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Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza
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Academias de Código
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2018 - Arouca
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apresentação
A Universidade do Minho, desde a sua fundação em 1974, desenvolve atividade nas três vertentes
fundamentais, investigação, ensino e interação com a sociedade, as quais dão suporte aos desafios
identificados pela Agenda 2030 das Nações Unidas.
Por isso, em 2014, foi constituída a Plataforma Interdisciplinar UM-Cidades, através da qual a Universidade
do Minho pretende valorizar, transferir e aplicar conhecimento nos municípios e regiões, numa base de
intercâmbio e valorização recíproca, promovendo a interação entre o conhecimento, a política e a prática
na temática das cidades e das regiões.
Assim, a UM-Cidades assume a sua visão de uma plataforma de referência na promoção e transferência
de conhecimento em matéria de gestão e estratégia de cidades e territórios, explorando o potencial de
valorização mútua resultante da interação dos centros de conhecimento e dos governos locais.
Ao nível da produção do conhecimento, a UM-Cidades está empenhada na promoção de projetos de
investigação multidisciplinares, de desenvolvimento e de transferência de conhecimento, para responder
aos desafios colocados pela problemática das Cidades e Territórios Inteligentes e Sustentáveis, tendo por
referência os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
Ao nível do ensino e da formação, a UM-Cidades procura valorizar o amplo leque de oferta educativa da
Universidade do Minho, incluindo a promoção de um Mestrado internacional em Cidades e Territórios.
No âmbito da divulgação e partilha de conhecimento, a UM-Cidades organiza a conferência internacional
“SC4Life: Cities with Future – Smart and Liveable Cities”.
Através da plataforma UM-Cidades, desde o seu início, a Universidade do Minho instituiu o “Concurso
Municípios do Ano Portugal”, o qual, no essencial, visa reconhecer as boas práticas dos municípios
portugueses, tendo sido já vencedores das edições anteriores Lisboa, Vila do Bispo, Fundão, Guimarães
e Arouca.
Nesta edição do “Concurso Municípios do Ano Portugal 2019”, apresentam-se nesta publicação os
projetos das candidaturas dos municípios, partilhando desta forma a sua relevante atividade desenvolvida
a nível nacional em prol da qualidade de vida das populações.
Paulo Pereira
Coordenador da UM-Cidades

candidatos 2019
Norte (menos 20.000)
Amares
Armamar
Boticas
Melgaço
Paredes de Coura
Ribeira de Pena
Vila Nova de Cerveira
Vila Pouca de Aguiar
Vinhais

Urjalândia - Aldeia de Natal Sustentável
Feira da Maçã
Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade
MDOC - Festival Internacional de Documentário de Melgaço
Caixa de Brinquedos
Centros de Convívio de Ribeira de Pena
Olympics4all
Centro Hípico de Pedras Salgadas
Parque Biológico de Vinhais

Norte (mais 20.000)
Bragança
Chaves
Esposende
Guimarães
Ponte de Lima
Vila Nova de Famalicão

Brigantia Ecopark
Projeto “Idoso Feliz”
Projeto Estratégico Municipal para o Bem-estar Animal
Excentricidade – Outros Palcos, Mais Cultura
Festival Internacional de Jardins
Festival Famalicão Visão’25 - Comunidade de Futuro

A.M. Porto
Gondomar
Trofa

Rota da Filigrana
Alameda da Estação – Mobilidade em Superbloks

Centro (menos 20.000)
Arganil
Figueira de Castelo Rodrigo

Lousã
Oleiros
Penacova
Soure

ArgusRecycling – Unidos pelo Ambiente e pela Inclusão Social
Plataforma de Ciência Aberta, PCA | Open Science Hub, OSHub -PT
Oficina de Segurança – Educar para o futuro!
Programa de Apoio ao Luto
Roteiro do Arista
PANGEIA – Festival Municipal da Juventude

Centro (mais 20.000)
Águeda
Entroncamento
Figueira da Foz
Fundão
Oliveira do Hospital
Ovar
Seia

AgitÁgueda Art Festival
Centro de Convívio 3ª Idade do Entroncamento “Aqui Sou + Feliz”
Ecossistema de Empreendedorismo de Mar da Figueira da Foz
Centro para as Migrações do Fundão
Ativos e Saudáveis – Oliveira do Hospital Sénior
Rua do Azulejo
Cabeça Aldeia Natal

A.M. Lisboa
Amadora
Loures
Sesimbra
Setúbal
Sintra

Agentes Sénior
Projeto REMEDIO
Museu Marítimo de Sesimbra| Um Museu da Comunidade
Turismo de Setúbal: duas boas práticas para a preservação dos tesouros Sado e Arrábida

Os Eixos Verdes e Azuis de Sintra

Alentejo
Coruche
Ponte de Sor
Portel
Reguengos de Monsaraz
Santarém

FICOR – Feira Internacional da Cortiça
Portugal Air Summit
Centro de Interpretação da Natureza e do Montado – S. Pedro
Praia Fluvial de Monsaraz
In.Str

Algarve
Albufeira
Olhão
Tavira
Vila do Bispo

OPTO – Fórum de Educação e Formação do Algarve
Projeto “Caique Bom Sucesso”
Verão em Tavira 2018
Conhecimento do Património Local - Concelho de Vila do Bispo

Regiões Autónomas
Funchal
Lajes do Pico
Madalena do Pico
Ribeira Grande

Funchal, Destino Acessível
Escola Municipal de Música das Lajes do Pico
Programa de fixação de jovens
Zero Waste Ribeira Grande

Intermunicipal
Gondomar, Paredes e Valongo

Parque das Serras do Porto

Palmela, Sesimbra e Setúbal

Território Arrábida – Património Partilhado

Póvoa de Varzim, Vila do Conde,
Matosinhos, Porto, Valongo,
Gondomar e Espinho

Projeto piloto de Recolha Seletiva porta-a-porta residencial

Amares
Descrição do projeto
A Urjalândia é um projeto pioneiro que visa mostrar as práticas de sustentabilidade, com a envolvência
das comunidades rurais, dinamizando uma aldeia de Portugal, o Urjal, onde as marcas da ruralidade
dos seus cerca de 20 habitantes estão muito presentes. Trata-se de um projeto concentrado na época
natalícia. Toda a aldeia é decorada de modo ecológico, através da reutilização de materiais recicláveis, de
materiais naturais, o que resulta de vários meses de trabalho de toda a comunidade rural.

Carácter diferenciador do projeto
A aldeia histórica do Urjal é uma aldeia de baixa densidade, com apenas 20 habitantes e com um
património natural incalculável.
A aldeia de Urjal está encaixada nas encostas da serra de Santa Isabel e do monte da Abadia. No centro
histórico da aldeia, sobressaem alguns espigueiros e um aglomerado de casas rústicas, típicas do Minho,
duas delas renovadas e adaptadas para turismo rural. Existem dois moinhos de água bem conservados
que se encontram numa das extremidades da aldeia. Nas proximidades da localidade, mais precisamente
na Serra de Santa Isabel, existe ainda um troço da geira romana, e um carvalhal centenário.
A originalidade e caráter diferenciador do projeto reside no facto de recriar a aldeia em torno do conceito
da sustentabilidade onde o único modo de decoração da aldeia resulta da reutilização de materiais que
de outro modo teriam o destino habitual da economia linear. Por este facto, o evento atraiu a atenção
da imprensa, designadamente da televisão, que na última edição transmitiu em direto no programa da
“Praça da Alegria”.
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Urjalândia - Aldeia de Natal Sustentável

Impacto do projeto ao nível do território
O projeto em referência alia a sustentabilidade ambiental e a ruralidade de uma forma harmoniosa,
procurando a envolvência social das comunidades em atividades ambientais. Para o efeito, são criados
vários espaços de sensibilização ambiental desde a aldeia do Urjal até ao anfiteatro natural do carvalhal,
um local junto à aldeia, onde residem mais de uma centena de carvalhos autóctones.
Embora apenas com duas edições já foi possível implementar uma reflorestação, uma candidatura ao
programa juntar + e aprovado. Por outro lado, tem-se notado já investimento por parte da comunidade
local que tem vindo a recuperar as suas habitações para as disponibilizar para visita no dia do evento.
Esta necessidade resulta do facto de a promoção das tasquinhas ser feita nas habitações dos residentes.

Impacto do projeto ao nível da economia
Com a realização do evento Urjalândia - aldeia de natal sustentável, existe na região uma enorme procura
do alojamento local, o qual se esgota na altura do evento. Como consequência do evento a procura
turística tem-se verificado fora desse período, o que se reflete quer ao nível da procura da restauração, do
artesanato e dos produtos locais.
Na segunda edição conseguimos ultrapassar as melhores expectativas em termos de visitantes, tendo
rondado as 5 000 pessoas que durante os 3 dias do evento puderam conhecer os produtos tradicionais
de Amares, maravilharem-se com a gastronomia típica do Minho e ainda envolverem-se na dinâmica
sustentável criada à volta do evento.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
No seguimento do sucesso das duas edições do evento Urjalândia – Aldeia de Natal Sustentável foi
levada a cabo uma candidatura com o nome de “Urjalândia a circular” ao programa JUNTAr + do Fundo
Ambiental com a União de Freguesia de Vilela, Seramil e Paredes Secas. Esta candidatura foi aprovada
em agosto do corrente ano com um financiamento de 25 000 euros, tendo sido classificada em 4º lugar
a nível nacional, num total de 100 candidaturas apresentadas.
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Armamar
Descrição do projeto
A Feira da Maçã é um certame realizado anualmente, durante 3 dias, em Armamar. Numa terra que vive
maioritariamente da agricultura, as colheitas são aguardadas com grande expetativa. Os agricultores
colhem nas vinhas do Douro e nos pomares de macieiras os frutos de um ano de trabalho e é nesta Feira
que apresentam os seus produtos de excelência.
Com uma produção de mais de 75 mil toneladas/ano, a Maçã é a rainha do certame, dando origem à
marca “Armamar, Capital da Maçã de Montanha”.

Carácter diferenciador do projeto
O caráter diferenciador do projeto prende-se essencialmente com a toda a dinâmica que é criada em
volta do evento em si. Não se trata apenas de um certame onde durante 3 dias produtores e empresários
expõem e comercializam o seu produto. Existe toda uma série de eventos dinamizados ao longo deste
período que vão muito para além do espaço de exposições e dos stands.

Impacto do projeto ao nível do território
A organização do evento, procura a cada ano fazer mais e melhor no que respeita aos impactos que o
mesmo causa no território.
Deste modo, procura-se uma organização sustentada e equilibrada, por forma a evitar constrangimentos
que possam surgir relacionados com uma afluência maior de população a Armamar, nos três dias em que
o mesmo ocorre. São três dias em que a Vila de Armamar acolhe um número significativo de pessoas fora
daquilo que é habitual ao longo do ano.
Pretende-se abrir as portas a pessoas fora do município, mas sempre sem esquecer a pessoas do
Município. Só assim se consegue ter os munícipes motivados a participar no evento e serem acolhedores
na receção aos visitantes.
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Feira da Maçã

Impacto do projeto ao nível da economia
O objetivo do certame centra-se, desde logo, no potencial de desenvolvimento económico de Armamar.
O impacto económico da iniciativa tem-se traduzido num crescente número de expositores de ano para
ano, que para além da oferta de empresas do concelho, conta com expositores variados de outras regiões,
facilitando contactos comerciais e potenciando a oportunidade de divulgação, demonstração e venda dos
produtos e serviços.
Se por um lado este certame procura dar a conhecer os produtos, produtores e serviços, por outro lado,
desencadeia todo um conjunto de iniciativas de acrescento de valor desses mesmos produtos e serviços
e a criação de novos.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O impacto social desta iniciativa prende-se, sobretudo com as mais valias que traz à vida das pessoas.
Desde logo às pessoas diretamente implicadas na feira enquanto expositores e com o objetivo económico
já referido, mas também de todos os intervenientes na sua dinamização.
A Feira da Maçã também é feita de animação, a cargo das associações culturais, desportivas e recreativas.
“Faz-se a festa” com gentes da terra porque é importante, mostrar as raízes culturais e etnográficas…
as marcas do que somos. O sentimento de pertença dos elementos que fazem parte destas associações
é de extrema importância. Estas Associações são ainda um recurso de integração de crianças, jovens e
adultos do município, que se empenham na dinamização de atividades e durante o certame apresentam,
com orgulho os seus trabalhos, nas mais diversas áreas: etnografia; música; teatro e outras.
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Boticas
Descrição do projeto
O Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB) destina-se a promover a correta gestão de espaços
protegidos e a preservação da biodiversidade, ao mesmo tempo que pretende ser um pólo de dinamização
turístico da região.
A dinamização do BNB é um modelo para a promoção do desenvolvimento rural sustentável em áreas de
montanha e um equipamento estruturante para a atração de visitas ao concelho de Boticas, e consequente
desenvolvimento da economia local.

Carácter diferenciador do projeto
O Boticas Parque trata-se de um espaço inovador, que tira partido das novas tecnologias, valoriza os
recursos endógenos existentes na região e permite aos cidadãos participarem em medidas que promovam
a preservação de áreas e espécies de grande valor ecológico na região.
É um espaço que conjuga a biodiversidade e natureza, actividades no âmbito da educação ambiental e
investigação científica envolvendo sempre que possível a população local.

Impacto do projeto ao nível do território
O projecto do BNB envolve os cidadãos em acções de sensibilização, incutindo valores ambientais e de
sustentabilidade. Têm uma forte preocupação na manutenção da biodiversidade do território, utilização
sustentável dos recursos e valorização do património natural, que só é possível associada a intervenções
desenvolvidas no âmbito da sensibilização e envolvimento dos cidadãos para a importância da conservação.
Foram também elaborados um conjunto de materiais promocionais e didáticos, com vista à divulgação
do parque e sensibilização da população despertando para a proteção dos recursos naturais. São
exemplos destas acções de sensibilização com Libertação de aves de rapina após recuperação, acções
de reflorestação, proteção do Cão de Gado transmontano, oficinas de proteção de raças autóctones,
programas de reintrodução de espécies com recurso a equipas de voluntários, entre outras.

Impacto do projeto ao nível da economia
A promoção e dinamização do BNB é fundamental para a sua própria sustentabilidade, enquanto
equipamento estruturante, e para a atração de visitas ao concelho de Boticas, e consequente
desenvolvimento da economia local. A sua implementação provocou um aumento significativo de visitas
ao concelho e desenvolvimento da economia local. É de extrema importância adotar políticas de combate
à desertificação e ao êxodo rural. O Boticas Parque permitiu criar novos postos de trabalho permitindo a
fixação de jovens no concelho de Boticas.
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Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O espaço que o Boticas Parque encerra permite a realização de um conjunto de atividades de carácter
educativo, tais como: visitas interpretativas às escolas do município, actividades de educação ambiental,
oficinas temáticas, etc. Estas atividades permitem uma maior sensibilização ambiental dos cidadãos e
incutem um espírito de proteção dos recursos endógenos e naturais.
No âmbito desportivo, saúde e bem-estar são realizadas actividades tais como: caminhadas, aulas de
Pilates, Tai Chi, Kung Fu, jogos tradicionais, entre outras.
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Melgaço
Descrição do projeto
MDOC - Festival Internacional de Documentário de Melgaço, organizado pela Câmara Municipal de
Melgaço e pela Associação AO NORTE, pretende promover e divulgar o cinema etnográfico e social,
refletir com os filmes sobre identidade, memória e fronteira, e contribuir para um arquivo audiovisual
sobre a região.

Carácter diferenciador do projeto
MDOC é um projeto produzido em função das características próprias do território: a existência do Museu
de Cinema de Melgaço - Jean Loup Passek, do Espaço Memória e Fronteira, a proximidade da Galiza, o
contexto histórico da emigração e do contrabando, a paisagem e os seus recursos naturais e culturais.

Impacto do projeto ao nível do território
O cinema influencia a imagem e a atividade turística dos territórios, e um Festival de Cinema contribui
para criar uma imagem de Melgaço e do seu concelho e é uma estratégia de divulgação capaz de
influenciar o mercado turístico cada vez mais exigente e à procura de produtos que escapem à oferta
massificada.
Passados seis anos MDOC - Festival Internacional de Documentário de Melgaço foi capaz de atrair a
Melgaço, diferentes olhares que procuram um produto cultural diferenciador, agilizado com a população
e território.

Impacto do projeto ao nível da economia
Cada edição MDOC conta com cerca de 200 participantes inscritos que permanecem em Melgaço ao
longo do período do festival para participar nas diversas atividades. Conjuntamente com a afluência
de público dos concelhos limítrofes e da vizinha Galiza, estes visitantes contribuem para um aumento
significativo da procura turística local e consumo no comércio tradicional.
MDOC contribui para promover o concelho, enfatizando a diversidade cultural, paisagística, onde tudo é
próximo e possível.
Este projeto permite dinamizar economicamente a região, gerar emprego, qualificar profissionais da área,
dinamizar as indústrias locais, e promover internacionalmente a região.

10

MDOC - Festival Internacional de
Documentário de Melgaço
Impacto do projeto ao nível da sociedade
Desde a primeira edição que MDOC, teve por preocupação apresentar uma programação internacional de
forma a atrair públicos de distintos destinos e que pudesse ser apresentada localmente como inovadora.
As propostas programáticas apresentadas assentam numa premissa de temáticas atuais e cosmopolitas.
Tem por objetivo oferecer à sociedade local olhares internacionais sobre temas locais.
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Paredes de Coura
Descrição do projeto
A Caixa de Brinquedos é um projeto único no país que surge da colaboração do Município de Paredes de
Coura com o grupo de aficionados Comunidade 0937 e que disponibiliza à população as fortes valências
lúdicas e pedagógicas do brinquedo de construção da marca LEGO®.

Carácter diferenciador do projeto
Desde a conceção, construção/reabilitação, planeamento cultural e outros inputs concebidos ao espaço,
pretende-se que a Caixa dos Brinquedos seja, na verdade, uma escola invisível onde aprender seja
simultaneamente um ato rigoroso, dinâmico e estimulante. É um equipamento que não promove apenas
exposições, mas sim uma alta interatividade das atividades propostas. É um laboratório por excelência
para o ato de brincar.

