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1. TERRAS DA CHANFANA

1 TERRITÓRIO | 4 CONCELHOS …DE SABORES E SENTIRES PARA DESCOBRIR
Depois do fantástico momento vivido neste Verão com o Concurso 7 Maravilhas à Mesa e o corolário de ser declarada
como uma das 7 Maravilhas de Portugal, resultado de intensos meses de trabalho na promoção do território e,
sobretudo, envolvimento da parceria e da comunidade, a Dueceira observa as TERRAS DA CHANFANA como uma
marca territorial efectiva de união e de identidade social, cultural e económica dos 4 concelhos que a integram: Lousã,
Miranda do Corvo, Penela e Vila Nova de Poiares.
Este troféu de prestígio assumiu-se assim como uma oportunidade e um estímulo, constituindo-se o registo formal da
Marca Terras da Chanfana como primeira acção e marco de grande significado para a o reforço da auto-estima local e
construção desta identidade comum e, ainda, afirmação e suporte para a definição de um Plano estratégico e
concertado de actuação.
Este Plano, o qual se encontra em
construção, tem como objectivo
valorizar, promover e dinamizar o
território
e
suas
comunidades
prevendo acções diversificadas na
construção da imagem de marca; de
divulgação e promoção da região e dos
seus recursos endógenos e o
envolvimento e capacitação dos
agentes locais, com ênfase para os
económicos,
nomeadamente
dos
sectores da restauração, alojamento,
animação turística e desportiva.
Em preparação, acções conjuntas de
dinamização
que
permitem
a
visibilidade das Terras da Chanfana com
o intuito de captar a maior atenção possível por parte de visitantes e turistas.
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Constituem exemplos: a 13 de Dezembro de 2018, o
lançamento da Agenda dos Festivais Gastronómicos das
Terras da Chanfana e a presença, em Março de 2019, na BTLBolsa de Turismo de Lisboa com stand dedicado.
Fundada há quase 25 anos, a Dueceira sente convictamente
que com este processo - que notoriamente extravasou um
mero concurso de televisão - existiu um reconhecimento
global da sua actuação enquanto ADL- Associação de
Desenvolvimento
Local
consolidado
através
da
implementação de uma Estratégia convergente com o
interesse de todos os seus 53 Associados, entidades
colectivas públicas e privadas locais e regionais, e Parceiros
dos mais diversos quadrantes em prol do bem-estar e
desenvolvimento harmonioso do território e suas
populações em áreas e sectores tão diversificados quanto a
Agricultura e Floresta, a Economia, o Ambiente, o Turismo, a
Educação, a Cultura, a Animação Territorial, a Cooperação
Nacional e Transnacional entre outras.
TERRAS DA CHANFANA... UMA MARCA QUE NOS UNE!

2. SI2E- RESULTADOS FINAIS

MAIS DE UM MILHÃO DE EUROS, FOI O MONTANTE DE INVESTIMENTO ELEGÍVEL APROVADO PELO GAL
DUECEIRA NO ÂMBITO DO SI2E- SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E EMPREGO, PARA AS
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO SEU TERRITÓRIO
Foram 42 as candidaturas Multifundo (FEDER e FSE) apresentadas a este Sistema de Incentivos para o território do
GAL Dueceira, apresentando um investimento total candidatado de €1.764.317,94.
Terminado o processo concursal e as fases de análise e decisão da responsabilidade da Dueceira, foram 29 as
candidaturas aprovadas no âmbito dos 2 Fundos as quais, em conjunto, assumem um Investimento Total Elegível de
mais de um Milhão de Euros, um montante de ajuda pública (a fundo perdido) de aproximadamente €584.000,00,
apoiam 16 empresas e criam 26 postos de trabalho, sendo que estes resultados ultrapassam quase em triplo o
número de postos de trabalho previstos inicialmente.
Encontrando-se a 3ª. fase ainda a aguardar a aprovação final por parte da Autoridade de Gestão do Centro2020, os
projectos das 1ª e 2ª fases encontram-se em fase de implementação.
Novos concursos são previstos para 2019, com formatos ainda a definir mas dos quais serão dadas a seu tempo todas
as informações.
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3. PDR2020 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - ABERTURA CONCURSO DA OPERAÇÃO 10.211

OPERAÇÃO 10.211 – PEQUENOS INVESTIMENTOS NAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS
3º. ANÚNCIO DE CONCURSO A DECORRER ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2019

Para mais informação, é sugerida da
consulta ao site www.dueceira.pt e ainda
os contactos com a ETL- equipa Técnica
Local através do endereço electrónico
dueceira@sapo.pt
ou
do
telefone
239995268.

