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          Forças 
 

▶Sector agrícola diversificado; 

▶Recursos turísticos singulares; 

▶Évora- Património Mundial; 

▶Ofertas de recriação e lazer; 

▶Boas estruturas de acesso e 
Proximidade do maior centro 
Urbano; 

▶Clima favorável.  

 

 

 

 

    Fraquezas 
 
▶Clima favorável.  
▶Empresas pouco profissionalizadas; 
▶Baixo recurso  a serviços pelas 

empresas; 
▶Serviços de animação com alojamento; 
▶Peso dos  produtos não 

transaccionáveis; 
▶Baixa densidade empresarial; 
▶Demografia envelhecida; 
▶Falta de Qualificação laboral; 
▶Baixa taxa de actividade e elevado 

desemprego nas mulheres.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinamização da parceria territorial – Alentejo Central [2014-2020]  
 
 
Ordem de trabalhos: 
 
1. Apresentação da Proposta de Regulamento da Parceria Territorial – 
Alentejo Central [2014-2020] 
 
2. Discussão do regulamento 
 
3.Dinamização da Estratégia de Desenvolvimento Local – Alentejo 
Central [2014-2020] 
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DLBC – DESENVOLVIMENTO LOCAL DE BASE COMUNITÁRIA 
 
Desenvolvimento orientado pelas comunidades; parceria e estratégia 
local; abordagens participativas /governação multinível; EDL integradas 
e multissectoriais; Inovação local, trabalho em rede e cooperação 
 
 
Desafios: maior complexidade de intervenção e regulamentar; perda de 
autonomia; dificuldade de integração; menor volume de recursos, … 
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DLBC: Financiamento Indicativo [7 anos/Média 60 GAL] 

FUNDO Recursos/DLBC/GAL no Alentejo (mil€) 

    

FEADER 3,627 

FEDER 834 

FSE 1.167 

FEAMP 0 

    

Total 5.628 

SP3PRODER (GAL MONTE)=12.471 mil euros (MÉDIA NACIONAL 7.900m€) 
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EDL – Estratégias Integradas e Multissectoriais de Desenvolvimento Local 
 
27-09-2012 – Actualização do Diagnóstico – Workshops temáticos 
 
17-12-2013 – Apresentação de resultados anteriores e perspectivas 
 
 
11-03-2014 –  Desenvolvimento de estratégia por áreas [vantagem|programas 
temáticos e regionais estabilizados| NUT |Alentejo Central Plano de Ação 
CIMAC)] 
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Reflexão por temas  

Ambiente Empreendedorismo Cooperação 

Turismo e 

Património 

Recursos 

Locais/ 

serviços 

Segurança 

Alimentar 
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     PROPOSTA de Organização da Reflexão (organizações de acolhimento indicativo) 
 
[ envio de SWOT| promoção da discussão de novas oportunidades | identificação de 
projectos]  
 
- Ambiente e Energia (CIMAC) 
- Empreendedorismo (NERE) 
- Recursos Locais / Serviços (SCMV) 
- Turismo Rural e Conservação do património Rural ( ERT) 
- Cooperação e Inovação ( ADRAL + CM Montemor-o-Novo + CM Évora) 
- Segurança Alimentar e Comercialização de proximidade (ICAAM + CNA) 
-       Pequenos investimentos e Bolsa de Terras ( AJASUL) 
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CALENDÁRIO 
 
- 16 Abril - Segurança Alimentar e Comercialização de proximidade 
- 23 Abril - Pequenos investimentos agrícolas e Bolsa de Terras 
- 30 Abril - Ambiente e Energia 
- 15 Maio - Empreendedorismo  
- 22 Maio - Recursos Locais / Serviços 
- 5 Junho - Turismo Rural e Conservação do património Rural 
- 12 Junho - Cooperação e Inovação 

 
 

2ª quinzena de junho - apresentação em seminário para validação  da 
PARCERIA TERRITORIAL e EDL Alentejo Central [2014-2020] 
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Obrigada, 
 
monte@monte-ace.pt 
 
www.monte-ace.pt 
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