerir e implementar a EDL- Estratégia de Desenvolvimento Local para o seu
território de intervenção no actual período de programação 2014-2020, materializando nesta um conjunto coerente
de Medidas e Acções, Projectos e Actividades, integradas e multi-sectoriais destinadas a responder às
necessidades identificadas e às oportunidades reconhecidas, em articulação estreita com o Plano Estratégico de
Desenvolvimento implementado pela CIM RC – Comunidade Inter Municipal da Região de Coimbra, participando
activamente no Conselho Inter Municipal, órgão que integra formalmente.
Com este pressuposto, candidatou-se à 1ª. fase de pré-qualificação do DLBC – Desenvolvimento Local de Base
Comunitária – vertente RURAL no âmbito do Concurso nº.02/2014 de 16/11/2014 e, na sequência da 2ª. fase do
concurso foi reconhecida formalmente na qualidade de GAL- Grupo de Acção Local para a gestão do DLBC
DUECEIRA2020 e implementação da EDL- Estratégia de Desenvolvimento Local e respectivo Programa de Acção
para o período de programação 2014/2020.

No âmbito da concepção e formalização de candidaturas ao Centro2020, Programas Operacionais Temáticos ou
Programas Europeus, consideradas pertinentes e complementares à implementação da EDL e, no seguimento do
Seminário Floresta e Biomassa de Outubro de 2015, foi formalizada uma parceria com entidades portuguesas e
espanholas e apresentado um projecto à 1ª. Convocatória do Programa de Cooperação Europeu INTERREG
SUDOE com designação “ Conversión de los Rediduos Forestales em Bioproductos de alto interés industrial através
de tecnologia termoquímica asistida por micro-ondas”.
No âmbito da Bolsa Nacional de Terras, a Dueceira na sua qualidade de GeOP- Gestora Operacional promove a
publicitação e dinamização deste mecanismo e faz a gestão local do processo om a disponibilização de um “balcão”
de apoio aos interessados.
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