Impacto do projeto ao nível do território
O projeto apresentado – Caixa dos Brinquedos, embora dê resposta a um programa próprio e autónomo,
faz parte de um conjunto mais alargado e multifacetado de intervenções que, de forma coordenada e
coerente, definem o Plano Integrado de Regeneração Urbana do Município de Paredes de Coura. Este
plano, de forma lata, pretende introduzir no centro urbano da vila um conjunto multifacetado de pequenos
equipamentos, de forma a contribuir para a regeneração da vila de Paredes de Coura incidindo, sobretudo,
na requalificação de espaços inutilizados ou em degradação.
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Caixa de Brinquedos

Impacto do projeto ao nível da economia
O aparecimento do Arte em Peças em 2010 como um evento com regularidade anual criou na pequena
vila de Paredes de Coura um efeito tal que rapidamente ficou conhecido junto da população local como
o “fim-de-semana LEGO”. Visitantes de todo o país e da vizinha Galiza confluem para Paredes de Coura
com o objetivo de verem as construções dos membros da Comunidade 0937, bem como de alguns
convidados internacionais. Em cada edição, os mais de cinco mil visitantes eram notados no comércio
local onde muitos dos cafés, restaurantes, alojamento locais e habitações de turismo rural chegam a
taxas de ocupação apenas abaixo do famoso Festival de Música de Paredes de Coura.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
A Caixa de Brinquedos também se engloba na estratégia de incutir e preparar a população em geral e
as crianças e jovens em particular para um novo tipo de sociedade caracterizada pela instabilidade, pela
imprevisibilidade e pelos constantes avanços tecnológicos. Sendo assim, é notório o esforço do Município
para que o planeamento cultural e educativo caminhe de mãos dadas com o planeamento urbano.
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Ribeira de Pena
Descrição do projeto
Os Centros de Convívio são espaços de autêntico e solidário convívio intergeracional, onde se partilham
vivências, experiências acumuladas, funcionando como um polo dinamizador de múltiplas atividades,
lúdicas, formativas e culturais.

Carácter diferenciador do projeto
Na conjuntura atual, em que se encontra o nosso país, é importante valorizar as iniciativas culturais pelo
que queremos em Ribeira de Pena, apostar num projeto que dignifique a gente desta terra. Dignificar
gente que noutros tempos deu de si a Ribeira de Pena.

Impacto do projeto ao nível do território
O projeto é um verdadeiro sucesso, pois, para além de trazer bem-estar à população dinamiza todo um
concelho que cada vez mais, está desertificado e envelhecido. Todo o concelho está envolvido no projeto
com a parceria do Município e a Adripóio e as juntas de freguesia.
São rentabilizadas as antigas escolas primárias, que estariam ao abandono, e as associações locais.
Por isso, podemos dizer que se trata de um projeto comunitário e pedagógico. Comunitário porque
compreende o contacto permanente com as associações e agentes culturais, e pedagógico porque
contribui para o despertar de novos interesses e valores através da concretização de projetos de educação
pela arte.

14

Centros de Convívio de Ribeira de Pena

Impacto do projeto ao nível da economia
Com a criação deste projeto, para além da criação de emprego, a jovens recém-licenciados e
desempregados que passaram a trabalhar, dá-se oportunidade a voluntários reformados, mas ainda
muito ativos de partilhar saberes com outras pessoas.
A economia local tem vindo a ganhar outra dinamização, pois as pessoas saem de casa com mais
frequência, aproveitam para visitar o comércio local e compram com mais assiduidade.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
É um projeto que visa proporcionar, um programa de envelhecimento saudável e ativo que é dirigido à
promoção de saúde e à prevenção de problemas físicos, psíquicos e sociais. Potencia essencialmente
uma melhoria da qualidade de vida, através do desporto.
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Vila Nova de Cerveira
Descrição do projeto
Considerando o contexto geográfico e populacional do Alto Minho e com o objetivo de aumentar os níveis
de atividade física dos grupos mais vulneráveis, o município de Vila Nova de Cerveira foi o precursor do
projeto Olympics4all - Intergenerational Olympics 2015!, apostando nas dimensões da transnacionalidade
e intergeracionalidade num evento anual que conta atualmente com mais de 200 seniores, e 5 edições
em parceria com a Escola Superior de Desporto e Lazer – IPVC e os municípios da região do Alto Minho.

Carácter diferenciador do projeto
A competição como fator motivacional essencial para promover a atividade física em idosos: vários
estudos foram realizados nos últimos anos para determinar / entender as motivações dos indivíduos para
manter o exercício físico.

Impacto do projeto ao nível do território
À semelhança do país, o território do Minho-Lima apresenta a mesma tendência de envelhecimento,
justificada por um decréscimo significativo da população residente, sobretudo nos grupos etários mais
jovens, enquanto o grupo etário dos 65 é o único apresentar um acréscimo populacional.
Num país em que os idosos já representam 20% da população, o território da Região do Alto Minho,
os seus agentes e recursos, conjugaram esforços para a promoção desta iniciativa. Quando Portugal
é apontado como um dos países com menos investimento neste segmento populacional este evento
contribui, indubitavelmente, para que envelhecer deixe de significar estar mais exposto a riscos como o
isolamento social e a solidão, a dependência física, mental e económica, a estigmatização, os abusos
e a violência. Em territórios com baixa densidade populacional e envelhecidos, apostar em iniciativas
que promovem a utilização das Infraestruturas públicas (nomeadamente equipamentos desportivos e
de lazer) por quem efetivamente aí reside gera um impacto real, garantindo uma maior sustentabilidade
dos espaços disponíveis no território. Realça-se que, os seniores do concelho de Vila Nova de Cerveira
que participam nas Olimpíadas, treinam duas vezes por semana, todo o ano, utilizando os equipamentos
disponibilizados pela Autarquia e por Associações Desportivas Locais.
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Olympics4all

Impacto do projeto ao nível da economia
O alto índice de dependência dos idosos, a sua
contribuição direta para o aumento dos gastos com saúde
e a insustentabilidade das sociedades são preocupações
constantes dos municípios que lidam diariamente com
a população sénior e que procuram estimular e motivar
seus cidadãos a adotar estilos de vida saudáveis. Existem
fortes evidências que idosos que permanecem fisicamente
ativos têm diminuição de todas as causas de mortalidade,
menor risco de incapacidades, melhor funcionalidade e
diminuição do risco de quedas, menos doenças crónicas,
uma participação social ativa e, por isso, menor isolamento,
e melhor saúde mental (Organização Mundial de Saúde).

Impacto do projeto ao nível da sociedade
De acordo com os resultados do Eurobarómetro “Sport
and physical activity”, 59% dos cidadãos da União
Europeia nunca praticam desporto, ou praticam desporto
raramente, enquanto 41% o fazem pelo menos uma vez por
semana. Destacam ainda o facto dos níveis mais baixos de
participação estarem agrupados nos Estados-Membros do
Sul da UE. Enquanto a média europeia é de 42%, a maioria
dos entrevistados que nunca pratica desporto encontra-se
na Bulgária (78%), Portugal (64%) Itália (60%) Grécia (59%)
e Hungria (44%).
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Vila Pouca de Aguiar
Descrição do projeto
O Centro Hípico de Pedras Salgadas – CHPS prosseguiu um estímulo para despertar a sensibilidade dos
“AGUIARENSES” para a equitação e para a utilização dos animais de forma lúdica e de forma terapêutica.
A convivência entre seres humanos e animais remonta há milhares de anos e embora esta relação tenha
sido alterada na sociedade atual, na realidade diversos autores realçam os benefícios da equitação, quer
ao nível terapêutico quer ao nível socioeconómico. “O CHPS é ação, é inclusão”.

Carácter diferenciador do projeto
O carácter diferenciador deste projeto evidencia-se pela própria história e identidade que define a
essência local e expressa manifestações culturais, recreativas e desportivas. Sendo Pedras Salgadas um
dos destinos turísticos do Alto Tâmega, o CHPS revelou-se um polo de atração turística não só no que
concerne à visitação, mas também permitindo experiências a cavalo como passeios equestres ou aulas
de equitação.

Impacto do projeto ao nível do território
O CHPS imprime no concelho de Vila Pouca de Aguiar, na região do Alto Tâmega e no país, uma dinâmica
socio-espacial ímpar, acentuada pelas características desportivas e multifuncionais adaptadas à prática de
hipismo de alta competição. Esta reabilitação perfeitamente enquadrada no ambiente natural do Parque
Termal de Pedras Salgadas gera sinergias positivas aos mais diversos níveis combinando a inspiração e
a funcionalidade sem causar constrangimentos nem estranhezas na paisagem com a qual se mistura.
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Centro Hípico de Pedras Salgadas

Impacto do projeto ao nível da economia
Os benefícios para a economia são múltiplos, o turismo, a formação profissional, a ação social e a socioeconomia local são setores fortemente beneficiários.
A equitação assistida por cavalos, a diminuição do desemprego, a geração de mais-valias para a economia
potenciando as trocas comerciais, ajudam a colmatar os desequilíbrios económicos e sociais que se
fazem sentir ao nível local e regional.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Ao nível da sociedade e impactos desta iniciativa a nossa observação partiu da análise a níveis de
desemprego, ao absentismo e desqualificação escolar e aos grupos socialmente desfavorecidos.
Desta forma inferimos que quanto maior for a integração dos indivíduos na sociedade, menor será a
probabilidade de desemprego e por consequência a exclusão social. Consideramos que apesar desta
intervenção ser local tem uma aplicação vasta e preventiva. É neste sentido que o contexto inclusivo,
considerando os grupos alvo na sociedade local e regional, se revelou fundamental.
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Vinhais
Descrição do projeto
O Parque Biológico de Vinhais é um equipamento da Câmara Municipal de Vinhais, instalado em pleno
Parque Natural de Montesinho, mais precisamente no antigo viveiro florestal da Vidoeira.
Aqui podem encontrar grande parte da fauna e da flora existente no Parque Natural de Montesinho.
Além disso, dispõe de três Centros Interpretativos, tais como: O Núcleo do Lobo Ibérico; o Centro
Micológico e o Centro Interpretativo das Raças Autóctones Portuguesas.
Paralelamente, possuímos um Parque de Campismo Rural com diferentes tipologias de alojamento, que
vão desde os T0 aos T4, perfazendo um total de 48 camas. Além disso dispomos de um espaço para
autocaravanas e para tendas. Para os utilizadores complementarem o seu tempo de lazer há um leque
variadíssimo de atividades em perfeita comunhão com a natureza.

Carácter diferenciador do projeto
O Parque Biológico de Vinhais pode designar-se mesmo como um projeto diferenciador dos demais, isto
porque aqui pretende-se apenas e só dar a conhecer a fauna e a flora caraterística do Parque Natural de
Montesinho, demostrando a importância que ela tem para a região e mesmo para o País.
Todos os animais selvagens aqui presentes tiveram origem de centro de recuperação ou de hospitais
veterinários, que depois de vários tratamentos não conseguiram voltar a ter capacidades para serem
libertados para a natureza, e aqui têm reunidas todas as condições para “serem felizes”.
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Parque Biológico de Vinhais

Impacto do projeto ao nível do território
Este projeto teve um grande impacto a nível do território, pois permitiu a todos os amantes da natureza,
mais propriamente aos do Parque Natural de Montesinho, conseguir num espaço de aproximadamente
6ha, ter a plena perceção de quase toda a diversidade de fauna e flora característica desta tão bela região.
Todos os recursos naturais existentes no Parque Biológico de Vinhais foram aproveitados para potencializar
o conhecimento sobre esta área, e consequentemente sobre o Parque Natural de Montesinho.
O Parque Biológico de Vinhais é um espaço público propriedade da Câmara Municipal de Vinhais, onde
todas as infraestruturas aqui instaladas, foram pensadas para não criar qualquer impacto negativo na
natureza, visto ser uma área protegida a qual tem de obedecer a determinadas regras.

Impacto do projeto ao nível da economia
O Parque Biológico de Vinhais é um projeto que teve um grande impacto na economia local e, também,
regional. Desde a sua abertura, em maio de 2008 já passaram pelo Parque mais de 291.271pessoas, que
tendo como referência a valor gasto pelo turista (32 €/dia) a receita total para o concelho/região ronda
os 9.500.000,00€, que para a nossa realidade é bastante significativa.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Este projeto tem, sem qualquer dúvida, um grande impacto na sociedade local e regional. Aqui o visitante
pode apreciar e aprender sobre a grande diversidade de fauna e flora característica da nossa região,
pois existe um leque variadíssimo de informação sobres estes temas, o que contribui para o aumento do
conhecimento sobre o meio onde estamos inseridos.
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Bragança
Descrição do projeto
O Parque de Ciência e Tecnologia Brigantia Ecopark foi inaugurado em 28/08/2015 tendo, desde então,
promovido a prática e o desenvolvimento do empreendedorismo, apoio técnico a empresas incubadas,
e/ou consolidadas, em todos os seus estados de maturação, do País e do estrangeiro. Dispõe ainda de
um espaço cowork auxiliado por uma equipa técnica multidisciplinar focada em apoiar e acompanhar os
primeiros passos dos empreendedores que pretendam desenvolver as suas ideias de negócio.
O Brigantia Ecopark assume-se como um equipamento destinado a melhorar/impulsionar o ambiente
empresarial na região de Trás-os-Montes.

Carácter diferenciador do projeto
O Brigantia Ecopark é um equipamento versátil, o que permite integrá-lo em diversas atividades e
projetos de âmbito académico, científico, cultural ou comercial. As suas salas de reunião e formação,
são frequentemente requisitadas para realização de colóquios, formações ou reuniões de trabalho. Os
seus laboratórios são requisitados para a realização de atividades de investigação científica. O Brigantia
Ecopark possui ainda a decorrer, nas suas instalações, um Mestrado de Empreendedorismo e Inovação
ministrado pelo Instituto Politécnico de Bragança. Este mestrado permite, num ambiente empresarial,
alimentar o ecossistema do empreendedorismo tecnológico e qualificado, bem como integrar os alunos
(empreendedores) a frequentar o mesmo, nesse mesmo ambiente.

Impacto do projeto ao nível do território
O Brigantia Ecopark é um equipamento versátil, o que permite integrá-lo em diversas atividades e
projetos de âmbito académico, científico, cultural ou comercial. As suas salas de reunião e formação,
são frequentemente requisitadas para realização de colóquios, formações ou reuniões de trabalho. Os
seus laboratórios são requisitados para a realização de atividades de investigação científica. O Brigantia
Ecopark possui ainda a decorrer, nas suas instalações, um Mestrado de Empreendedorismo e Inovação
ministrado pelo Instituto Politécnico de Bragança. Este mestrado permite, num ambiente empresarial,
alimentar o ecossistema do empreendedorismo tecnológico e qualificado, bem como integrar os alunos
(empreendedores) a frequentar o mesmo, nesse mesmo ambiente.
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Brigantia Ecopark

Impacto do projeto ao nível da economia
O Brigantia Ecopark procurou, desde a sua génese, ser um equipamento sustentável e amigo do
ambiente. O edifício incorpora um conjunto de medidas destinadas a uma maior eficiência energética e
sustentabilidade, tais como:
- Aproveitamento da energia solar térmica, da energia fotovoltaica e da energia geotérmica (para
climatização dos edifícios);
- Aproveitamento de um permutador de calor Terra–Ar para aumento da eficiência e redução da solicitação
do sistema de climatização;
- Sistema destinado ao aproveitamento de parte das águas residuais, juntamente com as águas pluviais,
para rega de espaços exteriores, utilização em sanitas e combate a incêndios;
- Instalação de iluminação pública de baixo consumo e preferencialmente alimentada por painéis
fotovoltaicos;
- Promoção da circulação pedonal em detrimento da circulação viária;
- Conceção das áreas verdes na perspetiva de uma baixa manutenção, com valorização da biodiversidade
e das espécies autóctones.
- Gestão de resíduos sólidos, com recolha seletiva e reciclagem.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
A fase de exploração/operação do parque iniciou em setembro de 2015, fechando o ano de 2016 com
instalação de 8 empresas e 25 postos de trabalho. No decorrer do ano 2017, a Associação para o
Desenvolvimento do Brigantia Ecopark reforçou as ações de promoção e divulgação do Parque de modo
a captar empresas e instituições na área da inovação. No ano 2017, encontravam-se instaladas no
Brigantia Ecopark 13 empresas e 1 Centro Nacional de Competências (CNCFS – Centro Nacional de
Competências dos Frutos Secos), incorporando 68 postos de trabalho. Destes, 92,65% eram postos de
trabalho qualificados (≥ Licenciatura).
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Chaves
Descrição do projeto
A Câmara Municipal de Chaves, implementou em 2014, um Projeto de Intervenção Psicossocial com
Idosos, sob o mote “Idoso Feliz”, cujo êxito o mantem em funcionamento ate hoje (2019).
Este projeto tem como principal objetivo combater a solidão e o isolamento e promover o envelhecimento
saudável e ativo. Em simultâneo, o projeto “Idoso Feliz” pretende melhorar a qualidade de vida e a
autoestima da população mais envelhecida

Carácter diferenciador do projeto
De entre vários fatores diferenciadores referimos o bairro social onde se localiza, cenário onde ocorrem
vários problemas de âmbito económico e social e onde se pretende que as atividades envolvam não só os
idosos, mas a comunidade no seu todo, nomeadamente, os mais jovens.
A inclusão digital é outro fator diferenciador, além do ensino de informática básica, também se educa
para facilitar o acesso desta população aos serviços de saúde, segurança, educação, cultura e turismo
“on line”. A utilização de tecnologias é cada vez mais importante na construção de cidadãos autónomos,
críticos, livres e responsáveis e desde logo, condição fundamental para o sucesso deste projeto.

Impacto do projeto ao nível do território
Como já anteriormente referido, o que se pretende é promover a inclusão social e melhorar a qualidade de
vida de grupos considerados socialmente mais vulneráveis. Com o projeto Idoso Feliz, incluímos pessoas
e grupos que habitualmente se excluem de participar na sociedade. Este projeto possibilita que todos
possam participar, integrar mais dimensões no seu dia a dia, sem sofrer qualquer tipo de discriminação
ou preconceito. Todos colaboram no sucesso deste espaço, que se assume cada vez mais como uma
“segunda casa”.
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Projeto “Idoso Feliz”

Impacto do projeto ao nível da economia
Promover a inclusão social e a equidade através de uma maior igualdade de competências territoriais é
um eixo prioritário num território de interior, isolado e envelhecido. O que se pretende com este tipo de
intervenções é, essencialmente, tornar o nosso território mais inclusivo e coeso socialmente. Pretendese assim, uma melhor articulação da oferta de serviços, propor novas respostas e estratégias em rede,
que valorizem as visões e conhecimentos das diferentes entidades parecerias, tendo sempre em vista a
qualidade de vida da nossa comunidade, neste caso, com foco nos mais idosos.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O que propomos é uma abordagem de base local, colaborativa e mais próxima, que promova a participação
ativa de entidades e pessoas na construção de um interior mais coeso, competitivo e sustentável.
Entendemos que ao gerar respostas que aumentem a qualidade de vida da população, estamos também
a contribuir para a economia e inclusão social.
A economia social abrange uma grande heterogeneidade de atividades económicas e sociais que não
visam o lucro, mas sim o bem-estar das pessoas e a solidariedade, estes sim os maiores benefícios.
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Esposende
Descrição do projeto
O Município pretende ser uma referência no âmbito da proteção dos animais e da promoção do seu bemestar, prosseguindo uma estratégia assente em objetivos ao bem-estar animal e humano, desenvolvimento
social e sustentabilidade do meio ambiente. Com a sua Estratégia Municipal para o Bem-Estar Animal,
o Município promove um vasto conjunto de medidas, tendo por base: sensibilização e educação,
procedimentos de gestão, projetos de cariz operacional, desenvolvimento social e inovação.
Este desígnio exige o envolvimento de toda a comunidade, num trabalho partilhado e em rede.