4. SEMENTE PARA O FUTURO – MICRO-MATERNIDADES DE ÁRVORES AUTÓCTONES

…OU QUANDO O DESAFIO E A RESPONSABILIDADE DO FUTURO DA NOSSA FLORESTA, COMEÇA NO GESTO DE
CADA UM!
“Semente para o Futuro” trata-se de um projecto experimental que
perspectiva resolver o problema crescente de inexistência a curto prazo
de árvores para reflorestar, nomeadamente as extensas áreas ardidas
da nossa região. Uma acção de educação para a cidadania das famílias e
de responsabilidade social das empresas e entidades.
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Esta acção, promovida pela Dueceira em parceria com
as Câmaras Municipais, a Activar, a ADSCCL e a
Lousitânea, tem como território de intervenção os
concelhos de Lousã, Miranda do Corvo, Penela e Vila
Nova de Poiares e á apoiada pelo Ministério do
Ambiente através do Fundo Ambiental e da sua
Medida4 – “Envolvimento dos cidadãos no seu km2 de
acção”, a qual visa co-responsabilizar os cidadãos no
diagnóstico, proposta de resolução e nas actividades de
melhoria no “seu” Km2 de acção.
O projecto aprovado em Setembro e com um prazo de
execução centrado no mês de Novembro concretizouse em acções tais como: a recolha de Sementes e a
criação de MicroMaternidades de árvores autóctones.
No seu âmbito foi criada a figura de GUARDIÃO,
atribuída a Famílias, Organizações e Empresas, os quais
assumem um COMPROMISSO com a duração de 1 (um)
ano enquanto cuidadores destes alfobres de sementes.
Pretende-se com a iniciativa que, no Inverno de 2019,
estas sementes se tenham transformado em pequenas
árvores com maturidade para serem transplantadas
para o seu habitat natural, ou seja, estejam prontas
para reconverter a Natureza flagelada destes quatro
concelhos em espaços com potencial paisagístico. Para
tal, serão programadas acções colectivas de
reflorestação para as quais será envolvida toda a
comunidade.

À PRESENTE DATA CONSTITUEM RESULTADOS DO PROJECTO
 39 entidades locais/regionais envolvidas
 16 sessões de divulgação e acções –piloto
demonstrativas realizadas
 331 micro-maternidades correspondendo a
9.268 sementes plantadas
 Mais de 700 participantes directos das Acções +
Equipa
 87 Guardiães / Compromissos assinados
E, no Outono de 2019, considerando apenas as plantas
que derivam das micro-maternidades já assumidas até
ao momento, prevê-se a plantação de uma área
mínima de 25 Hectares.

ATÉ 31 DE DEZEMBRO PRETENDEMOS ASSUMIR 500 MICROMATERNIDADES E UM TOTAL DE 14.000 PLANTAS.
LANÇAMOS O DESAFIO!
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5. PROVERE INATURE – TURISMO SUSTENTÁVEL EM ÁREAS CLASSIFICADAS

‘TRILHOS DA NATUREZA DA SERRA DA LOUSÃ’ UM PROJECTO QUE VISA A VALORIZAÇÃO DO BIÓTIPO SERRA
DA LOUSÃ, CLASSIFICADO EM REDE NATURA2000
Na sequência da aprovação da candidatura no âmbito da
Estratégia de Eficiência Colectiva PROVERE - iNature, o
projecto-âncora da DUECEIRA, designado "Trilhos da Natureza
da Serra da Lousã" perspectiva conferir, simultaneamente,
qualidade e visibilidade ao biótipo Serra da Lousã enquanto
espaço físico-natural de excelência - enfatizado pela sua
classificação em Rede Natura2000 - e recurso crucial para a
dinâmica sócio-económica do território e da Região Centro.
Para tal, possibilita a criação de instrumentos estratégicos que
conduzem à viabilização do seu processo de valorização e
certificação enquanto paisagem protegida, nomeadamente
através da elaboração de estudo de suporte à proposta de
classificação da Serra da Lousã como Área de Paisagem
Protegida e, numa perspectiva mais prática, possibilita a dinamização de actividades de fruição responsável dos
espaços, numa perspectiva da sua visibilidade, animação e promoção social e económica, com o apoio directo à
organização e realização de actividades inseridas na Acção “Trilhos da Serra - Desporto e Aventura na Serra da Lousã”
e, concretamente, dos eventos:
 LouzanTrail 2019 em Janeiro
 Poiares Trail 2019 em Fevereiro
 Trilho do Infante 2019 em Março e
 Trilho dos Abutres 2019 em Junho
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6. Projecto LIFE Ambiente - Lignobio

