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O lançamento de uma revista técnica 
é sempre algo a ser saudado com 
entusiasmo, principalmente por ser mais 
uma contribuição à quebra da solidão dos 
que se dedicam ao trabalho intelectual, à 
acumulação de conhecimento e à difusão 
do que foram capazes de acumular. Em 
sua essência, uma revista desta natureza 
é, sobretudo, um convite à exposição de 
resultados de estudos e pesquisas, para 
debate público, no sentido de realização 
da sua finalidade maior: um diálogo que 

produza dissensos e consensos, fundados 
nos princípios e nos métodos científicos.
Mas a revista que reinicia agora a sua 
publicação é mais do que um simples 
meio de comunicação de conhecimentos 
técnicos, ela é também um espaço de 
partilha de experiências e de conceitos 
operacionais, com o que isto tem de 
contributo para o aperfeiçoamento de 
todos quantos estão ligados ao meio rural.
Por ela irão passar certamente muitos 
temas, ligados a técnicas, tecnologias 

e métodos de produção, controlo e 
comercialização de produtos do mundo 
rural, bem como a conceitos de marketing, 
gestão e valorização dos recursos 
endógenos a esse mesmo mundo rural.
Assumindo-se como uma revista técnica, 
pretende ser mais do que um repositório 
de informação, ser outrossim um espaço 
de reflexão dialéctico sobre tudo aquilo 
que se afirme importante conhecer para os 
agentes socioeconómicos do mundo rural. 
Bons augúrios.
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A DG Régio Política Regional da 
União Europeia (UE) lançou, dia 1 de 
março, a Iniciativa IVY que oferece a 
possibilidade aos jovens europeus com 
idades compreendidas entre os 18 e os 30 
anos de serem voluntários em Programas 
de Cooperação Territorial Europeia 
Transfronteiriços, Transnacionais ou 
Inter-regionais e em projetos relacionados.
A iniciativa destina-se a envolver jovens 
voluntários europeus para apoiar, 
promover e comunicar as realizações

concretas destes programas e projetos, 
bem como promover, em geral, a 
cooperação transfronteiriça e valores 
conexos como a solidariedade.

AIVY dará aos voluntários a oportunidade 
de se familiarizarem com os Programas e 
Projetos Interreg, sensibilizá-los para os 
muitos benefícios da colaboração entre 
as fronteiras internas da UE e reforçar o 
seu sentido de solidariedade, cidadania e 
envolvimento cívico europeu.

Com o relançamento da Revista Agri para 
mais um ciclo de informação associado 
ao Fórum das Oportunidades Urbano 
– Rurais reformulámos  a estrutura 
da publicação pensando na sua futura 
relação com a AgriMagazine online que 
passaremos a editar de forma regular.
Elegemos quatro domínios centrais para 
a organização dos conteúdos – conhecer, 
aprender, cooperar e agir e será em torno 

de quatro dossiês  que disponibilizaremos 
mais informação, mais conhecimento, 
mais redes e mais ações aos nossos leitores.
No CONHECER a informação será 
aberta e diversificada e com uma elevada 
preocupação técnica. Publicaremos 
estudos e artigos científicos no 
APRENDER. Divulgaremos as 
modalidades de cooperação e de trabalho 
em rede de forma sistemática no dossiê 

COOPERAR. Teremos a preocupação 
de disseminar boas práticas através 
de experiências e projetos que sejam 
relevantes e inspiradores de ações similares 
nos diversos territórios urbanos e rurais.

Este número da revista tem por tema 
central os apoios à ação empreendedora de 
base local e apresenta as bases do Fórum 
das Oportunidades Urabano-Rurais.

A REVISTA
EM REVISTA

Ceia na Aldeia Galega da Merceana 
anunciou publicamente a 
FEIRA QUINHENTISTA DE JUNHO
Uma casa cheia e um ambiente de autêntica reconstituição histórica constituíram o 
cenário do anúncio público das datas estabelecidas pela Comissão Organizadora para 
a edição de 2017 da Feira Quinhentista. Foram escolhidos os dias de 15, 16, 17 e 18 de 
Junho e o Programa foi reforçado com algumas novidades quer na animação quer no 
envolvimento das populações locais na preparação e dinamização do evento.
A Ceia Quinhentista teve vários objectivos que foram cumpridos nas suas várias 
vertentes: houve gastronomia e animação, danças e poesia dominaram a noite e no final 
os Embaixadores da feira foram registados como Arautos da Rainha.
No final do evento todos os presentes ficaram com a plena convicção que o ponto de 
partida para a 5ª edição da Feira Quinhentista foi extremamente positivo e que em 
Junho a festa será rija e muito participada.