Carácter diferenciador do projeto
Para os propósitos deste projeto, “inovação” significa uma medida inovadora com objetivos sociais
explícitos (em oposição a objetivos meramente tecnológicos ou empresariais). Pelo que a sua originalidade
subsiste no facto de se tratar de um projeto da comunidade para a comunidade, que acaba por não
depender de uma única entidade, mas de um trabalho em rede empenhado, concertado e organizado.

Impacto do projeto ao nível do território
A importância que atribuímos hoje ao debate sobre os territórios, a crescente valorização de abordagens
integradas e de estratégias coletivas para a superação de problemas estruturais dos mesmos, foi um dos
motes que levou à elaboração e sua sequente implementação do Projeto Estratégico Municipal para o
Bem-estar Animal.
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Projeto Estratégico Municipal para o
Bem-estar Animal
Impacto do projeto ao nível da economia
Constituindo-se este plano como uma plataforma colaborativa, este imprime um maior conhecimento e
caraterização do ecossistema local, permitindo o desenho de um plano de capacitação para potenciar
diversas iniciativas localmente. Desta forma e com o trabalho que vem sendo desenvolvido, permitiu
uma maior sensibilização de todas as pessoas para a temática, criando uma porta para as iniciativas a
desenvolver, entretanto com maior envolvimento e motivação.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Um novo olhar sobre as políticas sociais locais, mas também sobre educação, formação e desenvolvimento
de competências, a fim de contribui para um crescimento integral da sociedade e de cada individuo em
particular, é um dos principais objetivos deste plano.
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Guimarães
Descrição do projeto
O Excentricidade – Outros Palcos, Mais Cultura é um programa do Município de Guimarães, organizado
conjuntamente com nove Juntas de Freguesia e uma rede alargada de parceiros, com o primordial objetivo
de criação de novas centralidades culturais, especialmente no domínio das artes e espetáculo.
Desde 2016, Guimarães desenvolve programação mensal, concertada com os parceiros, nos domínios do
Teatro, Cinema e Música, totalizando mais de 250 espetáculos e 20.000 espectadores.

Carácter diferenciador do projeto
Em 2016 quando o projeto surgiu, a programação descentralizada de um Município era um fator
diferenciador deste projeto. Entretanto, várias outras soluções com algumas semelhanças têm surgido
um pouco por todo o país, mas há elementos distintivos que continuam a ser marca de diferenciador do
Excentricidade relativamente aos demais.

Impacto do projeto ao nível do território
Guimarães assume-se como um território de Cultura mas esta não pode estar circunscrita ao seu espaço
urbano, tem de englobar todo o concelho e esta é uma ferramenta de equidade, leva cultura, faz públicos,
muda as pessoas.

Impacto do projeto ao nível da economia
Os impactos ao nível da economia poderão ser avaliados à luz de dois tipos: a envolvente de cada
espetáculo, e a capacitação de recursos humanos para a criação de próprio emprego, ou procura de
novas oportunidades profissionais.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Os impactos ao nível da economia poderão ser avaliados à luz de dois tipos: a envolvente de cada
espetáculo, e a capacitação de recursos humanos para a criação de próprio emprego, ou procura de
novas oportunidades profissionais.
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Excentricidade – Outros Palcos, Mais Cultura
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Ponte de Lima
Descrição do projeto
O projeto FIJ [Festival Internacional de Jardins] é um laboratório de criação contemporânea dentro do
domínio dos jardins, da inovação e da preservação ambiental, a caminho dos 16 ciclos.
O FIJ alavanca o momentum para alertar para os sintomas da crise ecológica, imaginando, através da
prática artística, estratégias de regeneração ambiental, tendo em conta a configuração dos recursos
materiais, e imateriais, como o imaginário, a cultura, e a memória, na distinção paisagística.
Comprometido com questões ambientais, o FIJ põe em marcha uma revolução silenciosa, sensibilizando
a comunidade para a integração das artes em prol da sustentabilidade.

Carácter diferenciador do projeto
Por si só o Festival Internacional de Jardins é uma iniciativa inovadora, cujo pioneirismo e a forma positiva
como tem evoluído, representa uma manifestação cultural, social, pedagógica e ecológica.
O carácter diferenciador do projeto único no país prende-se com sua a pluridisciplinaridade.
O Município procurou alavancar as potencialidades de que dispõe, e rentabilizar ao máximo os seus
recursos endógenos, tendo em conta a sustentabilidade.

Impacto do projeto ao nível do território
A estratégia de desenvolvimento do Município de Ponte de Lima, foca-se na dinamização de projetos
estruturantes para o progresso, e para a consciência social e ambiental da região, e subjacente valorização
económica.
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Festival Internacional de Jardins

Impacto do projeto ao nível da economia
Cada vez mais a cultura vai ser central na formação da economia. É este o mote do FIJ, e uma tendência a
não ignorar, já que, segundo estimativas do Banco Mundial, a cadeia produtiva da cultura foi responsável
por 7% do PIB do planeta em 2008.
Em 2010, o Ministério da Cultura divulgou o estudo “O sector Cultural e Criativo em Portugal”. Este
mostrava já que a riqueza produzida pelo setor cultural e criativo, em 2006, no nosso país, foi maior que
a de indústrias como a de alimentos, a imobiliária e a têxtil.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Os mais novos são recetivos à mudança, e o Município de Ponte de Lima procura dar-lhes um exemplo
com o seu roteiro.
É neste sentido, que integrado no projeto FIJ, a autarquia promove os “Jardins Escolinhas”.
Já na sua 5.ª Edição [anual], estes refletem um dos principais objetivos do Festival Internacional de
Jardins, o de conferir um contributo pedagógico e de sensibilização para a arte dos jardins e para os
problemas ambientais.
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Vila Nova de Famalicão
Descrição do projeto
No âmbito do processo de planeamento estratégico municipal, o município promove um programa bienal
de participação e envolvimento da comunidade. O Festival Famalicão Visão’25 posiciona entidades e
cidadãos enquanto elementos fundamentais e determinantes no alcance do futuro coletivo ambicionado,
autores e atores na construção do território. Alinhado com a visão estratégica municipal e com os
desafios e ambições assumidos para 2025, o Festival é espaço de encontro e transformação da e com
a comunidade.

Carácter diferenciador do projeto
O processo de planeamento estratégico é disruptivo com os modelos tradicionais de planos estratégicos.
Da definição de uma visão comum, assente em valores e desafios, ao convite para a construção de um
futuro partilhado. O programa bienal, de envolvimento e participação da comunidade na construção do
futuro comum ambicionado, transposto para um festival é diferenciador. O Festival e Pré-Festival, em
2018, teve um carácter inovador com foco na conceção e implementação de novos projetos comunitários
em cocriação, com base nas especificidades de cada CSIF e na potenciação dos seus recursos e reforço
da identidade.

Impacto do projeto ao nível do território
No Festival são considerados os valores nucleares da Visão, orientando a ação para a valorização do
capital histórico cultural e dos recursos endógenos e para a proteção dos recursos naturais. E, alinhando-a
com o programa-estrela para a sustentabilidade do território (B-Smart Famalicão), para a valorização
da diversidade e multifuncionalidade e valorização económica dos recursos locais, e para o consumo
local responsável. Estes valores são transferidos e apropriados pelas equipas copromotoras das ações,
demonstrados aos participantes e comunicados a toda a comunidade observadora.
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Festival Famalicão Visão’25 - Comunidade
de Futuro
Impacto do projeto ao nível da economia
No Festival são considerados os valores nucleares da Visão, orientado a ação para a valorização do
capital humano, transferência de conhecimento e promoção da inovação e criatividade. E, alinhando-a
com o programa-estrela para o desenvolvimento económico do território (Famalicão Made IN),
promovendo a excelência e distinção na produção industrial, a incorporação tecnológica e do design e o
empreendedorismo. Estes valores são transferidos e apropriados pelas equipas copromotoras das ações,
demonstrados aos participantes e comunicados a toda a comunidade observadora.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O Festival observa os valores nucleares da Visão, orientadores da ação para a cooperação, parceria e
responsabilidade cidadã e alinhando-a com os desafios dos programas-estrela para a inclusão social
e governança do território (Famalicão Força V e Famalicão Comunitário). Os valores, associados ao
laboratório social de excelência, inclusão transversal e comunidade aberta e colaborativa, são transferidos
e apropriados pelas equipas copromotoras das ações, demonstrados aos participantes e comunicados a
toda a comunidade observadora. Do 3º Festival, destacam-se com impactos assinaláveis na sociedade: 11
projetos coorganizados pelas CSIF’s, e acrescenta-se aos já mencionados: 2 projetos de cocriação cultural
Comunidades em Fusão Aldeias em Festa & ATear Histórias, com estreia de 2 espetáculos comunitários
em setembro de 2019 e participação de 100 músicos e de 100 atores/figurantes respetivamente; 1
projeto comunitário educativo Escola Sem Muros; o Programa de Voluntariado para o Parque da
Devesa, construído por técnicos municipais e cidadãos; a apresentação do 1º Relatório Municipal de
Sustentabilidade e Responsabilidade Social; o International Day e a assinatura do Manifesto VNF Alliance
por 30 cidadãos; a entrega dos Selos Famalicão Visão’25, reconhecedores das boas práticas municipais;
e o Sofá Famalicão Visão’25, ativador e mobilizador da participação cívica.
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Gondomar
Descrição do projeto
Gondomar é reconhecido como a “Capital da Ourivesaria” em Portugal. O Município, orgulhoso deste
título, tem desenvolvido esforços no sentido de potenciar e valorizar um dos seus ícones, a Filigrana. Em
2016 foi concebido um produto turístico associado à mais emblemática atividade económica do território,
a Rota da Filigrana. O seu crescimento e notoriedade rapidamente se expandiram, alargando o seu
impacto económico para as áreas socioculturais.

Carácter diferenciador do projeto
Concebemos um produto turístico autêntico e diferenciador, um desafio que à partida oferecia vários
entraves ao nível da segurança para os ourives e na conciliação entre a produção e a exploração turística.
Trata-se do único projeto em Portugal que associa a ourivesaria ao turismo dando a conhecer ao visitante
a arte por detrás de um artigo de luxo, podendo ser enquadrado no âmbito do Turismo Industrial, de
Compras ou Cultural.
Enriquecemos as visitas com uma experiência original que permite envolver os turistas na criação de
jóias. Também a exposição “A Alquimia da Filigrana” oferece uma abordagem inovadora uma vez que foi
desenvolvido um software específico para o público adulto e infantil, traduzindo-se em jogos pedagógicos
onde os visitantes são guiados na produção digital de um coração tradicional de filigrana, seguindo todos
os passos da produção artesanal. No final do jogo o visitante é premiado com a atribuição de um diploma
personalizado, passando a ser um embaixador da Rota da Filigrana.
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Rota da Filigrana

Impacto do projeto ao nível do território
Consideramos que o maior impacto no território tenha sido ao nível da projeção turística de Gondomar
que hoje apresenta um produto genuíno e complementar à oferta existente no grande Porto. Por outro
lado, salientamos a sua aceitação pela comunidade local que se identifica e projeta a marca em diversos
contextos.

Impacto do projeto ao nível da economia
A Rota da Filigrana recebeu, até ao momento, 17 mil visitantes. O retorno financeiro para os ourives
aderentes ultrapassa os 150 mil euros. Acresce, no período homólogo, o registo de 26 mil visitantes à
Casa Branca de Gramido onde está patente a exposição “A Alquimia da Filigrana”.
Para além do retorno financeiro para os ourives (na venda direta de peças aos visitantes) salientamos o
retorno indireto na economia local, nomeadamente na restauração uma vez que um número crescente de
operadores realiza uma refeição no Concelho.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Em 2018 o Município em parceria com o CINDOR e o IEFP dinamizou uma formação especializada com o
objetivo de preservar e valorizar o ofício de “Enchedeira”, tarefa desempenhada usualmente por mulheres
que “enchem” as estruturas criadas pelo mestre ourives. Em Gondomar é tradição esta atividade ser
realizada na própria casa das “enchedeiras”. O trabalho doméstico era conciliado com a tarefa de encher
filigrana, passando quase sempre estes ensinamentos às filhas que desde tenra idade começavam a
aprender o ofício e a contribuir para o orçamento familiar.
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Trofa
Descrição do projeto
A Alameda da Estação é um parque urbano, longitudinal, que transformou a zona central da cidade da
Trofa, requalificando o antigo canal do caminho-de-ferro, abandonado desde 2010.
A Alameda da Estação abrange mais de 42.000 m2, apostando na promoção de hábitos sustentáveis,
na mobilidade urbana e na requalificação do património. De forma ímpar, este projeto permitiu a
reincorporação no tecido urbano da cidade, permitindo alavancar novas dinâmicas de regeneração física,
económica e social.

Carácter diferenciador do projeto
A Alameda da Estação é uma referência nacional, assumindo-se como um caso de sucesso e de boa
prática metropolitana na área do planeamento da mobilidade urbana sustentável e da reabilitação de um
espaço que se transformou numa zona de baixas emissões de carbono, dando prioridade à mobilidade
através de modos suaves e criando um espaço que permite o convívio, a prática de exercício e as vivências
das pessoas.
A 8 de abril de 2019, este projeto foi apresentado, em Barcelona, como um caso de sucesso e de exemplo
de inovação urbana na área da mobilidade em superblocks.
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Alameda da Estação – Mobilidade em
Superbloks
Impacto do projeto ao nível do território
Com enormes benefícios e impactos ao nível do ambiente e da melhoria do espaço público, a Alameda
da Estação, tem hoje um papel fundamental na diminuição das alterações climáticas através da redução
das emissões de carbono.
Este projeto inovador, que requalificou e recuperou o coração urbano da Trofa, numa zona com grande
densidade habitacional e comercial, materializa uma estratégia de intervenção municipal centrada na
melhoria da qualidade de vida das populações locais e visitantes. A Alameda é espaço de lazer e de
usufruto, intergeracional, mas é também uma área de ligação entre as várias zonas da cidade, criando
percursos rápidos, aprazíveis e de acessibilidade universal. Esta intervenção posiciona-se como o nó
agregador e de confluência de uma rede pedonal e ciclável inteiramente nova no concelho, promovendo
a ligação a importantes infraestruturas com implicações ao nível da eficiência e eficácia dos serviços, e
contribuindo para uma trajetória sustentada e expressiva de descarbonização do padrão de mobilidade.

Impacto do projeto ao nível da economia
A construção da Alameda da Estação, permitiu a reincorporação desta área, devoluta de 2010 a 2016,
no tecido urbano da cidade em moldes absolutamente ímpares, permitindo alavancar novas dinâmicas
de regeneração física, económica e social no núcleo central da cidade da Trofa. Em paralelo, a definição
da Área de Reabilitação Urbana (ARU), em que esta Alameda está inserida, permitiu aos proprietários a
requalificação dos seus edifícios, com acesso a importantes benefícios fiscais e financeiros, refletindo-se
numa significativa melhoria do estado de conservação do parque edificado localizado no núcleo central
da cidade e a promoção da sua plena ocupação, através de utilizações compatíveis com a Visão de Futuro
– Trofa: Um território central e requalificado, assente em novas dinâmicas urbanas, socioeconómicas,
culturais e patrimoniais e em novas formas de mobilidade.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
A Alameda da Estação encerra em si inúmeros benefícios que congregam as áreas da saúde e bem-estar,
da mobilidade, do urbanismo, da cultura e desporto e da segurança, quer para a comunidade em geral,
quer para grupos sociais específicos, como é o caso das crianças, dos seniores ou dos cidadãos com
mobilidade reduzida.
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Arganil
Descrição do projeto
Sob o lema “Unidos pelo Ambiente e pela Inclusão Social”, o ArgusRecycling nasce em 2017, através da
Unidade Funcional de Arganil da APPACDM de Coimbra, em colaboração com o Município de Arganil.
Neste projeto, os utentes daquela instituição colaboram na recolha de resíduos recicláveis e no seu
encaminhamento para valorização. Desta parceria tem resultado um aumento das taxas de reciclagem no
concelho e uma maior inclusão social de pessoas com deficiência intelectual (PCDI).

Carácter diferenciador do projeto
Este projeto demonstra-se singular pela aposta efetuada nas PCDI, sendo consideradas “peças” fulcrais
no sistema de recolha seletiva do concelho. A introdução da recolha porta-a-porta torna-se um sistema
inovador e pioneiro, na medida em que assenta nos três pilares da sustentabilidade: ambiente, economia
e sociedade. Por um lado, consegue-se implementar/operacionalizar a gestão de resíduos e concorrer de
forma direta para a concretização das metas do PERSU 2020 e, por outro, contribuir para a inclusão social
de PCDI. O último investimento realizado pelo Município vem reforçar o carácter inovador do projeto, uma
vez que vai ser implementada uma solução baseada nos princípios da economia circular e na redução
dos impactes ambientais do ciclo de vida associado à gestão dos resíduos.

Impacto do projeto ao nível do território
A implementação do projeto ArgusRecycling contribui para o cumprimento das metas estabelecidas
no PERSU 2020, nomeadamente para o aumento das retomas da recolha seletiva e preparação para
a reciclagem. Este projeto permitirá atingir os objetivos, reduzindo também os impactes ambientais
decorrentes da gestão de resíduos sólidos urbanos, em particular a pegada de carbono, através da
otimização do sistema de recolha porta-a-porta de resíduos valorizáveis, da minimização das distâncias
percorridas e do aumento gradual da utilização de veículos elétricos. Este projeto vem complementar o
modelo tradicional dos ecopontos e do sistema de mobilidade no sector de resíduos, permitindo, assim,
um incremento da acessibilidade da comunidade ao serviço e a consequente recuperação de materiais
recicláveis.
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ArgusRecycling – Unidos pelo Ambiente e pela
Inclusão Social
Impacto do projeto ao nível da economia
A gestão de resíduos urbanos tem constituído um dos maiores desafios ambientais e económicos para
o Município de Arganil. O ArgusRecycling é, desta forma, o resultado do esforço realizado em articulação
com a APPACDM, no sentido de potenciar e fomentar o modelo de economia circular, reciclando e
reutilizando os resíduos, ao mesmo tempo que contribui para a redução dos consumos e de prevenção
dos desperdícios. Pretende-se, deste modo, inverter o paradigma da economia tradicional da gestão de
resíduos, promovendo a economia circular por intermédio da redução dos impactes ambientais do ciclo
de vida associados à recolha dos resíduos valorizáveis, através da mobilidade elétrica e da otimização de
rotas. Adicionalmente, esta alteração de paradigma permite a valorização económica dos materiais (com
retorno para uma IPSS), minimizando, em simultâneo, a quantidade e o custo associados à gestão dos
resíduos indiferenciados (40,00€/ton).

