
Reunião da Parceria Territorial Alentejo Central

CIMAC – 27 de Janeiro de 2015

OT

3º Ponto de situação sobre a candidatura a DLBC – 1ª 
FASE – Pré - qualificação



1. Vertente de DLBC

A presente candidatura é a DLBC Rural.

2. Tipologia e Limites do Território de Atuação

O território apresentado compreende 51 freguesias de 10 
Concelhos do Distrito de Évora.

População : 145.039 hab; [ Freguesias Rurais: 99.689; 
Freguesias Urbanas: 45.350]
( 86,9% do NUT III Alentejo Central; 19,2% da NUT II Alentejo e 
Ribatejo)



3. Caracterização da parceria e modelo organizacional

-Alargamento do Conselho de Cooperação, órgão social do 
MONTE, ACE;
- Parceria constituída por 59 entidades de natureza e sectores 
diferentes (24% entidades de natureza pública)
-Modelo Organizacional - Regulamento da Parceria – Eleições 
triénio 2015-2018 – dinamização da participação



4. Diagnóstico da situação do território de incidência

-- Diagnóstico estatístico ( Plano de Ação Por Alentejo e 
CIMAC)

- Diagnóstico  resultante dos WS e Redes Sociais



5. Proposta de EDL e resultados esperados

Objetivo Geral - concorrer para aumentar a riqueza e o bem-
estar gerados, e promover a coesão social, na região Alentejo, 
até 2023

Objetivo específico - aumento de 20% dos níveis de bem-estar, 
inovação e coesão social do Alentejo, até 2023.

Resultados esperados [estratégia multifundo]

3% PDR2020 ; 20% PORA; 88% EIDT (% calculadas tendo em conta o 
peso da população do TI na população rural, na NUTII e na NUTIII, respectivamente;  
sujeitas a revisão)



6. Processo de envolvimento com as comunidades locais

-dispositivos de participação dos parceiros na elaboração e 
execução

-Monitorização e avaliação (participativa)

- Animação da EDL – áreas abertas aos parceiros – “mini” 
planos de ação –redes de cooperação, inovação e 
conhecimento; promoção e marketing territorial;  circuitos 
curtos de comercialização; empreendedorismo e apoio ao 
investimento; inclusão e coesão social 



Obrigado,

Marta Alter