Iniciativa 
IVY Interreg 

Volunteer Youth 
envolve jovens 

voluntários 
europeus 

nas regiões 
fronteiriças

AGRI
NOTÍ
CIAS

A IVY é estruturada em torno de 
duas vertentes principais:
1. Os Parceiros do Projeto Interreg, 
que contribuirão para a execução do 
projeto, concentrando-se em aspetos 
específicos ou dificuldades a resolver 
em domínios como os projetos de 
solidariedade, de pessoas a pessoas, 
de saúde, comunitários e os projetos 
de dimensão social Interreg. O 
parceiro do projeto Interreg será, 
por conseguinte, implementado no 
território de um dos beneficiários 
do projeto Interreg;
2. Os Interreg Reporters, que 
contribuirão para a divulgação de 
informações sobre os benefícios 
da integração territorial no terreno, 
através do relato de projetos 
Interreg bem sucedidos. O Interreg 
Reporter será, por conseguinte, 
implementado nos escritórios das 
Autoridades de Gestão Interreg e/
ou nos Secretariados Conjuntos 
Interreg.
Apoio e visibilidade através do 
voluntariado são o grande objetivo 
desta iniciativa.
A IVY é uma ação-piloto de um 
ano, que teve início em 1 de Março 
de 2017, sendo gerida pela AEBR - 
Associação das Regiões Fronteiriças 
Europeias.
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Dossiê

CONHECER

FUNDOS
PARA QUE VOS QUERO?
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Quem
O quem é relevante. É por aí que tudo 
começa. Na apresentação dos Programas 
e dos Fundos de apoio surgem as várias 
formulações para as condições de 
elegibilidade. 

Os destinatários
São todos os utilizadores potenciais 
do Programa ou do Fundo, de forma 
ampla, com funções e relações com os 
financiamentos abarcando vários níveis: 
autoridades, gestores, utilizadores, 
em termos como Administração 
Central, Autarquias Locais, associações 
empresariais e outras entidades associativas 
ou representativas dos agentes económicos 
e sociais regionais ou locais. Variam 
consoante os domínios de intervenção.

Os beneficiários
No sentido de público-alvo, traduzindo 
por esta via as intenções das políticas. 
São geralmente grandes categorias como 
jovens, mulheres, desempregados, empresas 
e outras deste tipo. Serão tendencialmente 
os utilizadores finais dos fundos.

Jovens
É certamente uma das categorias de 
beneficiários mais complexa por remeter 
para uma faixa etária que adquire a 
amplitude específica que o programa 
concreto estabelece. 
A faixa etária 18-25 anos adquiriu um 
estatuto formal de regulação deste quadro 
de demarcação e orienta a maior parte 
das regras de acesso dos programas para 
jovens.

Assistimos no entanto a variações cada vez 
frequentes, com uma amplitude crescente 
abarcando os 16 e os 35 anos, tornando-se 
a exceção tendencialmente a regra.
A situação mais significativa desta 
elasticidade está relacionada com os 
jovens agricultores que podem atingir os 
40 anos como idade limite para beneficiar 
de apoios a programas de instalação em 
meio rural.

Empresas PME
Por sua vez o conceito de empresa e de 
forma mais peculiar o  estatuto de PME 
suscitou recentemente, aquando do 
debate prévio para a definição das regras 
de acesso ao SI2E – Sistema de Incentivos 
ao Empreendedorismo e Emprego, nas 
organizações com vocação territorial e não 
tanto empresarial (caso das organizações 
do  desenvolvimento local) uma forte 
controvérsia e até uma clara oposição à 
interpretação unilateral que remete para 
o código das sociedades comerciais e não 
tanto para o tipo de atividade exercida.  A 
formulação que acabou por ser adoptada 
no plano regulamentar é idêntica à 
utilizada pela Comissão Europeia 
“Empresa, qualquer entidade que, 
independentemente da sua forma jurídica, 
exerce uma atividade económica, através 
da oferta em concorrência de bens ou 
serviços no mercado. São, nomeadamente, 
consideradas como tais as entidades que 
exercem uma atividade artesanal ou outras 
atividades a título individual ou familiar, 
as sociedades de pessoas ou as associações 
que exercem regularmente uma atividade 
económica”.