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O projeto assenta em três características transversais, a comunidade, o ambiente e a educação,
pretendendo unir os cidadãos, empresas, associações, escolas, autarquia em torno dos mesmos desafios
societais: a sustentabilidade ambiental, a economia circular, a educação ambiental e a inclusão social.
Adicionalmente, o ArgusRecycling permite operacionalizar um dos princípios gerais preconizados pela
estratégia nacional para a gestão de resíduos sólidos urbanos, concretamente “a proteção do meio
ambiente e da saúde humana, prevenindo ou reduzindo impactes adversos decorrentes da gestão de
resíduos”. Este projeto permite não só sensibilizar e educar a comunidade local para a importância da
valorização dos resíduos e da economia circular, como, de forma indireta, contribuir para a melhoria da
qualidade de vida da população.
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Figueira de Castelo Rodrigo
Descrição do projeto
A PCA surge como o 1º hub da rede global OSHub (financiada pelo programa H2020 colaboração entre
o Município de Figueira de Castelo Rodrigo e a Universidade de Leiden, com a missão de aproximar
a ciência, a tecnologia e a inovação das comunidades locais. Após 2 anos de existência, a ação da
PCA tem demonstrado impacto nomeadamente nas áreas de educação e sustentabilidade, através do
desenvolvimento de projetos de Escola Aberta e Inovação Social em colaboração com parceiros locais.

Carácter diferenciador do projeto
A PCA funciona como uma plataforma para a cidadania científica, promovendo processos abertos e
inclusivos nos quais grupos de cidadãos e agentes sociais colaboram para resolver problemas relevantes
para a comunidade local.

Impacto do projeto ao nível do território
O MFCR foi financiado pelo Fundo Ambiental: Re-Educa para criar um sistema de economia circular que
recompensa a reutilização de desperdícios e a sua transformação em produtos de valor acrescentado,
através da criação de uma moeda local – “Sustento” -, promovendo a adoção de práticas mais sustentáveis
no uso eficiente dos recursos.
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Plataforma de Ciência Aberta, PCA | Open
Science Hub, OSHub -PT
Impacto do projeto ao nível da economia
Após 2 anos, a PCA serviu ~4000 participantes, através de exposições, oficinas e cafés de ciência,
palestras, intercâmbio escolar, conferências nacionais/internacionais, projetos de escola aberta e
inovação social, residências com investigadores. Co-desenvolveu 1 aplicação digital de ciência cidadã
(“Insetos em Ordem”), foi financiada em diversos projetos e reconhecida com distinções nacionais/
internacionais (finalista “Municípios do Ano 2018” – UMinho e Fórum Internacional Falling Walls Engage)

Impacto do projeto ao nível da sociedade
A PCA colabora com o AEFCR, tanto em contexto não-formal como formal, apoiando alunos, professores e
direção escolar, designadamente em: desenvolvimento de atividades extracurriculares; co-desenvolvimento
de currículo e ferramentas de avaliação; documentação de práticas; facilitação de diálogo com
stakeholders; organização de formação profissional para professores; apoio em candidaturas.
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Lousã
Descrição do projeto
A “Oficina de Segurança – Educar para o futuro!” é um projeto educativo e ambiental do Município
da Lousã, que assenta na estratégia definida para a educação no Concelho e procura dar respostas
- através da educação preventiva - às questões ambientais, com especial enfoque na poupança da
água e preservação da floresta, a cultura de segurança em casa e na estrada, bem como a mobilidade
sustentável. É um projeto que tem como objetivo, como a própria marca indica, “Educar para o Futuro”
com os desafios do presente.

Carácter diferenciador do projeto
Este projeto evidencia-se como inovador e original por ser o único projeto educativo e ambiental no
país com quatro mascotes associadas, que abordam quatro questões pertinentes não só da sociedade
portuguesa, mas global.

Impacto do projeto ao nível do território
A importância e a grandeza deste projeto impõem o estabelecimento de parcerias proporcionando
benefícios mútuos entre as partes. Assim foram assinados 15 protocolos de colaboração no âmbito deste
projeto municipal. Os acordos de parceria foram estabelecidos com as Unidade de Saúde Familiar Serra
da Lousã e Trevim Sol, Unidade de Cuidados na Comunidade Arouce, Aflopinhal, Autoridade Nacional
de Proteção Civil, Federação de Bombeiros do Distrito de Coimbra, Bombeiros Voluntários de Serpins,
Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, Fundação Floresta Unida, Baldios da Lousã, Conselho
Directivo dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho, Agrupamento de Escolas da Lousã,
APSI – Associação Para a Promoção da Segurança Infantil, ADAI e mais recentemente Águas do Centro
Litoral S.A..

Impacto do projeto ao nível da economia
O desenvolvimento local, enquanto ação concertada, deve levar a uma tomada de consciência acerca das
potencialidades locais, promovendo iniciativas geradoras de riqueza e de emprego, que correspondam a
um plano local de desenvolvimento integrado, onde estejam previstas estratégias de sensibilização para
os perigos, potenciadoras de uma melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes.
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Oficina de Segurança – Educar para o futuro!

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Este projeto trabalha na promoção de comportamentos e práticas para a criação de ambientes saudáveis
às crianças e jovens, apresentando-se como um instrumento educativo, mas de caráter lúdico capaz de
mudar comportamentos e consciências.
A “Oficina de Segurança – Educar para o futuro!” é também um instrumento de Educação Ambiental
reconhecido pela Agência Portuguesa do Ambiente e realiza atividades educativas para o desenvolvimento
sustentável contando com instalações apropriadas e programas específicos com equipas educativas
especializadas.

43

Oleiros
Descrição do projeto
O programa de Apoio ao Luto destaca-se por ser pioneiro a nível municipal, intervindo numa área muitas
vezes negligenciada, o luto quer por morte, quer por perda de condição física (amputações, AVCs…) e
também pelo facto de chegar a toda a população do concelho. Populações isoladas, com dificuldades de
deslocação à sede do concelho recebem apoio psicológico nas suas aldeias. O projeto integra-se numa
lógica mais alargada de apoio comunitário com carácter preventivo na saúde física e mental.

Carácter diferenciador do projeto
O apoio à população em situações de luto é inovador ao nível municipal. Apoiando as pessoas em
vulnerabilidade psicológica após uma perda significativa, que pode ser de uma pessoa ou de uma
condição de vida (AVCs, amputações) promove junto da população melhoria da sua saúde mental e por
inerência da saúde física.

Impacto do projeto ao nível do território
O concelho de Oleiros tem um território muito extenso 471,09 km² de área (Instituto Geográfico Português,
2013) e algumas localidades encontram-se isoladas a 1 hora do hospital distrital, e muitas encontram-se
a mais de 30 minutos da sede de Conselho e da unidade de Saúde Local.
Os incêndios florestais frequentes que levaram a que ao longo dos anos a população fosse abandonando
uma das principais ocupações a exploração da floresta, sendo que muita população das aldeias foi para
as cidades em busca de outras oportunidades. A fixação e manutenção das populações existentes tornase por isso prioritária ajudando na gestão dos recursos naturais. O facto de o projeto estar implementado
na comunidade tem permitido um melhor conhecimento da população tendo sido possível também uma
colaboração estreita com o Serviço de Proteção Civil Municipal, no trabalho de proteção às populações e
de identificação de situações de vulnerabilidade psicossocial.
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Programa de Apoio ao Luto

Impacto do projeto ao nível da economia
O programa de apoio psicológico no luto já apoiou desde março de 2015, 405 pessoas, sendo que 248
receberam apoio de continuidade (apoio com diversas sessões prolongadas no tempo) e os restantes
157 receberam apoios breves, nomeadamente apoio psicológico em crise (acidentes e incêndios),
aconselhamento familiar e breves abordagens de aconselhamento e/ou encaminhamento. O facto da
psicóloga poder deslocar-se aos utentes, aos seus domicílios, na maioria das vezes, faz com que se aceda
a uma população que não era apoiada muitas vezes por carências económicas que limitavam o acesso
à saúde.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O facto de o projeto se deslocar junto da população e não o inverso tem permitido a deteção precoce de
situações de saúde física e mental, mas também de outras necessidades que carecem de resposta ao
nível social sobretudo junto da população mais idosa com mais dificuldade de acesso aos serviços.
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Penacova
Descrição do projeto
No início do século XX, Penacova era um local de eleição para aqueles que genericamente ficariam
conhecidos como “aristas”. Pessoas que, atraídas pela qualidade do ar que aqui se respirava, bem como
pelas paisagens, permaneciam longas temporadas nesta vila. Mais de cem anos volvidos, a procura do
bom ar continua a ser uma realidade em Penacova. O Lazer e os Desportos de Natureza são hoje o mote
para fugir à rotina do trabalho, da vida agitada das cidades, podendo aqui encontrar-se o espaço perfeito
para respirar um “ar puro”. Surgiu assim a ideia de criar O “Roteiro do Arista”. Este Roteiro consiste na
seleção de oito locais de grande expressão turística – tantos quantas as letras que formam a palavra
PENACOVA. As pessoas são convidadas a encontrar cada uma das letras, a apreciar cada um dos locais
esplendorosos, e a disfrutar dos bons ares e da natureza, transformando-se, assim, em verdadeiros
“aristas”.

Carácter diferenciador do projeto
O Roteiro do Arista alia o conhecimento do património com novos desportos de contacto com o lazer,
dando-lhe novas interpretações e utilizações. Funciona numa lógica de rede de vários serviços em prol
de um objetivo comum: a atração turística e a valorização do património do concelho de Penacova,
nomeadamente a diversidade cultural, os valores, as tradições e o diálogo cultural.
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Roteiro do Arista

Impacto do projeto ao nível do território
O Roteiro do Arista é um produto baseado na identidade de Penacova. Num património cultural material
e imaterial de importância incalculável para a promoção do concelho, salientando a divulgação dessas
paisagens como produto turístico de lazer, respeitando a sua ancestralidade para as gerações futuras.

Impacto do projeto ao nível da economia
Este projeto tem impacto económico ao criar riqueza e postos de trabalho diretos e indiretos. São muitas
as pessoas que se deslocam ao concelho para explorar o roteiro. Estas pessoas são trazidas, muitas vezes,
por empresas turísticas que operam no nosso concelho, que geram trabalho direta ou indiretamente, pois
dinamizam localmente o comércio local, a restauração e a indústria hoteleira. Tem um impacto positivo
ao nível da criação de postos de trabalho e o aumento da oferta de empregos, sobretudo qualificados e
sustentáveis, de modo a reduzir os níveis de precariedade. Direta ou indiretamente este projeto está a
permitir que muitos dos dezanove alojamentos locais, a maior parte que nasceram no último ano, sejam
frequentados pelos aristas. Este projeto está a catapultar para um desenvolvimento territorial sustentável e
equilibrado que minorará assimetrias regionais e valorizará o seu potencial, transformando Penacova em
vantagem competitiva, ativando sinergias que reforçam a competitividade e a atratividade sem descurar
as pessoas.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O concelho de Penacova apresenta características comuns à generalidade das regiões do Interior, tal
como o envelhecimento populacional e a rápida tendência de despovoamento e dispersão, aos quais
se aliam outras problemáticas como a retração da base económica local, as baixas qualificações da
população, a “fuga” da população jovem, que em conjunto têm como consequência a fraca capacidade
regenerativa da população. Este projeto acaba por ter grande importância no quotidiano da sociedade e
Penacova minorando algumas das caraterísticas acimas mencionadas e afirmando Penacova como um
polo de atração turística. Este projeto permite o desenvolvimento de infraestruturas, umas destinadas a
instalações museológicas, outras adaptadas a vários fins, nomeadamente a limpeza de caminhos que
permitem o acesso às letras e à prática desportiva tão em voga nos nossos dias ligada ás caminhadas
e ao trail running. As letras que constituem o roteiro foram elaboradas por uma das equipas de trail
running do concelho e colaboradores do Município de Penacova, nas suas horas de lazer. Por outro lado,
a população fica consciencializada para a importância do rico património que tem perto de si e muitas
vezes fica sensível à sua recuperação e/ou manutenção quer de edifícios, quer de caminhos de acesso.
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Soure
Descrição do projeto
O projeto Pangeia – Festival Municipal da Juventude apresentou-se como a primeira realização municipal
candidata a receber o selo de ecoevento, comprometendo-se com metas objetivas de separação de
resíduos e implementação de práticas ambientalmente responsáveis.
Pretendeu-se fundamentalmente a envolvência dos jovens do concelho, através de uma panóplia de
atividades culturais, desportivas e recreativas, assentes nas temáticas relacionadas com o ambiente e a
relação com o património natural, dando especial enfoque aos rios.

Carácter diferenciador do projeto
O carácter diferenciador do Pangeia prende-se essencialmente com o Incentivo a adoção de
comportamentos ambientais que contribuam, de modo significativo, para uma redução de impactos
negativos no meio ambiente, tais como: zero produção de emissões de gases com efeito de estufa, os
resíduos e eficiência/suficiência no uso de recursos naturais.

Impacto do projeto ao nível do território
O Pangeia – Festival da Juventude, teve impactos positivos a nível ambiental, uma vez que todo o lixo
produzido durante os três dias do festival, foi devidamente depositado nos respetivos ecopontos para
posterior reciclagem; Recorreu-se a materiais recicláveis na elaboração das eco-embarcações, evitando
o uso de recursos naturais; Procurou-se produzir zero emissões de CO2; Houve um enorme cuidado na
preservação dos ecossistemas.
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PANGEIA – Festival Municipal da Juventude

Impacto do projeto ao nível da economia
O impacto económico do Pangeia mede-se a curto, médio e longo prazo. A curto prazo na medida em
que os jovens participantes adquiriram bens e serviços, dinamizando, desta forma, o comércio local nas
áreas de artesanato, restauração e hotelaria.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
As atividades desportivas do Pangeia – Festival Municipal de Juventude traduziram-se numa ferramenta
social poderosa, pois permitiram a criação de relações próximas em torno da temática ambiental, bem
como criar uma “ponte” capaz de possibilitar a comunicação entre os vários atores oriundos das dez
freguesias do concelho, sociais e institucionais, potenciando assim a integração/inclusão escolar e
consequentemente uma maior probabilidade de sucesso escolar.
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Águeda
Descrição do projeto
Anualmente Águeda projeta-se para o mundo através do festival AgitÁgueda – art festival, o evento que dá
cor a toda a cidade, e àquela que é considerada como uma “das ruas mais bonitas do mundo”. Imagem
de referência do turismo de Portugal.
Centenas de artistas nacionais e internacionais passam neste palco. Além da música, toda a cidade se
torna palco do AgitÁgueda e as ruas estão repletas de cor e animação, envolvendo toda a comunidade,
promovendo valores, cultura e boas práticas ambientais.

Carácter diferenciador do projeto
O AgitÁgueda tem em conta as estratégias nacionais para a sustentabilidade, inovação e desenvolvimento,
assim como para a conservação da natureza, encontrando-se alinhado com estas. O sombreamento das
ruas com chapéus coloridos é identificado como uma boa (e original) prática na adaptação às alterações
climáticas, aliado à valorização do espaço público e revitalização do comércio tradicional. Esta abordagem
foi já replicada em diversas outras ruas e cidades de Portugal e do estrangeiro.
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AgitÁgueda Art Festival

Impacto do projeto ao nível do território
O AgitÁgueda tem em conta as estratégias nacionais para a sustentabilidade, inovação e desenvolvimento,
assim como para a conservação da natureza, alinhando-se com estas. Em 2018, Águeda foi considerada
um dos TOP 100 destinos mais sustentáveis do Mundo. Além das medidas ambientais que são promovidas
na cidade, durante o AgitÁgueda, há um cuidado adicional na integração das preocupações ambientais,
na valorização dos resíduos gerados, na limitação do ruído ambiente produzido, entre outros. O festival
AgitÁgueda foi em 2018 considerado como “EcoEvento”, destacando-se pelo compromisso de redução
do impacto ambiental resultante do evento, promoveu a gestão adequada de resíduos por todos os
intervenientes diretos, tendo a recolha seletiva sido reforçada e todos os resíduos valorizados (o montante
foi atribuído a uma IPSS).

Impacto do projeto ao nível da economia
Os resultados positivos alcançados são evidentes, não só pela notoriedade alcançada com a marca
“AgitÁgueda”, mas também pela relação afetiva que a população estabelece com o próprio evento, devido
às vivências e experiências que oferece. São muitos os voluntários que procuram colaborar com o evento,
sendo que os mais novos têm também nesta altura, através da bolsa de voluntários, a oportunidade de
auferir um pequeno ganho pela sua colaboração.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O AgitÁgueda cresce com a cidade e as suas gentes! Estas são, aliás, parte ativa do evento e da sua
dinamização, recebem os visitantes com um sorriso, mas também com uma boa mesa, sendo obrigatória
a passagem pelas barraquinhas dinamizadas pelas associações locais, que servem a boa gastronomia
local e regional, petisco que eleva o paladar e nos fazem lembrar porque Águeda se encontra dentro da
região da Bairrada – região demarcada de vinhos e espumantes, mas também de gastronomia (não fosse
o Leitão à Bairrada uma das 7 Maravilhas de Portugal).
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Entroncamento
Descrição do projeto
O Programa “Aqui Sou + Feliz” é dirigido aos utentes do Centro de Convívio da 3ª Idade do Entroncamento, a
partir dos 60 anos (conforme as Normas de Funcionamento). O referido Programa pretende dar respostas
com eventos sociais, culturais e desportivos.
As atividades realizam-se em infraestruturas do município, entre as 13:00h e as 17:30h.

Carácter diferenciador do projeto
O carácter do Programa “Aqui Sou + Feliz”, diferencia-se de outros. O Município tem um espaço aberto à
população idosa – Centro de Convívio da 3ª idade do Entroncamento, onde os participantes frequentam
e participam ativamente nas atividades, de forma gratuita.

Impacto do projeto ao nível do território
O programa tem impacto na sociedade Impacto Educação- intercâmbio com Agrupamento de Escolas
Cidade do Entroncamento; partilha e troca de valores e conhecimentos intergeracional.
Impacto Saúde – parceria com a Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de Saúde do
Entroncamento (rastreios, workshops, etc.)
Impacto desporto – qualidade de vida e bem-estar, contribuindo para o combate ao sedentarismo e
isolamento social.