UM PROJECTO EXPERIMENTAL A FAVOR DO AMBIENTE EM COOPERAÇÃO ESTREITA COM ESPANHA
O Projecto LIFE concretiza-se no LIGNOBIOLIFE, Projecto-Piloto demonstrativo da
viabilidade ambiental, técnica e económica para o desenvolvimento industrial e
comercialização de bioprodutos hipocarbónicos de origem orgânica – resíduos florestais e
agrícolas – aos quais é acrescentado valor mediante conversão termoquímica assistida por
micro-ondas.
Este projecto é apoiado em 60% pelo PIC LIFE Ambiente e coordenado pela “Fundacón General Universidade de Alcalá
Espanha, envolvendo parceiros de Portugal e Espanha
Do território estão ou serão envolvidos neste projecto: o CBE – Centro da Biomassa para a Energia, os Baldios de Vila
Nova, FLOPEN – Associação de Produtores e Proprietários Florestais do Concelho de Penela, Baldios da Lousã,
Cooperativa Agrícola de Miranda do Corvo e a AfloPinhal – Associação Florestal do Pinhal.
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7. EVENTOS REALIZADOS E/OU PARTICIPADOS

PRESENÇA INSTITUCIONAL DA DUECEIRA COM STAND INSTITUCIONAL COM PARTICULAR ÊNFASE PARA A
INICIATIVA TERRAS DA CHANFANA
EXPOMIRANDA 2018 – MIRANDA DO CORVO
30 de Maio a 3 de Junho em Miranda do Corvo

MERCADO ANTIGO
09 e 10 de Junho em Vila Nova de Poiares

FEIRA ANUAL DE SÃO JOÃO- LOUSÃ 2018
22, 23 e 24 de Junho

NOITE BRANCA LOUSÃ 2018
14 de Julho
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GALA PRÉ-FINALISTA 7 MARAVILHAS – REGUENGOS DE MONSARAZ
22 de Julho

POIARTES 2018 – VILA NOVA DE POIARES
06, 07, 08, 09 e 10 de Setembro

9

GALA FINALISTA 7 MARAVILHAS – ALBUFEIRA
16 de Setembro
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FÓRUM BOAS PRÁTICAS
21deSetembro
Organizado pelo Grupo de Trabalho da
Parceria do CLDS 3G Lousã+Inclusiva, na qual
a Dueceira participou enquanto entidade
gestora e credenciada pelo PDR2020 –
Programa de Desenvolvimento Rural para a
dinamização da Operação 10.214 – Cadeias
Curtas e Mercados Locais.

Este Fórum teve uma componente de cariz
informativa/formativa,
específica
para
técnicos que decorreu da parte da manhã e
que foi ministrada por técnicos especializados
na temática da DGADR – Direcção Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural / RRN –
Rede Rural Nacional no intuito de facultar
conhecimento e competências específicas
para a animação do território e articulação
directa com os pequenos produtores locais.
Ainda a presença e intervenção de entidades
e pequenos produtores convidados de
diversos concelhos que nos deram
testemunho das suas realidades e dos
projectos exemplares e de sucesso que
protagonizam.

FEIRA DA CAÇA E DO MEL – MIRANDA DO CORVO
16 a 18 de Novembro

FEIRA DO MEL E DA CASTANHA – LOUSÃ

27 e 28 de Outubro

Contactos
Dueceira- Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça
Rua General Humberto Delgado, 21 – 3200-242 Lousã
www.dueceira.pt
Telefone: 239 99 52 68
E-Mail: dueceira @sapo.pt
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