O acesso online
Nos tempos que correm todas as 
candidaturas são realizadas online e 
através do preenchimento de formulários 
electrónicos. Por vezes é necessário 
adicionar ao formulário principal alguns 
anexos que são remetidos geralmente em 
formato PDF. 
Neste plano da simplificação dos 
procedimentos administrativos existem 
hoje dois números incontornáveis para os 
interessados e para os operadores desta área 
de atividade que são por um lado o acesso 
ao Balcão2020 e a inscrição na Base de 
Dados Europeia no Portal do Participante 
obtendo para o efeito através do ECAS-
European Commission Authentication 
Service o PIC – Participant Identification 
Code. 

Balcão 2020
h t t p s : / / b a l c a o . p o r t u g a l 2 0 2 0 .
p t / B a l c a o 2 0 2 0 . i d p /
RequestLoginAndPassword.aspx

ACEDER, 
A ELEGIBILIDADE COMO PRIMEIRO PASSO

A AGÊNCIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
E COESÃO

A Agência para o Desenvolvimento e 
Coesão, I.P. (Agência, I.P.) foi criada com 
o objetivo de favorecer a coordenação da 
Política Estrutural e de Desenvolvimento 
Regional cofinanciada pelos fundos 
europeus, garantir uma maior coordenação 
das opções de macroprogramação 
financeira e reforçar a racionalidade 
económica e a sustentabilidade financeira 
dos investimentos cofinanciados.
Relativamente aos fundos da Política 
de Coesão (Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, Fundo 
Social Europeu e Fundo de Coesão), a 
concentração, numa única instituição, das 
funções relativas à Coordenação global, 
Certificação, Pagamento, Avaliação, 
Comunicação, Monitorização e Auditoria 
de Operações, neste caso em articulação 
com a Autoridade de Auditoria, constitui 
um contributo inequívoco para a 
racionalização, especialização e eficiência 
dos serviços.
A concretização da Agência torna 
igualmente possível apoiar com maior 
alcance as políticas de Desenvolvimento 
Regional Sustentável, designadamente 
através da conceção e promoção de 
instrumentos de base territorial que 
visem a Valorização do Território e, em 
simultâneo, desenvolver e estabilizar um 
centro de competências especializadas em 
matéria de Auxílios de Estado.

9Revista AGRI
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O lançamento do COOP Jovem constitui 
uma excelente oportunidade para divulgar 
junto dos segmentos mais jovens da 
população portuguesa os princípios e os 
valores cooperativos.
Não se trata apenas de uma solução de 
financiamento a novos projetos a cujos 
promotores é imposta uma base coletiva 
para sua futura implementação. Trata-
se de dinamizar no plano económico 

mas também ambiental e social projetos 
solidários que influenciem os seus 
promotores mas também as comunidades 
envolventes.
Os cooperantes de Rochadale que 
constituíram a primeira cooperativa de 
consumo em 1884 naquela localidade 
próxima de Manchester definiram 
objetivos que ultrapassavam as meras 
vantagens das compras baseadas num 

modelo colaborativo.
São esses princípios e valores que aqui 
recuperamos pela mão de Rui Namorado 
(autor do texto Cooperativismo – um 
horizonte possível, do qual são citados 
excertos)  para relembrar aos promotores 
de iniciativas cooperativas que o 
cooperativismo não encaixa na visão 
restrita da competitividade empresarial 
como objetivo único e unilateral.