Impacto do projeto ao nível da economia
Tem impacto ao nível económico, na gestão/orçamental familiar, na medida, em que os participantes
não suportam qualquer custo com a participação nas atividades, o que lhes permite ter à disposição a
totalidade do valor da reforma.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O Programa assume grande impacto junto da população idosa do Entroncamento, proporcionando
qualidade de vida e bem-estar, contribuindo para o combate ao sedentarismo e isolamento social.

52

Centro de Convívio 3ª Idade do Entroncamento
“Aqui Sou + Feliz”

53

Figueira da Foz
Descrição do projeto
O Ecossistema de Empreendedorismo de Mar é uma Iniciativa direcionada ao desenvolvimento do
Empreendedorismo de Mar, numa parceria entre a Câmara Municipal da Figueira da Foz, a Incubadora
de Empresas da Figueira da Foz, a Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz, a Universidade
de Coimbra e o MARE – Centro de Ciências do Mar e Ambiente. Tem como objetivo estimular e promover
o empreendedorismo neste sector económico e a transferência de tecnologia visando a economia do mar.

Carácter diferenciador do projeto
Com a inauguração do Laboratório Marefoz, em janeiro de 2016, nas instalações da IEFF, com o apoio da
CMFF, teve como propósito apoiar o desenvolvimento sustentável e a inovação tecnológica de empresas
e das atividades da autarquia e da incubadora, reforçando as suas capacidades técnicas e científicas
disponíveis para a área especifica do mar, dando-se início ao trabalho da Incubadora do Mar & Indústria,
nomeadamente através da prestação de serviços, comunicação e disseminação do ecossistema
disponível. Visando cativar e captar novos empreendedores, o Ecossistema de Empreendedorismo de
Mar da Figueira da Foz, a certificação da IEFF para Startup Voucher, Vale de Incubação e Startup Visa,
permitiu reforçar a atratividade de todo o ecossistema promovendo, assim, melhores condições aos
empreendedores, nacionais e internacionais. A Forbes Portugal considerou a Incubadora de Mar &
Indústria, em novembro de 2017, como uma das 15 melhores incubadoras do país, sendo inovadora e
a única com a especialidade de mar, quer na vertente de serviços quer com o seu espaço destinado a
laboratório para testes e à incubação industrial.

Impacto do projeto ao nível do território
A Figueira da Foz, localizada numa região com potencial acrescido no que respeita à economia do mar,
apresenta a localização perfeita para o desenvolvimento de projetos empreendedores nas diversas áreas
relacionadas com o mar, das quais se devem destacar, pelos recursos naturais que a elas estão associadas
e pela identificada capacidade de crescimento que representam do ponto de vista regional, as atividades
ligadas com aquacultura e salicultura. Como uma das estratégias adotadas a CMFF alocou espaços de
aquacultura e salicultura para que os projetos e empresas em incubação possam testar e validar modelos
de negócio. Com isto promoveu, em simultâneo, a reabilitação destes recursos naturais e ambientais de
grande qualidade dando-lhe uma nova oportunidade de criar a riqueza, que em outras décadas, já existiu.
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Ecossistema de Empreendedorismo de Mar da
Figueira da Foz
Impacto do projeto ao nível da economia
A direta articulação entre a CMFF, a IEFF, a ACIFF e a UC, lançou-se a iniciativa Ecossistema de
Empreendedorismo de Mar, visando estimular o empreendedorismo neste sector económico, apoiando
a constituição e desenvolvimento de startups e spinoffs, durante todo o processo de incubação, quer no
recém criado Espaço de Coworking “Mercado de Ideias” quer na própria IEFF, visando maximizar a taxa
de sobrevivência das empresas, contribuindo para o reforço do tecido empresarial da região bem como
para a criação de riqueza e de emprego qualificado.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Com este projeto pretende-se superar problemas relacionados com a diminuição da resistência ao
empreendedorismo a nível local, visando sobretudo a economia do mar. Diminuir a distância entre
as empresas e a Universidade de Coimbra. A aproximação do setor produtivo e as entidades com
responsabilidade na área aos organismos envolvidos como é o caso da CMFF, IEFF e UC. A especialização
da IEFF para o sector do mar facilitou a comunicação e a identificação do mercado alvo.
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Fundão
Descrição do projeto
O Centro para as Migrações do Fundão, com gestão e dinamização a cargo da equipa técnica do GID
– Gabinete para a Inclusão e Diversidade Cultural da Câmara Municipal do Fundão, serve atualmente
como um Welcome Center a migrantes (voluntários (estudantes e trabalhadores) e refugiados), através
do desenvolvimento de atividades de acolhimento, integração e autonomização; dirigidas à comunidade
local e à comunidade migrante (novos locais) a fim de promover uma gestão consciente e coordenada
da diversidade cultural que incentive a integração dos migrantes, o diálogo intercultural, a cooperação e
a solidariedade.

Carácter diferenciador do projeto
Claramente o Centro para as Migrações do Fundão diferencia-se de qualquer resposta já implementada,
constituindo-se como potenciador de um impacto social estruturado e integrado, sendo já reconhecidamente
um modelo de referência em Portugal e na Europa no âmbito do acolhimento e integração a migrantes e
assegurando os seguintes objectivos:
- Promoção dos valores de Multiculturalidade e tolerância na sociedade
- Polarização de dinâmicas migratórias favoráveis ao contexto demográfico do Fundão
- Provisão de uma resposta eficaz à integração social
- Desenvolvimento de uma resposta de empregabilidade eficaz
- Autonomização e consequente fixação da população imigrante e de refugiados a longo prazo no território
do Fundão.
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Centro para as Migrações do Fundão

Impacto do projeto ao nível do território
O Centro para as Migrações visa atuar ao nível do processo de acolhimento e integração de migrantes,
refugiados e estudantes da CPLP, com vista à sua autonomização e fixação a longo prazo no Fundão,
através do envolvimento da comunidade numa rede facilitadora da multiculturalidade.

Impacto do projeto ao nível da economia
Em termos de atividade económica, o concelho do Fundão
desperta interesse na população migrante essencialmente
pela oferta de actividades agrícolas sazonais, ou pela
empregabilidade disponível nas empresas de tecnologias ou
metalomecânica de alta precisão. Importa, contudo, referir
que a integração no mercado de trabalho apresenta na sua
generalidade vários desafios sociais: desconhecimento ou
não domínio da língua portuguesa; desconhecimento das
condições e exigências do trabalho e direitos laborais;
culturas, religiões, línguas, hábitos e normas sociais
díspares, etc.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Como resposta ao fluxo de migrantes e refugiados tornouse iminente a necessidade de desenvolver respostas e
serviços eficazes de acolhimento e integração tendo, para
o efeito, o município do Fundão instalado o Centro para as
Migrações, prestando um serviço mais dirigido e focado no
enquadramento psicossocial, legal e laboral.
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Oliveira do Hospital
Descrição do projeto
Ativos e Saudáveis – Oliveira do Hospital Sénior constitui um conjunto de estratégias, projetos e atividades
que, concertada e partilhadamente, são realizadas com e para os idosos de Oliveira do Hospital,
designadamente os inseridos em respostas sociais concelhias como centros de dia e lares de idosos.
Trata-se de um projeto constituído, para já, por 7 iniciativas, três de cariz cultural, duas na vertente de
animação, uma de âmbito desportivo e uma na área da saúde.

Carácter diferenciador do projeto
Não obstante todo o trabalho realizado pelo MOH com as IPSS, ser um trabalho desenvolvido em parceria,
participado e partilhado por tod@s os intervenientes, desde os beneficiários finais aos técnicos e direções,
sendo o fruto de um diagnóstico ponderado e realizado em forma de consórcio, não se pode deixar de
enfatizar esta prática como uma inovação do mesmo. De facto, estas iniciativas nascem “com”, e não
“para”, destinando-se sempre a colmatar necessidades e áreas a descoberto relativamente ao trabalho
de excelência realizado nas IPSS com os idosos do concelho.
O carácter itinerante do projeto, nascido da avaliação do mesmo, permitiu detetar uma falha relativamente
ao seu alargamento aos cidadãos mais dependentes, bem como a introdução de uma prática desportiva
desconhecida no território concelhio, constituindo também aspetos inovadores deste projeto.

Impacto do projeto ao nível do território
As atividades desenvolvidas pelo Município de Oliveira do Hospital (MOH), nesta área em específico, bem
como noutras áreas e com outros públicos-alvo, são sempre desenvolvidas em parceria, desde a sua
conceção, ao seu desenvolvimento e avaliação. O principal público-alvo destas iniciativas são os utentes
idosos das respostas sociais concelhias, nomeadamente Centros de Dia e ERPI – Estrutura Residencial
para Pessoas Idosas, pelo que todos os projetos foram lançados ao nível da Rede Social local e da PAASI
– Plataforma de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado, organizações cujos planos de ação
contemplam a existência de uma Plataforma Sénior, estrutura que estuda as necessidades e problemas
dos idosos e dependentes do concelho, propondo estratégias, ações e atividades para a sua resolução ou
atenuação. Assim, todos estes projetos foram alvo de análise atenta por parte destas estruturas, tendo
contado com o seu apoio na implementação no terreno.
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Ativos e Saudáveis – Oliveira do Hospital
Sénior
Impacto do projeto ao nível da economia
A Economia Social assume um importante peso no concelho de OHP, na medida em que as 19 instituições
que trabalham no terreno têm respostas com várias valências na área da infância e na 3ª idade, e
representam cerca de 600 postos de trabalho, sendo ainda um setor altamente qualificado que tem
apostado na valorização e qualificação dos seus serviços.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
É uma verdade quase absoluta que exercitar o corpo e mente faz bem à saúde. Retarda os efeitos
do envelhecimento, aumenta os níveis de felicidade, estimula os sentidos, reforça os laços sociais.
Alicerçado num diagnóstico partilhado, este projeto teve desde o início uma massiva adesão por parte
das Instituições locais.
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Ovar
Descrição do projeto
O AZULEJO é um bem patrimonial e um elemento diferenciador que marca a imagem e a história da
cidade. A RUA DO AZULEJO visa dignificar este património, reforçar e valorizar todo o trabalho desenvolvido
pelo município em termos de reabilitação urbana desde 2000 e aplicar esta temática em diferentes
áreas de interesse, nomeadamente o turismo, o lazer, a educação, as artes, a cultura, o património e a
reabilitação urbana.
De 2014 até à atualidade, a RUA DO AZULEJO tem evoluído, criando várias dinâmicas para a valorização
e divulgação deste património.

Carácter diferenciador do projeto
A RUA DO AZULEJO diferencia-se, numa primeira análise, pela sua abrangência e capacidade de
trabalhar um tema de interesse nacional adaptado a várias áreas: turismo, lazer, educação, artes, cultura,
património e reabilitação urbana. A maior parte das atividades desenvolvidas por este projeto tem por
base a criatividade e a descoberta do património de forma lúdica e atrativa.

Impacto do projeto ao nível do território
De forma geral, estas dinâmicas têm contribuído para estimular a procura turística no território, para
potenciar novos trabalhos ao nível da reabilitação urbana e preservação do património e para um maior
envolvimento da comunidade local.
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Rua do Azulejo

Impacto do projeto ao nível da economia
Este projeto, desenvolvido pela Câmara Municipal de Ovar, não pressupõe de uma forma direta a criação
de benefícios ou ganhos financeiros para a entidade. O principal objetivo passa pelo desenvolvimento de
uma imagem de marca e de identidade do território, identificando Ovar como uma referência ao nível
do património azulejar. Este propósito e a criação das dinâmicas identificadas contribuem, de forma
indireta, para o desenvolvimento do setor do turismo no concelho, traduzindo-se na criação de benefícios
económicos para operadores locais e para a própria população.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
A RUA DO AZULEJO oferece, anualmente, atividades de serviço educativo que valorizam o azulejo e o
apresentam, junto de um público mais jovem, como um bem patrimonial a preservar. O ESPAÇO LÚDICO
DO AZULEJO (I e II), atividade direcionada para crianças entre os 3 e os 10 anos, registou entre 2015 e
2018 a participação de cerca de 2300 alunos.
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Seia
Descrição do projeto
Cabeça Aldeia Natal é um projeto que celebra o Natal na Aldeia de Montanha de Cabeça de forma
ecológica, criativa e sustentável. Todos os elementos utilizados na decoração da aldeia são recolhidos
de forma responsável da natureza, resultantes de limpezas e desbastes florestais na área do Parque
Natural da Serra da Estrela. Outra particularidade do projeto reside no facto de ele resultar do trabalho
dos habitantes de Cabeça. São eles que, após capacitação em eco design nos dois primeiros anos de
execução do evento, concebem com as suas próprias mãos, todas as decorações da Aldeia Natal.

Carácter diferenciador do projeto
O caráter diferenciador está muito alicerçado na forma como o mesmo se inicia, uma abordagem bottomup. O sonho de transformar a Aldeia de Cabeça numa Aldeia Natal começa pelos habitantes, foram
eles que ambicionaram mais para a aldeia. Foram os habitantes que ousaram criar uma Festa de Natal
sustentável para a aldeia, onde se vive o Natal de forma tradicional. Os habitantes responderam ao
desafio do Município de Seia, que abriu um concurso de ideias para projetos comunitários, e submeteram
à votação do público o evento Cabeça Aldeia Natal. A votação do projeto dependia de número de votos
e logo nesse momento se percebeu a vontade que a Aldeia tinha de materializar o projeto, pois os
habitantes juntaram-se e alugaram um autocarro que os trouxe da aldeia até à sede de concelho. E claro
está, o projeto foi vencedor.

Impacto do projeto ao nível do território
A nível ambiental e de recursos naturais o projeto atua na sensibilização e capacitação das comunidades
locais para práticas ambientais mais sustentáveis, valorizando os materiais e produtos locais, mas
também os saberes e modos de vida mais ecológicos e sustentáveis. De referir que neste projeto todas as
decorações são “criadas” pelos habitantes locais, utilizando, como matéria prima, os resíduos florestais
resultantes de limpezas e desbastes na área do Parque Natural da Serra da Estrela. Porque a agricultura
de subsistência faz parte do quotidiano social da aldeia são também utilizados como matérias primas
os resíduos agrícolas. Outro recurso utilizado como matéria prima são os restos de lã provenientes da
indústria têxtil da região.
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Cabeça Aldeia Natal

Impacto do projeto ao nível da economia
O projeto Cabeça Aldeia Natal, na Aldeia de Montanha de Cabeça, permitiu incorporar nesta localidade
uma nova dimensão económica, o turismo. Cabeça é hoje uma Aldeia de Montanha que gradualmente
se tem assumido como um ponto de interesse turístico na Serra da Estrela e que recebe milhares de
visitantes anualmente. Este fluxo de visitantes é maior no Natal, mas com o trabalho de promoção durante
os dias do evento e da rede de percursos pedestres, a aldeia já tem ocupação turística e visitação durante
todo o ano. Como referido atrás, a aldeia dispõe, agora, de três unidade de alojamento local.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O projeto Cabeça Aldeia Natal tem evidentes impactos positivos a nível social, ao transformar a aldeia
num laboratório vivo de boas práticas para uma vida mais sustentável e de respeito para com o planeta e
as gerações vindouras e atuando, por via do envolvimento dos locais com os visitantes, na sensibilização
ambiental, preservação dos recursos naturais e valorização do território. Há uma evidente partilha de
conhecimento envolvendo visitantes e população local. A grandiosidade deste evento está também na
forma simples e criativa com que uma pequena Aldeia de Montanha transmite conhecimento capaz de
valorizar a vida na aldeia e a sua relação com os modos de vida simples e sustentáveis.
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Amadora
Descrição do projeto
O Serviço Municipal de Proteção Civil Amadora criou a Academia Sénior, com o objetivo de dotar a
pop. sénior de um papel mais ativo na partilha de conceitos de prevenção para a concretização de uma
cultura de segurança no município. Os Agentes Seniores são responsáveis pela captação do interesse
dos seus pares, divulgação das recomendações e orientações, básicas relativas à segurança e medidas
de autoproteção e prevenção nas suas habitações bem como nas instituições em que estão inseridos.

Carácter diferenciador do projeto
O projeto Agentes Seniores assume-se como inovador pela proposta de envolvimento de elementos
pertencentes a um dos grupos mais vulneráveis da população, perante catástrofes ou desastres naturais,
no processo de auto proteção e de proteção dos seus pares. Entendendo que o processo de comunicação
se assume como fundamental na passagem da informação, a estratégia adotada pela Câmara Municipal
da Amadora para chegar a esta franja da população da cidade torna-se no aspeto de maior destaque e
relevância.

Impacto do projeto ao nível do território
O projeto Agentes Seniores teve grande impacto nos processos de comunicação do Serviço Municipal
de Proteção Civil da Amadora, nomeadamente, com o grupo das pessoas mais envelhecidas da cidade,
que pelas suas características se constituem como mais vulnerável e exposto às consequências das
catástrofes. A metodologia adotada permitiu desde logo o acesso próximo e eficaz dos agentes seniores
aos seus pares, contribuindo para uma disseminação da informação de auto e exo proteção.
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Agentes Sénior

Impacto do projeto ao nível da economia
O impacto financeiro que o projeto Academia Sénior tem na cidade da Amadora prende-se essencialmente
como o contributo dado no aumento da resiliência da população, nomeadamente, da população sénior,
que pelas suas características apresente um índice de vulnerabilidade superior. Aumentando a capacidade
de resposta perante desastres naturais ou outras catástrofes, o projeto contribuiu diretamente para a
redução do impacto das mesmas, prevenindo um acréscimo de perdas materiais e humanas.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
A experiência adquirida mostrou que o principal impacto na sociedade da Amadora é o envolvimento da
população sénior numa estratégia de proteção em situação de catástrofe, seja pela formação dos agentes
seniores, seja pelo seu envolvimento na proteção junto dos seus pares como voluntários/as, numa lógica
de envelhecimento ativo e participativo.

65

Loures
Descrição do projeto
O projeto REMEDIO (REGENERATING MIXED-USE MED URBAN COMMUNITIES CONGESTED BY TRAFFIC
THROUGH INNOVATIVE LOW CARBON MOBILITY SOLUTIONS), visa reforçar a capacidade das cidades
para usar sistemas de transportes menos poluentes e incluí-los nos seus planos de mobilidade resultando
num caminho operacional replicável por outras áreas urbanas com diferentes dimensões de cidade. É
abordado o desafio da densidade populacional e do congestionamento de trânsito nas zonas circundantes
das cidades.

Carácter diferenciador do projeto
Como principal componente diferenciador deste projeto destaca-se o modelo de governança participativa
utilizado – este facto valeu ao Município de Loures a participação na elaboração de um livro de boas
práticas de mobilidade na região mediterrânea “A Handbook on Sustainable Mobilitiy in the Med Area”.

