Anexo A – Enquadramento nas estratégias territoriais

Para efeitos de fundamentação do enquadramento da candidatura nas estratégias
territoriais, as mesmas poderão ser consultadas em:

1. DLBC Rural DUECEIRA2020
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/dlbc-desenvolvimento-local-de-basecomunitaria
e:
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/gal-contratos-rurais

ou:
http://dueceira.pt/new/?page_id=11841

2. ETE- Estratégia Territorial Específica: PROVERE- Programa de Valorização Económica dos
Recursos Endógenos
Para efeitos de fundamentação do enquadramento, da candidatura, na estratégia PROVERE
Rede das Aldeias do Xisto e PROVERE iNature- Turismo Sustentável em Áreas Classificadas,
esta poderá ser consultada em:
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/ete-estrategias-territoriais-especificas
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OE- Objectivos Específicos por DOMÍNIO
→AP- Áreas Prioritárias/Enfoques
↘OO- Objectivos operacionais
TERRITÓRIO

Prestigiar
OE1 Valorizar e prestigiar o território nas suas

componentes enquanto instrumento
MI 1 diferentes
para o desenvolvimento sustentável

TERRA NOSSA

TURISMO A VERDE

SERRA VERDE

REGIÃO SOLIDÁRIA

→OO1 Consolidação da identidade do território em torno dos seus ícones e elementos de união, com suporte no conceito transversal 'Região
Solidária';
→OO2 Reordenamento e refuncionalização do espaço rural. Protecção e valorização dos recursos endógenos do território. Aumento da sua
atractividade, acessibilidade e sustentabilidade;
→OO3 Valorização do património rural na óptica do interesse público e como recurso turístico. Recuperação de práticas e tradições rurais;
→OO4 Certificação do território – enquanto espaço de excelência- numa perspectiva articulada ao nível dos seus
agentes/recursos/actividades/produtos

PESSOAS E ORGANIZAÇÕES

Qualificar
OE2 Estimular a auto-afirmação, coesão

MI 2 social e integração social através da inclusão
activa

e

criando

condições

para

a

permanência das populações

→OO5 Promoção da auto-estima pessoal, profissional e territorial e de atitudes prós activas de empreendedorismo e de solidariedade numa
lógica de inclusão e Bem-Estar das comunidades locais.
→OO6 Aquisição e Desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais dos agentes locais. Apoio à criação do auto-emprego.
Investimento na educação formal, não-formal e informal, formação profissional e aprendizagem inter-geracional e ao longo da vida.
→OO7 Estímulo às parcerias locais e trabalho em rede
→OO8 Realização de acções concertadas de animação territorial. Criação de sinergias económicas e socioculturais

RECURSOS, ACTIVIDADES E PRODUTOS

Valorizar
OE3 Valorizar e diversificar produções e

que reforcem a economia rural e
MI 3 abordagens
sejam garante de crescimento económico e
suporte ao desenvolvimento sustentável

→OO9 Estímulo à investigação e inovação conceptual e tecnológica e sua aplicação ao local. Produção de conhecimento e acréscimo de valor
aos recursos, actividades e produtos
→OO10 Qualificação e Certificação de produtos e serviços
→OO11 Estímulo à actividade agrícola e novas práticas associada. Valorização e promoção de “produtos da terra” e sua comercialização
→OO12 Promoção do turismo criativo e diferenciado enquanto área de intervenção prioritária e estruturante do território
→OO13 Estímulo ao ordenamento da fileira florestal e das energias renováveis associadas à biomassa, eólicas, etc, à eficiência de recursos e
descarbonização do território

EMPREENDEDORISMO E INICIATIVA LOCAL

Estimular
OE4 Promover uma base económica

MI 4 inovadora e competitiva
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→OO14 Estímulo ao empreendedorismo qualificado e criativo em sectores tradicionais da economia
→OO15 Dinamização do investimento empresarial e incentivo à diversificação da actividade económica local
→OO16 Estímulo à criação de auto-emprego e emprego sustentável. Qualificação do tecido empresarial
→OO17 Apoio à divulgação e promoção de bens e serviços prestados pelas empresas locais e criação de novos circuitos de comercialização
→OO18 Promoção do acesso a novas oportunidades de mercados locais, regionais e nacionais. Apoio à internacionalização das empresas
→OO19 Fortalecimento das redes de cooperação institucionais, empresariais e territoriais

Neste Anexo é apresentado o Quadro Geral de Objetivos e Áreas Prioritárias, para efeito de fundamentação do
enquadramento da candidatura na estratégia territorial DLBC Rural Dueceira2020, a qual pode ser consultada
na íntegra em http://dueceira.pt/new/?page_id=11841

BEM-ESTAR das comunidades visando o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo do Território

OES- Objectivo Estratégico/Meta

O Quadro Geral de Objetivos elencado em objetivos -estratégico, específicos e operacionais estabiliza, define e
operacionaliza a EDL Estratégia de Desenvolvimento Local, incorporando na sua estruturação as AP-Áreas
Prioritárias subjacentes a toda a intervenção.

TERRA NOSSA
RECURSOS AGRÍCOLAS E PAISAGÍSTICOS > FORTE EXPRESSÃO DOS SECTORES FLORESTAL E VIVEIRISTA
PRODUTOS ENDÓGENOS > POTENCIAL DE VALORIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
TURISMO A VERDE
TURISMO VERDE / DE NATUREZA/ DE MONTANHA / DESPORTIVO > SECTOR EMERGENTE
SERRA VERDE
AMBIENTE E ENERGIAS RENOVÁVEIS (EÓLICA E BIOMASSA) > SECTOR EM CRESCIMENTO
REGIÃO SOLIDÁRIA
REGIÃO SOLIDÁRIA’ E INCLUSIVA > CONCEITO TRANSVERSAL EM CONSTRUÇÃO
NEO RURALIDADE > NOVOS MODELOS ECOLÓGICOS / ESTILOS SAUDÁVEIS DE VIDA
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