Livre adesão, proíbem-se as cooperativas 
de, injustificada e arbitrariamente, 
impedirem seja quem for de a elas aderir, 
proscrevendo-se também qualquer 
desrespeito pelo livre exercício da vontade 
dos cooperadores ao tomarem as suas 
decisões essenciais.
Administração democrática, fixa-se a 
regra inderrogável de um cooperador – 
um voto, nas cooperativas do 1º grau, bem 
como o valor estruturante da participação 
activa dos cooperadores na vida das 
cooperativas  para a qualidade da sua 
democracia interna.
Princípio que institui os parâmetros 
do regime económico das cooperativas, 
destacam-se: uma distinção clara entre 
juros e excedentes; a possibilidade de 
serem pagos juros pelos títulos de capital 
detidos pelos cooperadores, desde que 
sejam   limitados;   a   possibilidade   de   
serem   distribuídos   excedentes,   através  
do mecanismo do retorno, o qual implica 
que as operações entre cada cooperador e 

a cooperativa sejam a base do critério de 
distribuição desses excedentes.
Autonomia e independência resulta 
que qualquer parceria ou relação com 
o Estado não pode implicar nunca a 
subordinação das cooperativas ao poder 
político; e qualquer parceria ou relação 
formal com empresas privadas lucrativas, 
seja qual a forma jurídica assumida, não 
pode conduzir à perda da soberania da 
cooperativa.
Educação e formação dá centralidade ao 
papel educativo das cooperativas, nos seus 
diversos planos, sendo assim um elemento 
estruturante da cooperatividade.
Intercooperação, sublinha-se o 
carácter decisivo da actuação em 
rede das cooperativas, no contexto 
da atual globalização, quer se trate de 
intercooperação formal, quer informal.
Interesse pela comunidade, explicita-se a 
vocação das cooperativas para se envolverem 
nas tentativas de resolver os problemas das 
comunidades em que se inserem.

EMPREENDEDORISMO COOPERATIVO 
fomenta cultura solidária

e de cooperação

Dos princípios cooperativos, 
destacam-se as seguintes:

Valores em dois 
grandes grupos:

Um diz diretamente respeito 
às cooperativas, enquanto 
organizações, incluindo: a autoajuda, 
a responsabilidade individual, a 
democracia, a igualdade, a equidade e 
a solidariedade. O outro grupo dirige-
se diretamente aos cooperadores em si 
próprios, destacando: a honestidade, a 
responsabilidade social, a transparência 
e o altruísmo.

Noção de cooperativa, o que parece 
essencial é destacar a ideia de que uma 
cooperativa é uma síntese de associação 
e de empresa. Isto significa que estamos 
perante um verdadeiro entrelaçamento 
de duas componentes e não perante 
uma simples colagem de duas partes 
que se limitassem a sobrepor-se.
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O QUE É ?
O COOPJOVEM, gerido pela CASES 
– Cooperativa António Sérgio para 
a Economia Social, é um programa 
de apoio ao empreendedorismo 
cooperativo, destinado a apoiar jovens 
no desenvolvimento de uma ideia de 
negócio, facilitando a criação do próprio 
emprego aliando, a este propósito, o 
desenvolvimento de uma cultura solidária 
e de cooperação.
A medida COOPJOVEM constitui-se 
como uma das medidas do Plano Nacional 
de Implementação de uma Garantia para 
a Juventude (http://www.cases.pt/wp-
content/uploads/Plano_Nacional_de_
Implementacao_de_uma_Garantia_
Jovem.pdf       

A QUEM SE DESTINA

Jovens detentores de uma ideia de negócio 
(qualquer ideia, em qualquer área), com 
potencial de crescimento, sustentável 
e que possa ser concretizada através da 
criação de uma cooperativa (entre três e 
nove cooperadores), ou através da criação 
de uma nova secção em cooperativas 
agrícolas já existentes (com o máximo de 
dez trabalhadores).

1- Condição de Jovem NEET (não 
trabalham, não estudam e não se 
encontram em formação) 
2- Idade: 18 aos 29 anos (inclusive)
3- Residência: Portugal Continental
4- Habilitações literárias mínimas: Nível 
de Qualificação II (9.º ano de escolaridade 
ou formação equivalente)

Nota: As equipas promotoras dos 
projetos podem integrar outros elementos 
que não satisfaçam os requisitos de idade, 
habilitações literárias e condição de NEET, 
desde que a equipa seja maioritariamente 
composta por jovens NEET.