Impacto do projeto ao nível do território
A principal preocupação da intervenção foi promover melhorias no espaço urbano que ajudassem a
melhorar a experiência pedestre na área piloto, promovendo também um alívio de tráfego na área e
promovendo o uso de modos de transporte alternativos.
Assim, com a intervenção da zona piloto foi possível promover uma melhoria da qualidade do ar e
do ruído, melhorando assim a experiência do utilizador da Avenida de Moscavide. Além disso, e como
esperado, é de notar uma diminuição de número de veículos a atravessar esta artéria, sobretudo em
horas de ponta.
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Projeto REMEDIO

Impacto do projeto ao nível da economia
Em primeiro lugar, deve mencionar-se o facto de que os transportes públicos afetam positivamente
a economia das cidades – a utilização dos mesmos é altamente incentivada neste projeto. No painel
colocado ao dispor dos habitantes, é possível encontrar menção a todos os tipos de transporte disponíveis
na zona piloto e respetivas ligações aos websites dos mesmos (onde se encontram os horários).

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Com a implementação deste projeto foi possível obter impactos positivos na sociedade, que se irão
prolongar ao longo do tempo.
No imediato, foi proporcionado à sociedade a possibilidade de obter uma poupança em termos de tempo
e recursos financeiros – isso é atingível utilizando sempre que possível, nas suas deslocações diárias,
modos de mobilidade suave ou transportes públicos.
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Sesimbra
Descrição do projeto
Inaugurado em 31 de Maio de 2016, o Museu Marítimo de Sesimbra assume-se como a ponte entre
a comunidade e um património marítimo com mais de duzentos milhões de anos, nas suas múltiplas
vertentes: natural, cientifica, arqueológica, etnográfica, histórica e cultural. Reflexo de um exaustivo
trabalho de recolha iniciado pela Câmara Municipal no ano de 1981, a sua missão é salvaguardar,
conservar e divulgar esse legado, promovendo um estreito diálogo com a comunidade e o público em
geral.

Carácter diferenciador do projeto
Aliando a museologia clássica às soluções inovadoras de cariz interativo, tais como as mesas digitais
da memória e da viagem, e o filme 3D “Desde o princípio”, o qual narra a formação e evolução do
território de Sesimbra ao longo dos últimos 200 milhões de anos, o museu consiste num projeto inovador,
procurando corresponder às necessidades e expectativas dos seus diferentes tipos de públicos.

Impacto do projeto ao nível do território
Localizada a trinta e cinco quilómetros de Lisboa, Sesimbra possui cinquenta mil habitantes e uma vasta
linha costeira, que atrai, anualmente, milhares de turistas. Paralelamente, o concelho encontra-se dividido
em três freguesias, cujas particularidades morfológicas e territoriais, ditaram que os seus habitantes
tenham assimilado matrizes culturais distintas, as quais têm dificultado a sua mobilidade e interação.
Assumindo-se como um equipamento cultural de referência, o Museu tem desempenhado a ambiciosa
missão de congregar este público, quebrando barreiras físicas e identitárias. Neste domínio, para além
de atrair, cada vez mais, um maior número de visitantes nacionais e estrangeiros, também os próprios
residentes do concelho têm aumentado a sua afluência.

68

Museu Marítimo de Sesimbra| Um Museu da
Comunidade
Impacto do projeto ao nível da economia
Tendo-se afirmado, cada vez mais, como um destino
turístico de excelência, para além da vertente “Sol e
Mar”, o concelho tem apostado numa oferta diversificada,
promovendo as experiências lúdicas e pedagógicas em
torno do património cultural e natural. Encarado como
um suporte importante desta estratégia, logo após a sua
abertura ao público, o equipamento registou uma afluência
global de 48 300 visitantes, dos quais cerca de 60% eram
exteriores ao concelho, proporção dilatada em 2017 e 2018,
com um diferencial na ordem dos 70%.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Atendendo ao crescente impacto dos museus na sociedade do século XXI, o Museu Marítimo, tentou
contrariar a visão estática que a opinião pública cimentou em relação à exibição de coleções e ao seu
reduzido impacto na área geográfica onde se inserem.
Neste sentido, procurando dar respostas às necessidades específicas dos diversos elementos da
comunidade, foi delineada uma estratégia inclusiva para promoção de uma vida social ativa, valorizando
a construção da memória identitária coletiva.
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Setúbal
Descrição do projeto
“Setúbal – Terra de Peixe” e “Arrábida sem carros – Praias para todos” são, desde 2018, os dois eixos
estratégicos do Turismo de Setúbal para fazer face à crescente procura do destino e para consolidar e
dinamizar a economia local respeitando os dois maiores tesouros da região: o Sado e a Arrábida.
A mudança de paradigma na procura turística e o alerta para a sustentabilidade no uso dos recursos
disponíveis estão implícitos nesta estratégia com ações inovadoras que reforçam o Turismo em Setúbal,
muito para além das convencionais e naturais ações de promoção turística intrínsecas a qualquer região
do país.

Carácter diferenciador do projeto
Setúbal Terra de Peixe pretende funcionar como uma referência territorial, pela integração sistemática de
várias componentes – económica, social, cultural, ambiental, histórica- que operam, per si e no conjunto,
como a identidade do local, apelando à participação dos vários atores públicos e privados, sempre numa
lógica de parceria e orientada para a concretização de resultados em prol do coletivo.
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Turismo de Setúbal: duas boas práticas para
a preservação dos tesouros Sado e Arrábida
Impacto do projeto ao nível do território
Há dados estatísticos nacionais, inequívocos, da crescente atratividade da região de Setúbal. Em 2017
tínhamos registados no concelho 80 operadores turísticos, número que, em 2018, subiu para 115, ou
seja mais 43%. Quanto a alojamentos locais registados, em 2017 eram 250 e, em 2018, eram já 420, o
que representa um aumento de 68%.
A dinâmica socioeconómica associada à atividade turística repercutiu-se muito para lá do aumento
acentuado dos alojamentos. Prova desta dinâmica é o notável incremento da atividade dos operadores
turísticos.

Impacto do projeto ao nível da economia
O eixo “Setúbal Terra de Peixe” promove a realização de várias semanas e quinzenas gastronómicas, de
fevereiro a dezembro de cada ano, dedicadas às várias espécies piscícolas mais pescadas e consumidas
no território, nomeadamente: choco, sardinha, carapau manteiga, ostra, salmonete, caldeirada, alcorraz,
charroco.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O Setúbal Terra de Peixe tem valorizado a componente pedagógica ao promover aulas e sessões didáticas,
junto da comunidade escolar do 1º e 2º ciclo, sobre a importância do circuito de pesca (do mar ao prato)
e do consumo saudável de peixe numa dieta alimentar equilibrada, pela valorização das caraterísticas
nutricionais do pescado.
O projeto desloca-se, assim, às escolas onde são ministradas mini palestras e realizadas pequenos
workshops de culinária para os alunos.
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Sintra
Descrição do projeto
O Projeto valoriza a estrutura verde e as grandes linhas de água que têm incidência nas zonas urbanas
de Sintra. Foram considerados prioritários o Rio Jamor e a Ribeira da Laje e pretendeu-se associar a
valorização biofísica, a melhoria das condições microclimáticas, o controlo e regularização de caudais
de cheia, a atividades de recreio e lazer, a regeneração urbana das densas áreas urbanas existentes e a
valorização do património arquitetónico, simbolizado pelo Palácio Nacional de Queluz.

Carácter diferenciador do projeto
O carácter diferenciador do projeto está desde logo relacionado com os princípios orientadores da sua
conceção: biodiversidade e mobilidade suave, conectividade, sustentabilidade ambiental, preservação
patrimonial, vivência comunitária, bem como com a sua grandiosidade em termos de áreas de
intervenção. O caminho crítico dos projetos passou pela definição de um espaço-canal coerente, que
assegure as continuidades, induções e vivências comunitárias, passível de implantar em pendentes
reduzidas, próximo do sistema hídrico e aproveitando sempre que possível os percursos e vias existentes.

Impacto do projeto ao nível do território
O projeto do Rio Jamor tem, para além do impacto local, um impacto intermunicipal e metropolitano.
Está previsto nos instrumentos de ordenamento territorial ao nível da estrutura ecológica (PROTAML RCM 68/2002 de 8 de abril) e trata-se de um parque urbano metropolitano que se inicia na Serra da
Carregueira, em Belas, passa por Queluz, prolonga-se até à Serra de Carnaxide e estende-se até à foz
do Rio Jamor, em Oeiras. É um projeto intermunicipal que se desenvolve também nos Municípios da
Amadora e de Oeiras e com a empresa Parques de Sintra-Monte da Lua.
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Os Eixos Verdes e Azuis de Sintra

Impacto do projeto ao nível da economia
Os projetos que conciliam intervenções de reabilitação urbana com ações de requalificação ambiental
trazem-se em importantes mais valias para o território, tornando-o mais atrativo para as mais diversas
funções, desde a habitacional, à recreativa e à económica.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O impacto mais significativo regista-se ao nível da qualidade de vida das populações, sobretudo em zonas
que se encontravam desqualificadas e com lixos diversos colocados nas linhas de água. A reabilitação dos
espaços envolventes aos equipamentos coletivos existentes e a reabilitação de alguns deles tornou estes
locais atrativos para as populações. Nas imediações da Ribeira da Laje, existe um pavilhão desportivo,
parque infantil e zonas de desporto informal e no caso do Rio Jamor, destaca-se o Parque Urbano Felício
Loureiro que possui espaços de estadia, zonas para desporto informal e parque infantil. Estes espaços
apelam ao convívio, à sociabilidade, ao estreitamento de relações sociais e fortalecimento de relações de
vizinhança.
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Coruche
Descrição do projeto
A FICOR – Feira Internacional da Cortiça é um evento anual promovido, desde 2009, pelo Município de
Coruche. Resultante de uma estratégia de desenvolvimento que assume o Montado de sobro e a cortiça
como força motriz (Coruche tem a maior área de sobreiro e é o maior produtor mundial de cortiça) e a
importância da sua valorização e preservação, a FICOR é um palco privilegiado de mostra económica,
de partilha de conhecimento e de promoção da identidade e cultura de Coruche e do Ribatejo/Alentejo.

Carácter diferenciador do projeto
O maior desafio da FICOR é garantir a qualidade da programação, nomeadamente pela renovação/
inovação que permita superar as expetativas do público e das entidades públicas e privadas envolvidas, e
o seu crescimento sustentado mantendo o desígnio da sua criação: a defesa e promoção do Montado de
Sobro e Cortiça, o reconhecimento do valor ecológico e económico deste recurso, o apoio ao crescimento
das empresas e instituições do setor corticeiro e a afirmação de Coruche como Capital Mundial da Cortiça
e de Portugal como país com a maior área de Montado de Sobro do mundo.
O formato do projeto/evento assenta na mobilização e dinamização de diversas entidades públicas e
privadas, que convergem em prol da valorização do território e de um ecossistema com recursos únicos
– o Montado de Sobro e a Cortiça. Ao longo dos anos tem-se mostrado vencedora a abordagem, com
a integração de setores emergentes na utilização da cortiça, nomeadamente a moda, a arquitetura e
design/decoração numa procura constante de inovar, crescer na cadeia de valor da fileira e de aproximar
produtores dos “consumidores finais”.
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FICOR – Feira Internacional da Cortiça

Impacto do projeto ao nível do território
A FICOR tem como desígnio a mobilização e dinamização do setor corticeiro, nomeadamente de todos
os atores nacionais e internacionais, visando a promoção do Montado e do setor da cortiça e o apoio à
multiplicidade de agentes que integram a sua estrutura económica e científica.
Para além desta vertente, a FICOR assume-se como mostra do dinamismo sociocultural e económico de
Coruche e do seu compromisso com a defesa e promoção dos recursos naturais, nomeadamente do mais
singular e de elevado valor ecológico e económico – o Montado de Sobro.

Impacto do projeto ao nível da economia
Como referido, a FICOR assume um papel fulcral de divulgação e promoção da inovação, trabalhando para
abranger toda a cadeia de valor do Montado e da Cortiça, numa perspetiva interprofissional. Constitui um
evento de debate de temas fulcrais desta fileira estratégica, de transferência e partilha de conhecimento
entre entidades do SCT e entidades do setor empresarial, contribuindo para reforçar a competitividade do
tecido económico (bens e serviços) relacionado com o Montado de Sobro e a Cortiça.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
A FICOR assume-se como espaço de valorização do principal recurso natural, económico e identitário
de Coruche – o Montado de Sobro e a Cortiça. Num evento estruturado para impulsionar a economia
da fileira da cortiça, é também mobilizada a comunidade local, nomeadamente com mostras culturais
e gastronómicas, visitas ao Montado e sensibilização ambiental. Neste contexto, para além de todas as
iniciativas direcionadas para produtores agroflorestais, transformadores e demais agentes económicos,
a FICOR é também um evento chave no panorama sociocultural concelhio, pois mostra a cultura local,
mobiliza escolas, coletividades e a comunidade para workshops temáticos, ações de sensibilização e
atividades que incrementam o sentimento de pertença e reforçam o valor do ecossistema do Montado
para a qualidade de vida da população.
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Ponte de Sor
Descrição do projeto
O Portugal Air Summit é um evento de características únicas no país, que reúne 4 dias de conferências,
expositores, workshops, e festival aéreo, e cujas 3 edições decorreram em 2017-2019 no aeródromo de
Ponte de Sor. Este projeto reúne um vasto painel internacional de oradores e expositores, como forma de
promoção do sector aeronáutico português no mundo, dando a conhecer em particular o ecossistema
aeronáutico do concelho, bem como servir de atractor turístico para o concelho e para o Alentejo.

Carácter diferenciador do projeto
Tradicionalmente, em Portugal organizam-se festivais aéreos, de vocação puramente lúdica. O Air
Summit veio inovar, e foi concebido para ser uma verdadeira cimeira internacional ao serviço da indústria
aeroespacial nacional, servindo de palco para promoção das capacidades das empresas portuguesas,
das universidades e demais entidades de I&D. De facto, este modelo de evento aeronáutico não é comum
na Europa, onde as feiras internacionais apostam menos nas conferências.

Impacto do projeto ao nível do território
A atração para o concelho de largos milhares de pessoas durante o evento, a presença da imprensa e
dos meios de divulgação, a promoção e publicidade que é gerada em torno do projeto, são fatores que,
obviamente, têm de ser observados como qualificadores e valorizadores do interior. Constitui ainda uma
oportunidade para demonstrar as potencialidades regionais enquanto destino turístico a um público que,
de outra forma, dificilmente teria forma de as vir a conhecer. Também por esta razão se considera que a
valorização do interior é amplamente conseguida com este projeto.
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Portugal Air Summit

Impacto do projeto ao nível da economia
O PAS é uma ferramenta crucial de promoção do concelho
de Ponte de Sor e de todo o Alentejo e um forte motor
económico e turístico para a região. Refira-se a este
propósito que o evento esgota a capacidade hoteleira da
região num raio de mais de 40 km em torno do aeródromo
municipal. A evolução dos investimentos das empresas do
sector aeroespacial em Ponte de Sor nos últimos anos, em
conjunto com as edições já concretizadas do PAS, não são
alheias ao trajeto de crescimento recente da oferta hoteleira
e de alojamento que se verifica na região, e que é hoje bem
mais qualificada. Estimamos que o evento teve um impacto
económico direto de 1,5 milhões de Euros na região em
2018 (contra 1 milhão em 2017).

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O PAS é uma iniciativa enquadrada nas dinâmicas económicas, de formação e científicas fortemente
internacionalizadas do Cluster Aeroespacial, que mobiliza a presença em Ponte de Sor de um vasto
conjunto de entidades nacionais e estrangeiras estreitamente associadas às expressões económicas,
culturais e lúdicas da aviação. O acesso ao evento é livre e gratuito ao público visitante, e atrai gente de
todo o país bem como participantes e visitantes internacionais.
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Portel
Descrição do projeto
O Centro de Interpretação da Natureza e do Montado abriu ao público em Setembro de 2017 e fica
situado no ponto mais alto da Serra de Portel – S. Pedro (422 m), sendo um espaço para a valorização,
divulgação, preservação e defesa do montado e da Serra. É um espaço dirigido ao público em geral
que pretende aumentar e diversificar a oferta turísticocultural do concelho, valorizando e preservando o
montado e a Serra de Portel e revitalizando o património histórico da vila.

Carácter diferenciador do projeto
Atendendo à valência turística que o Centro de Interpretação da Natureza e do Montado possui e ao perfil
do visitante e turista nos dias de hoje, cada vez mais exigente e informado, que procura experiências que
lhe proporcionem prazer e simultaneamente aprendizagem, criaram-se ferramentas que possibilitem essa
interacção com o objetivo de dar a conhecer o território de forma interactiva e dinâmica:
S. Pedro oferece condições naturais excelentes e equipamentos ideais para a observação astronómica
com recurso a telescópios sendo Portel um dos municípios que integra a Reserva Dark Sky Alqueva, que
foi reconhecida como a primeira Reserva do Mundo a obter Certificação Starlight Tourism Destination
atribuída pela UNESCO e pela Organização Mundial do Turismo, classificação que veio a confirmar
as características únicas do céu nesta zona do Alentejo. Este espaço assume-se como um autêntico
miradouro, dispõe ainda de dois binóculos panorâmicos que permitem uma vista privilegiada da paisagem
em 360º.

78

Centro de Interpretação da Natureza e do
Montado – S. Pedro
Impacto do projeto ao nível do território
O Centro de Interpretação da Natureza e do Montado está situado num local de grande interesse
ambiental e paisagístico, rodeado pela riqueza da paisagem da Serra de Portel, onde se podem encontrar
comunidades florísticas representativas daquilo que terá sido o bosque mediterrânico ancestral. É
caracterizada pelo domínio do Montado, com presença simultânea do sobreiro e azinheira. Este Centro
fica localizado em S. Pedro, ponto mais alto da Serra de Portel, a cerca de 422m de altitude.

Impacto do projeto ao nível da economia
O Centro de Interpretação da Natureza e do Montado está integrado na Serra de Portel, um recurso de
grande importância ambiental, social e económica, que representa uma das maiores potencialidades do
concelho.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O Centro de Interpretação da Natureza e do Montado tem permitido criar diversas dinâmicas de âmbito
social, através do acolhimento de escolas, associações e grupos desportivos organizados, que neste
local têm desenvolvido diversas atividades lúdico-pedagógicas de âmbito cultural e desportivo, que
proporcionam o conhecimento e a descoberta e interpretação da paisagem e dos nossos recursos locais.
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Reguengos de Monsaraz
Descrição do projeto
A Praia Fluvial de Monsaraz, está inserida na área recreativa e de lazer – nível 2, do Plano de Ordenamento
das Albufeiras de Alqueva e Pedrogão (POAAP) estando inserida em terrenos públicos decorrentes das
expropriações do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva, estando esta infraestrutura munida de
WC’s, Chuveiros, Zona de Lazer, Restaurante/Bar, Rampa de Varadouro e Ancoradouro. Para a praia
irão ser construídas e ou instaladas: 2 estruturas modulares de 15 m2 cada para albergar os WC’s e o
posto médico + apoio aos nadadores salvadores; estrutura de deck para acesso de praia e ao espelho de
água à mobilidade condicionada (aproximadamente 200m2), 2 chuveiros, 1 posto de praia, uma zona
de areal e relva com toldos. Na praia existe uma rede de percursos pedonais acessíveis, interligados,
sem interrupções que proporciona o livre acesso aos utentes com mobilidade condicionada a espaços e
equipamentos como a passadeira flexível no areal. A zona do areal tem um desnível de 8% até à frente
de água.

