Designação:
Green Economy – Multiple Use of Forest / Economia Verde – Uso Múltiplo da Floresta
Projecto Nº.
PDR2020-103-047091
Âmbito
Cooperação Transnacional apoiada pelo PDR2020 – Medida 10.3
Objecto
Pretende-se que o mesmo contribua para que os diferentes territórios rurais possam partilhar boas práticas
relacionadas com a economia verde, o sector florestal e o desenvolvimento sustentável, nomeadamente num
conhecimento mútuo de sistemas florestais e de gestão florestal com características diferenciadas; usos sustentáveis
da floresta nas área de: produtos, recursos, energia, turismo, entre outros. Para tal integra as seguintes Acções:
Identificação de agentes locais relevantes em cada país e território; Visitas de estudo e partilha de boas práticas,
incluindo reuniões, seminários e/ou workshops para envolvimento dos diversos actores com interesse para o
projecto; Edição e Publicação conjunta de Manual Boas Práticas com recolha de casos (study-cases) em cada país e
território parceiro; Realização de reuniões de coordenação do projecto; Elaboração de Relatórios baseados nos
normativos de cada país.
No caso da Acção Própria preconizada pela Dueceira, será georeferenciado e planificado um Percurso interconcelhio
como exemplo prático de um uso múltiplo da floresta sustentado no Modelo de Gestão da Área Classificada da Serra
da Lousã e limítrofes.
Entidade Responsável/Promotor
GAL- Grupo de Acção Local Dueceira
Parceria Transnacional
 Kantri Ry – Finlândia;
 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry – Finlândia;
 LAG LEADER Regioun Mëllerdall, Luxemburgo;
 Leader Linné Småland – Suécia;
 Leader Västra Småland – Suécia.

Parceria Nacional
 AD ELO - Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego;
 ADICES - Associação de Desenvolvimento Local.

Parceria Local
Municípios de Lousã, Miranda do Corvo e Vila Nova de Poiares;

Beneficiários Finais:
Comunidades do Território de Abrangência
Área(s) temática(s) em que se enquadra:


Economia circular no âmbito da produção e transformação agrícola



Boas práticas agrícolas e pecuárias



Proteção do ambiente



Adaptação e mitigação dos efeitos das Alterações Climáticas



Promoção e valorização dos recursos endógenos, visando o crescimento da cadeia de valor do território

Custo Total Elegível: € 41.771,10
Comparticipação Nacional (Despesa Pública): € 37.593,99
Comparticipação Privada: € 4.177,11
Calendarização Inicial: de 01/09/2018 a 31/12/2020