APOIOS CONCEDIDOS 
PELO COOPJOVEM

1- Bolsa COOPJOVEM: a bolsa 
destina-se a apoiar os jovens durante o 
desenvolvimento do projeto. É concedida 
por um período até seis meses e são 
atribuídas no máximo nove bolsas por 
projeto.

2- Apoio técnico: o apoio técnico 
consiste em sessões de mentoria, 
formação em diferentes áreas temáticas e 

acompanhamento no desenvolvimento da 
ideia de negócio e construção do projeto.

3- Linha de crédito MICROINVEST: 
linha de crédito bonificada e garantida, 
destinada a apoiar a concretização de 
projetos, com um limite de financiamento 
máximo de 20.000€.

4- Apoio à criação e instalação da 
cooperativa: apoio financeiro, não 
reembolsável, para a criação e instalação 
da cooperativa, até 15.000€. Este 
montante tem como objetivo apoiar a 
implementação dos projetos que sejam 
económica e financeiramente viáveis.

5- Bolsa “COOPJOVEM” - Definida 
em função do nível de qualificação dos 
jovens e calculada tendo por base o IAS – 
Indexante dos Apoios Sociais:

•1,65  IAS —  jovens com o nível 6 ou 
superior de qualificação (licenciatura/
superior) — 695,18€;
•1,30 IAS —  jovens com nível 3, 4 ou 5 de 
qualificação (ensino secundário completo 
ou formação equivalente) — 547,72€;
•1 IAS —  jovens com, pelo menos, o nível 
2 de qualificação (9.º ano de escolaridade 
ou formação equivalente) — 421,32€

COMO FUNCIONA 
Para aceder ao Programa, os jovens 
devem submeter candidatura através de 
formulário próprio. Serão selecionadas 
para a 1.ª fase as candidaturas que 
cumprirem os requisitos de elegibilidade 
definidos e correto preenchimento dos 
documentos de candidatura.

1.º fase: Com uma duração de dois meses, 
tem como objetivo desenvolver a ideia 
de negócio e contempla a atribuição de 

bolsa e apoio técnico. No final da 1.ª fase, 
os jovens terão de submeter relatório de 
progresso. Os projetos validados poderão 
iniciar a 2ª fase
2.ª fase: Tem como objetivo a 
estruturação do projeto e contempla a 
atribuição adicional de quatro meses de 
bolsa e apoio técnico. No final da 2.ª fase, 
a equipa terá que submeter o plano de 
negócios, a memória descritiva do projeto 
e outros documentos/elementos exigidos 
pelo regulamento. Os jovens poderão 
optar por recorrer à linha de crédito 

MicroInvest, financiamento que deverá 
ser solicitado previamente à constituição 
da cooperativa. Os projetos validados no 
final da 2.ª fase poderão aceder à 3.ª fase e 
última do programa COOPJOVEM
3.ª fase: Com uma duração de seis meses, 
consiste no apoio à criação e instalação 
da cooperativa. O grande objetivo desta 
última fase do Programa é auxiliar os 
jovens na criação e implementação 
do projeto cooperativo, financiando o 
arranque da atividade (apoio financeiro, 
até 15 mil euros, e apoio técnico).   

13Revista AGRI
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CoopCASA – 
Cooperativa para a 
Ação Social e Artística, 
CRL
A CoopCASA – Cooperativa para a Ação 
Social e Artística é uma cooperativa 
cultural sem fins lucrativos, fundada a 20 
de Janeiro de 2014 em Caldas da Rainha. 
O projeto cooperativo nasce pelas mãos 
de jovens artistas, designers e agentes 
culturais, oriundos(as) e/ou estudantes 
nessa cidade, com o objetivo central de 
criar um espaço comum para a criação 
e fruição artística e desenvolvimento 
de projetos de cariz social e cultural. A 
CoopCASA vem posteriormente a habitar 
a Casa dos Artistas de Caldas da Rainha, 
espaço que é gerido comunitariamente 
pelos membros da cooperativa. 
Paralelamente a cooperativa está ainda 
a desenvolver projetos de promoção 
da cidadania ativa e potencialização da 
economia local.
Mais informação em:
Site: http://www.coopcasa.wordpress.
com
Facebook: http://www.facebook.com/
coopcasapt