Carácter diferenciador do projeto
Atendendo à valência turística que o Centro de Interpretação da Natureza e do Montado possui e ao perfil
do visitante e turista nos dias de hoje, cada vez mais exigente e informado, que procura experiências que
lhe proporcionem prazer e simultaneamente aprendizagem, criaram-se ferramentas que possibilitem essa
interacção com o objetivo de dar a conhecer o território de forma interactiva e dinâmica:
S. Pedro oferece condições naturais excelentes e equipamentos ideais para a observação astronómica
com recurso a telescópios sendo Portel um dos municípios que integra a Reserva Dark Sky Alqueva, que
foi reconhecida como a primeira Reserva do Mundo a obter Certificação Starlight Tourism Destination
atribuída pela UNESCO e pela Organização Mundial do Turismo, classificação que veio a confirmar
as características únicas do céu nesta zona do Alentejo. Este espaço assume-se como um autêntico
miradouro, dispõe ainda de dois binóculos panorâmicos que permitem uma vista privilegiada da paisagem
em 360º.

Impacto do projeto ao nível do território
A construção desta infraestrutura veio proporcionar uma maior envolvência da população do concelho
relativamente à grande massa de água que é a albufeira de Alqueva. Desta forma e no sentido de envolver
a população, escolas do 1º ciclo, e utentes da Praia Fluvial de Monsaraz são executadas várias atividades
na praia de educação ambiental de modo a proporcionar um maior conhecimento da fauna e flora
existente, para além do incentivo para a consciencialização dos usos da água e da exigência da qualidade
da água. A praia fluvial desde a sua criação, devido às suas caraterísticas orográficas e à sua qualidade
infraestrutural, é utilizada por várias associações de resposta social para a área da 3ª idade e portadores
de deficiência, do Alentejo Central, tendo entre junho e setembro diariamente, em média, entre 30 a 40
utentes provenientes destas associações.
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Praia Fluvial de Monsaraz

Impacto do projeto ao nível da economia
Pode-se, então, com base neste indicador, concluir que o
investimento é viável economicamente.
O valor apresentado pela VALE indica que a totalidade das
despesas são compensadas pela totalidade das entradas
devidamente atualizadas, havendo ainda a criação de um
valor acrescentado, ou seja, além de se cobrir o investimento
e a atualização do valor á taxa de 4 %, ainda se gera valor
para o Município.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
A construção desta infraestrutura veio proporcionar uma
maior envolvência da população do concelho relativamente
à grande massa de água que é a albufeira de Alqueva. Desta
forma e no sentido de envolver a população, escolas do 1º
ciclo, e utentes da Praia Fluvial de Monsaraz são executadas
várias atividades na praia de educação ambiental de modo
a proporcionar um maior conhecimento da fauna e flora
existente, para além do incentivo para a consciencialização
dos usos da água e da exigência da qualidade da água.
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Santarém
Descrição do projeto
O Projeto In. Str nasce da vontade colaborativa de mais de 100 Agentes Culturais: instituições, associações
culturais e recreativas, grupos artísticos, artistas plásticos, gráficos e fotógrafos, atores, músicos e
bailarinos, e do Município Escalabitano, com o objetivo primordial de afirmar o Centro Histórico da Cidade
de Santarém como local de exceção.
Dando visibilidade ao produto cultural “Feito em Santarém”, inclui uma multiplicidade de iniciativas
culturais, artísticas, desportivas e de lazer.

Carácter diferenciador do projeto
O In.Str pretende transmitir inclusão: participação, públicos, expressões e formas artísticas, e um
território, O Centro Histórico da Cidade, apostando na valorização e reforço dos recursos culturais da
cidade, na sua viabilização e no reconhecimento dos seus contributos para a construção da coesão social
e da sustentabilidade, a partir de uma rede de entidades públicas, privadas e associativas.

Impacto do projeto ao nível do território
O constante desenvolvimento do Projeto In. Str, através da iniciativa ‘Verão In. Santarém… é um Espanto!’
criou hábitos entre o público da região circundante e arredores que passou a contar com uma oferta
inédita de espetáculos de várias índoles culturais e artísticas.
Ao reforçar a oferta cultural com eventos e espetáculos a decorrer no Centro Histórico, deu origem a um
aumento significativo da segurança policial, visto que qualquer realização obriga a presença de agentes da
Polícia de Segurança Pública, destacados para acompanharem o desenvolvimento destas ações.
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In.Str

Impacto do projeto ao nível da economia
O conjunto de objetivos definidos para a edição de 2018 do projeto procuram promover o desenvolvimento
do território sobre o qual incide, atraindo públicos consumidores de tudo o que a cidade tem para oferecer,
nomeadamente: In. Agenda; In. Artes; In. Movimento; In. Cidade; Posto de Turismo e Grau de Satisfação.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
A iniciativa vai realizar a sua 5.ª edição. Ao longo dos anos em que já decorreu, tem-se sentido um
sensível aumento da presença de cidadãos nacionais de outras regiões e de estrangeiros. Particularmente
importante tem sido o aumento consolidado de peregrinos de Santiago, mas também a prática que se
tem intensificado de acolhimento de turistas do segmento “fly and car” e de visitas promovidas pelo trade.
Exemplo deste crescimento tem sido o aumento da oferta de alojamento turístico e a sua interessante
taxa de ocupação
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Albufeira
Descrição do projeto
O OPTO é o Fórum de Educação e Formação Profissional da região do Algarve, coorganizado pelo Município
de Albufeira com a Direcção de Serviços da Região do Algarve da Direção Geral dos Estabelecimentos
Escolares e a Delegação Regional do Algarve do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP),
contando ainda com a estreita colaboração dos 3 Agrupamentos Escolares de Albufeira. Tem como
objetivo apoiar os momentos de decisão no âmbito do percurso escolar e académico dos alunos da região.

Carácter diferenciador do projeto
Na área da educação é realizada a FUTURÁLIA em Lisboa e a QUALIFICA - Feira de Educação, Formação e
Orientação Educativa, no Porto, sendo o OPTO considerado o fórum de maior dimensão e reconhecimento
realizado no sul do país.

Impacto do projeto ao nível do território
A realização do OPTO proporciona redução das deslocações, visto que algumas entidades não realizam
as visitas aos Agrupamentos de Escolas da região, concentrando-se numa única deslocação à região para
a divulgação mais ampla das suas ofertas formativas, e são evitadas as visitas a Lisboa, por parte dos
alunos da região.
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OPTO – Fórum de Educação e Formação do
Algarve
Impacto do projeto ao nível da economia
O OPTO, que já conta com a sua sétima edição, tem-se
afirmado como o mais significativo evento na área da
educação, na região sul do país, proporcionando o acesso
a informação diversificada, que permitirá aos jovens da
região conhecerem as várias oportunidades existentes e
alargarem horizontes, assim como tomarem uma decisão
mais consciente no que concerne ao seu percurso pessoal
e profissional.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Uma cidade educadora, como Albufeira, deve adaptar os
seus princípios aos desafios sociais da atualidade. Para
progredir neste domínio, deve deter uma forte consciência
social, o que implica a partilha com os cidadãos dos valores
humanistas, promovendo a dignidade e as aspirações
pessoais e sociais, e potenciando todas as valências e
capacidades dos diferentes intervenientes. A par com outras
iniciativas, tal como o Orçamento Participativo de Albufeira,
o OPTO é um convite para a participação cidadã, numa
perspetiva crítica e corresponsável, trazendo aos cidadãos
novas ferramentas para as práticas de cidadania.
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Olhão
Descrição do projeto
O projeto consiste na oferta de um equipamento digital a todos os alunos matriculados nos 4º, 7º e 10º
anos, dos Agrupamentos de Escolas do Concelho de Olhão, ao longo de 3 anos, para que estes possam
aceder a conteúdos e atividades didáticas digitais.
Neste projeto está ainda contemplada, a oferta de tablets aos professores titulares de turma/professores
das várias disciplinas possam trabalhar com os alunos, bem como a formação para estes profissionais.

Carácter diferenciador do projeto
Este é um projeto único a nível nacional, uma vez que, é uma medida inovadora, que tenta ir ao encontro
das competências digitais atualmente exigidas pelo mundo tecnológico que nos rodeia, tendo-se verificado
uma recetividade positiva bastante elevada, junto de toda a comunidade.

Impacto do projeto ao nível do território
No que se refere ao impacto deste projeto a nível do território gostaríamos de salientar:
- A sua proficuidade na diminuição da pegada ecológica, uma vez que, o recurso a este equipamento
potenciará a realização de trabalhos digitais em detrimento dos impressos, permitindo assim uma melhor
gestão dos recursos naturais;
- A sua eficácia na melhoria da saúde pública, nomeadamente nos nossos jovens, uma vez que, a
disponibilização dos vários manuais em suporte digital no equipamento fornecido aos alunos, irá
possibilitar que estes não precisem, diariamente, de transportar consigo os manuais físicos (casa/escola);
- A praticabilidade no âmbito da reorganização das infraestruturas, nomeadamente, no que se refere
à organização das salas de aula, já que, será possível diminuir a quantidade de material didático,
nomeadamente cadernos e manuais, nas mesas de trabalho dos alunos, facilitando a organização
espacial;
- A promoção da igualdade de oportunidades, sendo uma ferramenta de ligação ao mundo e à atualidade.
Funcionando como elemento charneira para implementação de uma literacia digital mais equitativa e
vasta;
- A sua eficiência na promoção de medidas promotoras de utilização segura da internet e de todos os
recursos digitais que lhe estão associados.
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Projeto “Caique Bom Sucesso”

Impacto do projeto ao nível da economia
Dada a conjetura universal, verifica-se, na atualidade, a necessidade de promover metodologias educativas
que promovam a realização de atividades nas quais seja estimulado o raciocínio lógico, a criatividade,
a capacidade de resolver situações problemáticas, perspetivando um futuro cada vez mais tecnológico.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
A utilização deste equipamento permitirá, através da disponibilização dos manuais escolares digitais, por
parte das editoras, criar um ambiente inovador e tecnologicamente enriquecido em sala de aula, que irá
atuar sobre o aluno, como fator motivador, para uma aprendizagem mais dinâmica.
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Tavira
Descrição do projeto
O “Verão em Tavira” é um programa cultural anual, preocupado em elevar a qualidade do destino e o
grau de satisfação não só da população residente como dos visitantes e turistas que procuram Tavira
como destino de férias no período do Verão. O “Verão em Tavira 2018” encontrou-se estruturado de forma
temática, por disciplinas e promoveu o rico património natural e arquitetónico da cidade de Tavira através
de festivais, música, cinema, literatura, teatro, exposições e feiras temáticas.

Carácter diferenciador do projeto
O Algarve em geral, e Tavira em particular, tem sofrido alterações no comportamento turístico, quer com
os turistas estrangeiros quer com os turistas nacionais, com crescentes níveis de frequência aos eventos e
espaços culturais. Tem-se notado que o público envolve-se cada vez mais na participação dos espetáculos
e iniciativas organizadas quer em equipamentos culturais, quer espaços abertos, sobretudo se a oferta
cultural se evidenciar pela diferença e criatividade.

Impacto do projeto ao nível do território
Para o concelho de Tavira e dado que o projeto “Verão em Tavira 2018” teve uma abrangência transversal
a quase todo o concelho podemos dizer que é enorme o impacto ao nível do território. Sendo o Algarve
em geral e Tavira em particular, um destino com forte dependência do produto sol e mar, constata-se que
as ocupações mais elevadas no território ocorrem entre os meses de julho a setembro. A revitalização e
promoção de iniciativas no espaço público ou equipamentos municipais durante este período ao longo de
todo o concelho são extremamente importantes para atrair pessoas aos locais das iniciativas e eventos,
sendo estas potencializadoras do território e influenciadoras da dinâmica do mesmo.
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Verão em Tavira 2018

Impacto do projeto ao nível da economia
A revitalização dos territórios é extremamente importante
para atrair pessoas, neste sentido as ações de dinamização
e promoção que beneficiem a economia local ocupam um
papel preponderante, dado que permitem aliar o lazer ao
consumo, potenciando de forma sustentada a atividade
económica, com a realização de um conjunto de ações e
capacitação do território. A competitividade da economia é
determinante para o bem-estar de uma sociedade.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O programa “Verão em Tavira 2018” gera vários benefícios
transversalmente ao nível cultural, económico, turístico e
social. Os efeitos imediatos ao nível local são visíveis, quer
pelos lucros gerados na economia local e pelos postos de
trabalho criados, quer pelo próprio impacto e motivação que
pode proporcionar a futuros investidores. Por outro lado, o
programa “Verão em Tavira” mobilizou parcerias com as
juntas freguesias e associações do concelho, envolvendo
os atores locais de uma forma célere e empenhada, que
contribuíram para a sua produção, promoção e dinamização.
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Vila do Bispo
Descrição do projeto
Promovida pelo Município de Vila do Bispo, a Atividade de Enriquecimento Curricular “Conhecimento do
Património Local” integra-se numa sistemática estratégia de educação e de sensibilização patrimonial,
dando a conhecer os diversificados valores naturais e culturais disponíveis no território, contribuindo para
a sua conservação e para a consciencialização e desenvolvimento das crianças, e respetivas famílias,
formando-as enquanto futuros e legítimos gestores da sua riquíssima herança coletiva.

Carácter diferenciador do projeto
O carácter diferenciador do projeto AEC-CPL encontra-se garantido pela qualidade, quantidade e
diversidade dos conteúdos programáticos propostos. Nos 3 anos-letivos de implementação foram
diversos os temas explorados, por via de alternativos métodos pedagógicos, quebrando as rotinas da
sala de aulas, levando as crianças ao exterior e ilustrando os conteúdos programáticos em contacto
direto com realidades disponíveis localmente,: Geografia, Geologia, Paleontologia, Arqueologia, História,
Etnologia e Tradições, Bordados Tradicionais, Musica Tradicional, Os Antigos Caminhos da Nossa Água,
A Arte da Azulejaria (Museu do Azulejo), O Ciclo dos Cereais, O Apicultor, Visita à Lota de Sagres, Visita
ao Farol e os Faroleiros de São Vicente, projeto ambiental Tás bem Abelha?, As Aves do Promontório
(ALDEIA/RIAS), Proteção e Ajuda a Animais Selvagens, Biodiversidade dos Charcos Temporários (LPN),
Qualidade da Água (APA-RHA), Biologia Marinha (Mar Ilimitado e Zoomarine), Recusa do Uso de Plástico
Descartável, Proteção Civil, Visita ao Quartel dos Bombeiros, Visita à Estação Salva-vidas de Sagres,
Prevenção e Segurança Balnear, Educação Financeira, Segurança Rodoviária, Alimentação Saudável,
Prevenção Tabágica e Cuidados com o Sol (Liga Portuguesa Contra o Cancro), Cultura Desportiva, Jogos
Pedagógicos, Construção de um Menir em Papel Machê, Exposição de Final de Ano.
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Conhecimento do Património Local - Concelho
de Vila do Bispo
Impacto do projeto ao nível do território
Numa perspetiva economicista, sendo o Concelho de Vila do Bispo um território eminentemente
vocacionado para a Atividade Turística, proporcionando uma diferenciada oferta de produtos de Turismo
de Natureza e Cultura e numa vantajosa conjuntura nacional, no que aos fluxos turísticos internacionais
diz respeito, o projeto AEC - Conhecimento do Património Local complementa as Estratégias Nacionais,
Europeias e Internacionais definidas e implementadas pelo Município, desde 2009.

Impacto do projeto ao nível da economia
Constituindo o Turismo o mais potente motor da economia local, a oferta turística disponível neste
território é bastante diversificada e diferenciada, relativamente ao todo da região algarvia. Além do clássico
trinómio “Sol, Mar e Praia”, o Concelho de Vila do Bispo propicia a fruição de produtos de Turismo de
Natureza e Cultura. A estratégica sustentabilidade da exploração turística torna-se, assim, essencial para
a manutenção e valorização dos seus diferenciados e não renováveis recursos locais. Revalorizadas pela
ação da “Indústria Turística”, atividades tidas como “tradicionais”, tais como a Pesca, o Marisqueio,
a Agricultura, o Pastoreio e, também, a Gastronomia, continuam a assumir um papel fundamental na
empregabilidade e na subsistência de inúmeras famílias locais.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
A adesão ao projeto tem vindo a crescer ao longo dos 3 anos de implementação. No ano-letivo de
2016-2017 registaram-se 153 inscrições, em 2017-2018, 156, e em 2018-2019 foram 172 as crianças
que frequentaram a AEC-CPL. Destas crianças, mais de 30% integram-se no seio de famílias de origem
estrangeira, oriundas de países como Inglaterra, Alemanha, Brasil, China, Roménia, Itália, Polónia,
Áustria, Ucrânia e Senegal.

91

Funchal
Descrição do projeto
Funchal, Destino Acessível, é o resultado de um conjunto de políticas públicas inclusivas, que visam
fazer do Funchal uma cidade para TODOS. A aposta firme na mitigação e eliminação de barreiras físicas
e culturais e o uso assertivo das novas tecnologias, têm resultado na crescente melhoria das condições
para os que nos visitam e para os que cá habitam. Esta é uma das linhas estratégias que o município
preconiza e que pretende ver ainda mais reforçada.

Carácter diferenciador do projeto
O projeto diferencia-se pelo caracter inovador de muitas das medidas implementadas:
-Instalação de um sistema inovador que alia a segurança rodoviária à eficiência energética na Estrada
Monumental.
-Consciente da crescente importância que as ferramentas digitais desempenham na vida dos cidadãos
e turistas, a Câmara Municipal do Funchal dispõe, através do Projeto CIVITAS DESTINATIONS, de uma
solução inovadora que consiste na introdução de uma faixa semaforizada no pavimento, permitindo assim
uma maior segurança no atravessamento dos peões mais distraídos. A solução foi implementada na
passadeira que interliga a Avenida Zarco Sul com a Avenida do Mar, garantindo assim um atravessamento
seguro numa das áreas da cidade com maior movimento pedonal.
-No domínio da Cultura temos a criação de peças esculturais (formas de pão de açúcar), que funcionam
como réplicas adaptadas para serem interpretadas e apreendidas pelos cegos ou ambliopes. Conseguimos
desta maneira criar mais um fator de atratividade nos nossos museus e alargar o espectro do público que
nos visita. No Museu HFFranco existem áudio guias com transcrição em Língua Gestual PT para tornar
as obras acessíveis.
-Aquisição de trepadores para subir ao palco e ao Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, num
edifício emblemático da cultura madeirense, datado do sec. XIX, autêntica joia cultural da nossa cidade.
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Funchal, Destino Acessível

Impacto do projeto ao nível do território
Podemos afirmar que o Funchal é hoje um território mais
inclusivo, mais acessível, seguro e confortável, requisitos
fundamentais para que o Funchal se assuma como destino
diferenciado e sustentável.

Impacto do projeto ao nível da economia
“O crescimento do número de dormidas no alojamento
turístico global, em 2018, aproximou-se dos 8,8%. A maior
concentração do total de dormidas registou-se na hotelaria
e no alojamento local com 80,6% e 13,5% de dormidas,
respetivamente. Os crescimentos registados evidenciaramse sobretudo na época baixa, verificando-se um maior
incremento no mês de janeiro com mais 6,1% de dormidas.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Este conjunto de medidas e soluções implementadas vão
além da simples obra nas infraestruturas e na introdução
de TIC´s para auxiliar a mobilidade e a inclusão, servindo
também para sensibilizar a comunidade da importância do
bem de TODOS. Uma sociedade que ser quer moderna,
cívica e socialmente responsável oferece igualdade de
oportunidade no acesso a vários domínios do nosso
quotidiano.
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Lajes do Pico
Descrição do projeto
A Escola Municipal de Música das Lajes do Pico é um projeto singular no país. Foi criado com o intuito
de juntar as escolas de música das 6 bandas filarmónicas do concelho. Conta atualmente com cerca de
160 alunos e devido à qualidade do trabalho dos seus professores e aos projetos que a escola desenvolve
durante o ano, temos 12 alunos a estudar música em escolas profissionais e universidades do continente,
tendo levado o nome do projeto, do concelho, da ilha e dos Açores por todo o país.

Carácter diferenciador do projeto
A Escola Municipal de Música das Lajes do Pico é um projeto único no país, dadas as suas especificidades.
Esta é uma escola onde o ensino é direcionado para a aprendizagem sólida e duradoura da Música, não
existem notas nem atribuição de valores. Cada aluno transita de nível à medida que vai evoluindo, o que
faz com que a aprendizagem do instrumento seja feita de forma natural e voluntária.

Impacto do projeto ao nível do território
No mesmo ano em que nasce o projeto da Escola Municipal de Música das Lajes do Pico ocorre a
mudança da Escola Básica e Secundária do concelho para um espaço geográfico fora do centro da
vila. Esta mudança, tal como era previsível, trouxe um impacto enorme nas dinâmicas populacionais da
localidade. Um espaço anteriormente muito frequentado por professores, alunos e restante comunidade
educativa tornou-se num espaço vazio de população. Uma infraestrutura que durante anos albergou cerca
de seiscentos alunos ficou vazia de utilização. A criação da Escola Municipal de Música voltou a dar vida
ao espaço geográfico e utilização a uma infraestrutura que, pese embora, os problemas identificados, é
uma estrutura física ainda em vida útil e que não sendo ocupada e reabilitada teria uma degradação ainda
maior. A criação da Escola Municipal de Música teve, assim, um impacto fundamental num território de
pequena dimensão que é a Vila das Lajes do Pico.
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Escola Municipal de Música das Lajes do Pico

Impacto do projeto ao nível da economia
A nível da economia local a criação da Escola Municipal de Música das Lajes do Pico criou impactos
diversos e de extrema importância. Assim, desde a criação de emprego, com a contratação de professores
e de funcionários para o funcionamento da escola aos ganhos financeiros que as Filarmónicas do concelho
tiveram por não serem elas a fazer o pagamento das horas de lecionação dos professores e passando
pela dinamização de um espaço económico constituído por alguns espaços de restauração, a Escola
Municipal de Música das Lajes do Pico foi e é um projeto de extrema importância, já que estamos a falar
de um pequeno meio, com uma população envelhecida e cujo dinamismo depende muito da presença no
seu território de projetos como este.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
É nesta área que o projeto que apresentamos ganha maior destaque. Os benefícios na educação dos
jovens sujeitos à aprendizagem da música são extraordinários. Para além da extensão dos conhecimentos
que estes jovens apresentam, dentro desta que é uma linguagem estética única e diferenciada, os alunos
da Escola Municipal de Música das Lajes do Pico têm acesso, de forma gratuita, a uma aprendizagem
modeladora da sua personalidade.
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Madalena do Pico
Descrição do projeto
O programa pretende apoiar a fixação de jovens e famílias, contribuindo para a melhoria das condições de
vida, com o intuito de fomentar o aumento da taxa de natalidade, bem como a fixação e atração de novas
famílias. O programa inclui, um conjunto concreto de incentivos, tais como, apoio à primeira infância,
medidas de conciliação entre a vida profissional e familiar, apoios à habitação, emprego, apoio a jovens
estudantes, mediadas que se traduzem no incentivo à natalidade, apoio à habitação degradada, gabinete
social de apoio à procura ativa de trabalho e encaminhamento, apoio a jovens estudantes que frequentem
o ensino superior, cartão famílias numerosas, apadrinhamento à fixação de empresas, incubadora de
empresas (em fase de implementação).

Carácter diferenciador do projeto
O carácter diferenciador do projeto encontra-se no facto de este chamar a si as áreas que este município
considera essenciais para alcançar os objetivos específicos do projeto, cujos resultados começam a ser
bastante visíveis.

Impacto do projeto ao nível da economia
A taxa de desemprego do concelho da Madalena apresenta-se como a segunda mais baixa de Portugal,
com uma população ativa de 2799 pessoas, registou um decréscimo de 50% comparativamente com o
ano 2011. A par destes dados há que destacar que em 2017 o município da Madalena registou a mais
alta taxa de natalidade do país, com 12,5 por cada 1000 habitantes, registando também no mesmo ano
um aumento do índice de juventude, situando-se 85º lugar a nível nacional.
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Programa de fixação de jovens

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Com as medidas implementadas e os resultados já alcançados o Município da Madalena vê fortalecida a
sua capacidade de atração e fixação da população, bem como a capacidade das famílias de acederem a
bens e serviços fortalecendo a economia e uma sociedade mais justa e igualitária.
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Ribeira Grande
Descrição do projeto
O projeto “ZERO WASTE RIBEIRA GRANDE” tem como objetivo a definição e a implementação de
estratégias que permitam alcançar os objetivos “LIXO ZERO” nos eventos que decorrem no concelho da
Ribeira Grande, independentemente de serem ou não promovidos e/ou apoiados pelo Município. O intuito
do projeto é o de incutir da população mais jovem hábitos de reciclagem e a prevenção para a utilização
de resíduos.

Carácter diferenciador do projeto
De entre os maios variados eventos organizados ao longo do ano, tais como a Feira Quinhentista, Festas
da Cidade, RFM Beach Power, Festival Monte Verde, temos um festival que consiste em ser mais do
que um evento de música, promovemos o espírito de festa com bons concertos em celebração com a
Natureza, nomeadamente o Azores Burning Summer. É o primeiro eco-festival dos Açores.

Impacto do projeto ao nível do território
Estimular o conhecimento, respeito e interesse pela sustentabilidade dos recursos naturais e o impacto de
cada na sua conservação, aproximando a população urbana dos ciclos e cadeias naturais, compreendendo
a extensão do seu impacto no ecossistema. Promover a consciencialização e capacitação das populações
locais para a temática do Desperdício Zero, com enfoque na redução do plástico, descartáveis e higiene
urbana e sua relação direta com a qualidade de vida, saúde e valorização do território.
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Zero Waste Ribeira Grande

Impacto do projeto ao nível da economia
A nível de impacto económico do projeto, não se verifica
um significativo ganho financeiro, no verdadeiro sentido da
palavra, no entanto, os ganhos com este tipo de projeto vão
além de apenas a vertente financeira, dado que com esta
iniciativa pretendemos a dinamização da comunidade face
a um objetivo comum de redução significativa de resíduos
e em particular da utilização de descartáveis, plásticos e
redução de beatas sem destino adequado.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
Estimular o conhecimento, respeito e interesse pela
sustentabilidade dos recursos naturais e o impacto de
cada na sua conservação, aproximando a população
urbana dos ciclos e cadeias naturais, compreendendo
a extensão do seu impacto no ecossistema. Promover a
consciencialização e capacitação das populações locais
para a temática do Desperdício Zero, com enfoque na
redução do plástico, descartáveis e higiene urbana e sua
relação direta com a qualidade de vida, saúde e valorização
do território. Promover o empoderamento das comunidades
locais, através de programas de educação não formal e
participação publica ativa, que capacitem a população
criando novas oportunidades de integração, valorização
pessoal e mobilização na comunidade. Organizar eventos
comunitários com a participação de ativistas, influenciadores
e grupos já estabelecidos na comunidade, como forma de
partilha de experiências, casos de sucesso e contacto com
movimentos que sigam a mesma filosofia.
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Associação de Municípios Parque das Serras do Porto
Gondomar, Paredes e Valongo
Descrição do projeto
O Parque das Serras do Porto, fruto da sinergia entre os Municípios de Gondomar, Paredes e Valongo,
assume uma posição estratégica na AMP e constitui um interessante caso de estudo de gestão integrada
de uma área protegida, dado que procura concertar expectativas e rentabilizar recursos em prol da
dinamização de um território partilhado, com o estreito envolvimento da comunidade. O processo
participativo de elaboração do Plano de Gestão, decorrido em 2018, é um excelente exemplo dessa
dinâmica.

Carácter diferenciador do projeto
Conforme já referido, embora os municípios integrantes tenham um historial de trabalho neste território,
o projeto do Parque das Serras do Porto veio trazer uma escala e uma capacidade mobilizadora
incomparáveis.
O que se considera mais diferenciador é o trabalho em estreita parceria e colaboração por parte dos três
municípios abrangidos, que falam do projeto em uníssono e demonstram um comprometimento com o
mesmo realmente invulgar.
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Parque das Serras do Porto

Impacto do projeto ao nível do território
O Parque das Serras do Porto é um projeto considerado de interesse metropolitano, pelo Concelho
Metropolitano do Porto, e distinguido com o Alto Patrocínio do Presidente da República, Professor Doutor
Marcelo Rebelo de Sousa.

Impacto do projeto ao nível da economia
Um projeto intermunicipal deste género, abarcando
6000 hectares de área e três municípios, apresenta uma
escala interessante e vantajosa ao nível da mobilização e
rentabilização de recursos.
O território abrangido pelas Serras do Porto apresentase como um polo de atratividade regional, com elevado
potencial de captação de investimento, alicerçado nos seus
valores naturais e culturais, nos serviços ecossistémicos
que assegura e na proximidade face a núcleos urbanos e
circuitos turísticos e de usufruto.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O Parque das Serras do Porto é um projeto que se pretende
integrador e que vive do envolvimento de um número
muito significativo de pessoas, cada uma delas uma peça
fundamental do puzzle coletivo.
Há sem dúvida diferentes olhares sobre o território e
diferentes vivências, que se procuram direcionar para
um mesmo objetivo de usufruto sustentável. O processo
participativo de elaboração do Plano de Gestão motivou a
participação de mais de 200 pessoas, tendo-se verificado
um público muito diversificado, entre proprietários, gestores,
empreendedores, professores, investigadores, elementos de
associações, técnicos e outros. O projeto das Charnecas
promoveu o envolvimento ativo especialmente dos mais
jovens, demonstrando a recetividade deste público a ações
de intervenção efetiva no terreno.
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Palmela, Sesimbra e Setúbal

Descrição do projeto
A Península de Setúbal goza de uma localização privilegiada, às portas da Capital, a caminho do Sul.
Reconhecida como um dos principais polos da região de Lisboa, o território ganha notoriedade em vários
domínios como a indústria, a ciência, a e tecnologia e os serviços, com grande destaque para o turismo
e para a centralidade Arrábida.
Perante os desafios da estratégia Europa 2020 e do seu quadro comunitário de apoio 2014-2020, os três
municípios da Arrábida, com base na experiência partilhada e na forma de olhar e pensar o território,
assumiram uma estratégia comum, focada na fixação e aplicação dos fundos comunitários neste território
comum. Para fazer face a este grande objetivo estratégico foi criado o projeto intermunicipal “Território
Arrábida – Património Partilhado”.

Carácter diferenciador do projeto
O carácter inovador e diferenciador deste projeto intermunicipal assume três características:
1. A componente de implementação das ações do projeto intermunicipal está ligada diretamente à ação
comunicativa junto dos vários agentes e sob o signo da marca Território Arrábida.
2. A escolha dos meios para o a implementação do plano de comunicação considera a primazia de
investimento nas tecnologias de comunicação digital e multimédia sem descurar os meios tradicionais de
comunicação ao nível da tipografia (brochuras e materiais informativos) e ao nível da publicidade através
de grandes formatos tais como painéis de outdoors e mupis. Pretende-se que os meios de comunicação
permitam estimular o sentido de pertença ao território e criar modelos para o envolvimento e participação
dos públicos-alvo em conformidade com a proposta que se discrimina de seguida. A comunicação da
Marca Território Arrábida é igual nos três concelhos.
3. Rentabilização a 100% dos meios humanos dos três municípios sem qualquer recurso a meios
externos ou privados. Desde a definição das ações intermunicipais, à gestão dos processos, passando
pela planificação, produção e gestão do plano de comunicação da marca são todos com recurso aos
quadros técnicos dos municípios não havendo aqui acréscimos de despesas com contratação de recursos
humanos suplementares.
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Território Arrábida – Património Partilhado

Impacto do projeto ao nível do território
O projeto comum aos três municípios foi trabalhado, numa
primeira fase, ao nível da comunicação visando criar uma
unificação das ações na criação de uma marca única e forte.
Foi assim que surgiu a marca TERRITÓRIO ARRÁBIDA, em
estreita complementaridade com a visão global estratégica
no que concerne aos objetivos comuns dos três municípios,
detentores dos projetos aglutinadores. De forma conjunta
e inédita, pretende-se projetar uma marca única ancorada
num trabalho de parceria e cooperação municipal e com
uma forte componente de divulgação das ações junto dos
diversos atores internos e externos.

Impacto do projeto ao nível da economia
A missão do projeto intermunicipal é a promoção do
reconhecimento imediato de Palmela, Sesimbra e Setúbal
como valor de marca inerente ao TERRITÓRIO ARRÁBIDA
compatível com os objetivos do programa operacional de
investimento em curso, satisfazendo as necessidades de
acesso nos vários domínios ao segmento alvo, induzindo
uma imagem institucional positiva e credível e com forte
impacto na economia da península de Setúbal.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
A criação de infraestruturas ao abrigo da estratégia comum
do Território Arrábida tem permitido grandes benefícios
para a sociedade civil, para o aumento da qualidade de
vida das populações, para o aparecimento e instalação de
novos projetos e empreendedorismo jovem. A interligação
da atividade comum dos municípios com a componente
académica e científica, como por exemplo com o Instituto
Politécnico de Setúbal e com a Escola de Hotelaria de
Setúbal é uma das linhas estratégicas da filosofia do
Território Arrábida.
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Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Matosinhos, Porto,
Valongo, Gondomar e Espinho
Descrição do projeto
“Reciclar é dar +” é um projeto que a LIPOR desenvolveu para a recolha seletiva de resíduos porta-a-porta,
no setor residencial. A implementação deste projeto parte de contacto pró-ativo, também porta-a-porta,
pelo qual se apresentam e somam vantagens individuais (funcionais e financeiras) e sociais de adesão
ao novo sistema de recolha seletiva de resíduos urbanos: proximidade, comodidade, sustentabilidade e
solidariedade. O valor associado aos resíduos recolhidos reverte a favor de uma instituição designada pelo
próprio município, tendo sido definidas metas de recolha.

Carácter diferenciador do projeto
O carácter diferenciador do projeto reside na sua abordagem positiva por contacto porta-a-porta, onde se
distribuem os equipamentos de recolha de resíduos individuais (por fluxo) e se destacam quatro vantagens
funcionais, financeiras e sociais: proximidade (o utilizador faz a separação dos resíduos dentro de portas
e coloca o contentor à recolha à sua porta, consoante calendário de recolha definido), comodidade
(o utilizador não precisa de sair da sua habitação para depositar os resíduos nos equipamentos mais
próximos), sustentabilidade (ambiental e económica pois pretende-se com este projeto aumentar os
quantitativos de resíduos recolhidos seletivamente, com melhor qualidade, representando recursos para a
indústria recicladora e diminuir a quantidade de resíduos encaminhados como resíduo indiferenciado com
elevados custos de tratamento associados) e solidariedade (pois os quantitativos de resíduos recolhidos
seletivamente traduzem-se em benefícios para uma instituição de solidariedade definida pelo próprio
município).

Impacto do projeto ao nível do território
O projeto “Reciclar é dar +” é, desde logo, um projeto ambiental cujo principal objetivo é aumentar
os quantitativos de resíduos urbanos encaminhados para reciclagem. As metas definidas no PERSU
municipal, que se alinham com as metas nacionais definidas no PERSU 2020, traduzem objetivos muito
ambiciosos face ao histórico de caracterização da recolha de recicláveis em cada município. As metas
definidas para o sistema LIPOR foram, depois, desagregadas naquilo que são as contribuições de cada
município.
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Projeto piloto de Recolha Seletiva porta-aporta residencial
Impacto do projeto ao nível da economia
A implementação de um projeto desta magnitude, envolvendo todos os municípios integrantes da LIPOR,
representa um investimento bastante significativo, quer em equipamentos de recolha para os diferentes
fluxos (contentores), em viaturas de recolha mais modernas, mais pequenas e mais cómodas, para se
conduzirem nos centros históricos; e no sistema de monitorização digital a partir de uma plataforma
de receção e gestão de dados. Neste sentido, a implementação do projeto em cada um dos municípios
representou, também, uma oportunidade para que os fornecedores destas tipologias de equipamentos e
soluções se começassem a posicionar no mercado, no sentido de garantirem a proposta mais vantajosa
no momento da aquisição.

Impacto do projeto ao nível da sociedade
O projeto “Reciclar é dar +” foi desenvolvido e pensado no sentido de promoverem uma alteração de
comportamento na população, implementando medidas para que as pessoas passem a separar mais os
resíduos que produzem diariamente. Neste sentido, a sua implementação parte de um pressuposto de
que a implementação do projeto se traduzirá na alteração do padrão atual de comportamentos no que à
temática dos resíduos diz respeito.
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