Cooperativa Rupestris
A Rupestris é uma Cooperativa Agrícola 
e multissectorial, fundada em 2014 e que 
tem como principal objetivo promover o 
Património Natural Português. Atividades 
principais: Realização visitas guiadas 
turísticas, educacionais e formativas a 
um dos maiores Jardins Botânicos da 
Europa, o JBUTAD; Propagação vegetal 
de plantas, maioritariamente silvestres e 
autóctones de Portugal/Mediterrâneo; 

Projeção e realização “Espaços Verdes/
Coleções Botânicas” com história, 
contexto e responsabilidade ecológica e 
de baixa exigência ambiental; Realização 
de passeios culturais e científicos com 
o objetivo de reconhecer, perceber e 
respeitar toda a diversidade de seres 
vivos e habitats presentes na Natureza 
em Portugal; organização de eventos 
culturais, pedagógicos e/ou científicos 
onde a partilha de informação, a Natureza 
e o convívio são os protagonistas.
Mais informação em:
Email: rupestris.coop@gmail.com

GEOBAGA – Coopera-
tiva Agrícola, CRL
Prosseguindo com o projeto inicial da 
cooperativa, com o intuito de aumentar 
a sua dimensão, com a entrada de novos 
cooperadores e  incremento do seu volume 
de negócios, verificou-se a oportunidade 
e necessidade de criar uma secção de 
serviços, que consiste numa das atividades 
necessárias e até preponderantes no 
desenvolvimento do seu objetivo, de 
proporcionar aos cooperadores o acesso 
ao maior número de vantagens, assim 
como para munir a cooperativa de 
recursos apropriados para ir ao encontro 
das necessidades da comunidade, o que se 
visa conseguir através da criação da secção 
dedicada a desenvolver serviços e projetos 
agrícolas, agregando novos cooperadores, 
além de, dando maior dimensão à atividade 
de serviços, criar condições para agregar 
maior número de postos de trabalho 
permanentes, para uma atividade com 
grande disponibilidade de mão-de-obra 
na região, criando assim condições para 
um crescimento sustentado e socialmente 

útil da cooperativa.
Mais informação em:
Site: www.geobaga.pt

H! Social, CRL – Centro 
de Respostas Sociais
A HOPE! Respostas Sociais é cooperativa 
de solidariedade social que intervém na 
saúde global e inclusão social das pessoas 
e desenvolve como eixo prioritário 
uma resposta integrada e específica à 
pessoa com demência, sua família e 
cuidadores, investindo na maximização 
da sua qualidade de vida, autonomia e 
independência no seu próprio domicílio, 
pelo máximo de tempo possível e em 
segurança.
Fá-lo, por um lado, através da prestação 
direta de cuidados especializados, 
do desenvolvimento de programas 
individualizados de acompanhamento 
e de suporte a pessoas com demência 
e cuidadores e de planos de formação 
dirigidos a cuidadores familiares e 
profissionais; e, por outro, através da 
promoção da inclusão social e combate 
ao estigma social associado à demência, 
desenvolvendo projetos de intervenção 
comunitária que favoreçam a participação 
e inclusão de pessoas com demência 
e seus cuidadores e a informação e 
consciencialização da comunidade em 
geral.
Mais informação em:
Morada: Rua José Espregueira 4900-459 
Nº71 Viana do Castelo
Telefone: 912 263 610
Email: geral@hope.pt
Site: www.hope.pt
Facebook: hope.respostasociais

PROJECTOS
DA 1.º EDIÇÃO

O QUE É?
MAIS INVESTIMENTO NAS 
ECONOMIAS LOCAIS

O SI2E pretende, sobretudo, 
complementar os resultados obtidos 
no apoio ao investimento empresarial, 
com uma atenção especial a projetos 
empresariais localizados em territórios 
de baixa densidade, que estimulem o 
surgimento de pequenos negócios e 
a concretização de oportunidades de 
criação de valor ancoradas nos recursos e 
ativos endógenos.
Pela natureza dos objetivos que prossegue, 
o SI2E ganhará eficácia acrescida se for 
aplicado de forma mais ajustada e próxima 
dos territórios em que quer promover o 
investimento empresarial.
O SI2E será gerido em grande medida pelos 
Grupos de Ação Local (GAL), quando 
os incentivos resultarem de estratégias de 
Desenvolvimento Local de Base Comunitária 
(DLBC), ou Comunidades Intermunicipais 
(CIM) e Áreas Metropolitanas (AM), quando 
os mesmos decorrerem da concretização dos 
Pactos para o Desenvolvimento e Coesão 
Territorial.
Não se aplicando exclusivamente aos 
territórios de baixa densidade, o SI2E 
favorece através de majorações específicas 
os investimentos nelas realizados e 

sobretudo cria condições para uma maior 
dinâmica empresarial ao ajustar tipologias 
de projetos às condições reais das micro e 
pequenas empresas do interior.

COMO FUNCIONA?
O quadro regulamentar existe mas a 
abertura dos concursos será posterior e em 
função dos operadores e das estratégias 
locais.
Só a partir de 14 de Abril será possível 
conhecer em concreto  as bases de 
candidatura para cada território.

Porquê mais um programa?
Papel das micro e pequenas empresas na 
criação de emprego e territórios de baixa 
densidade na origem do SI2E.
O papel relevante das micro e pequenas 
empresas para a criação de valor e emprego 
e para a diversificação e qualificação das 
bases empresariais, de forma particular 
em territórios de baixa densidade ou 
com constrangimentos decorrentes de 
elevados níveis de desemprego, aconselha 
adiversificação da oferta dos apoios 
ao empreendedorismo e à criação de 
emprego, justificando -se assim a criação 
do presente Sistema de Incentivos ao 
Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E).

Quem vai gerir o Programa?
O SI2E será gerido em grande medida 
pelos: Grupos de Ação Local (GAL), 
quando os incentivos resultarem de 
estratégias de Desenvolvimento Local 
de Base Comunitária (DLBC) ou pelas 
Comunidades Intermunicipais CIM) ou 
ainda pelas Áreas Metropolitanas (AM), 
quando os
mesmos decorrerem da concretização dos 
Pactos para o Desenvolvimento e Coesão 
Territorial.

Um Programa 
especialmente focado 
na criação de emprego
O SI2E foi ajustado em função de 
outras políticas públicas transversais 
como as políticas ativas de emprego, 
nomeadamente no que se refere à 
medida Contrato -Emprego, cuja criação 
é regulada pela Portaria n.º 34/2017, de 
18 de janeiro. De facto, no SI2E, como 
naquela medida, uma das prioridades 
assumidas é o combate ao desemprego, 
através da promoção da criação de 
emprego, materializada na elegibilidade 
da remuneração dos postos de trabalho 
criados preenchidos por desempregados 
inscritos no Instituto do Emprego e 
Formação Profissional, I. P.

O SI2E apoia de forma simplificada pequenos 
investimentos empresariais de base local 

O SI2E vem complementar os atuais incentivos às 
empresas do domínio da competitividade 

O SI2E dá voz às entidades locais para a dinamização 
de iniciativas empresariais de base regional 

O SI2E discrimina positivamente as iniciativas 
empresariais dos territórios de baixa densidade 

SI2E
SISTEMA DE INCENTIVOS 
AO EMPREENDEDORISMO E EMPREGO
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COMO FUNCIONA
Registo e candidatura
Efectuar o registo e candidatura no sítio 
https://eja.juventude.gov.pt e após 
este registo fazer o upload dos vários 
documentos indicados.
Após validação do registo efetuado, pode 
ser  realizada a candidatura com a ideia de 
negócio/ projeto, do candidato sozinho 
ou em equipa.
Se o candidato não tiver nenhuma ideia, 
recorre à Rede de Fomento de Negócios – 
RFN (https://eja.juventude.gov.pt/#/rfn 
) para se inspirar.

Avaliação e Selecção
As candidaturas são sujeitas a um processo 
de avaliação e seleção, de acordo com 
os seguintes critérios e ponderações: 
Potencial de empregabilidade jovem, 
Interesse local do projeto, Equipa de 
projeto: 

AÇÕES
O EJÁ compreende o desenvolvimento de 
duas ações:

AÇÃO 1
Apoio ao desenvolvimento de projetos 
com vista à criação de empresas e de 
entidades de economia social (com base 
em ideias próprias ou através de ideias 

disponibilizadas na Rede de Fomento de 
Negócios).

AÇÃO 2
Apoio à sustentabilidade de entidades 
e de postos de trabalho (criados ao 
abrigo do EJÁ, resultantes dos projetos 
desenvolvidos na ação 1 do programa)

Tutoria
A tutoria garante, ao longo de 30 horas, um 
acompanhamento personalizado com vista 
à elaboração do plano de negócio ou de 
projeto. Estes documentos serão a base da 
avaliação, com vista à seleção dos projetos e 
jovens empreendedores para a ação 2.

Plano de Negócios/Plano de Projecto
O plano de negócios/ projeto é o 
documento final que irás produzir e que 
servirá de elemento essencial no processo 
de seleção para a ação 2 do programa.

Monitorização
Depois da saída do EJÁ, os jovens terão 
de partilhar com o programa a sua 
situação perante a educação, o emprego 
e a formação. Esta é uma das condições 
de participação no EJÁ. Não o fazendo, 
poderão ter que devolver os apoios 
financeiros recebidos ao longo da sua 
participação no programa.

O QUE É 

 O Empreende já é uma medida integrada 
no Plano Nacional de Implementação de 
uma Garantia para a Juventude, cofinanci-
ado, no valor de 4.600.000,00 euros, pelo 
PO ISE – Programa Operacional Inclusão 
Social e Emprego, no âmbito do eixo pri-
oritário 2 – Iniciativa Emprego Jovem.

O programa Empreende Já — Rede de 
Percepção e Gestão de Negócios (EJÁ) 
foi criado e regulamentado ao abrigo da 
Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 104/2013, de 31 de Dezembro 
que aprovou o Plano Nacional de 
Implementação de Uma Garantia para 
a Juventude (PNI -GJ), da Portaria 
n.º 308/2015, de 25 de Setembro e do 
Regulamento n.º1022/2016 de 10 de 
Novembro.

A QUEM 
SE DESTINA
O programa Empreende Já destina-
se a jovens que residam em Portugal 
Continental que tenham completado 
a escolaridade obrigatória, de acordo 
com a legislação aplicável; que sejam 
considerados/as, face às regras 
comunitárias, NEET (Neither in 
Employment nor in Education or 
Training); que estejam inscritos/
as nos serviços de emprego e que 
não se encontrem a beneficiar de 
apoios concedidos ao abrigo de outras 
medidas previstas no Plano Nacional de 
Implementação de uma Garantia para a 
Juventude.

APOIOS
CONCEDIDOS
Uma bolsa de apoio financeiro equiva-
lente a 1,65 do IAS (Indexante de Apoio 
Social).
Os que passarem para a segunda ação 
receberão 10.000,00 euros para apoio à 
constituição e sustentabilidade da empresa 
ou entidade de economia social criada. 
Este segundo apoio financeiro, implica o 
compromisso de manter a entidade em 
atividade durante 2 anos.
Receber, mensalmente, uma bolsa no 
valor de 691,71 euros.
Beneficiar de tutoria – apoio técnico 
personalizado com vista à estruturação 
e sustentabilidade do teu projeto de 
constituição de empresa ou de entidade de 
economia social, com a duração máxima 
de 30 horas.

800 
candidaturas 
entre Dezembro e 
6 de março 2017

As candidaturas já entregues 
vão agora ser analisadas por um 
júri, constituído pelo IPDJ, pelo 
Instituto do Emprego e Formação 
Profissional (IEFP) e pela 
Cooperativa António Sérgio para a 
Economia Social.
“Os jovens cujas candidaturas forem 
aprovadas serão apoiados, durante 
seis meses, com uma bolsa de cerca 
de 700 euros e terão de frequentar 
250 horas de formação em áreas 
transversais à ação empreendedora. 
Terão ainda apoio técnico 
personalizado (tutoria), com vista 
à estruturação e sustentabilidade do 
projeto”, refere o comunicado da 
tutela.
A nota acrescenta que 
“posteriormente, serão 
selecionados 90 projetos para 
a segunda fase do programa 
Empreende Já, concebidos pelos 
jovens empreendedores que 
apresentem, individualmente 
ou em grupo, registo/início de 
atividade ou certidão do ato 
constitutivo de associação ou 
empresa”.
“Cada um destes projetos contará 
com um apoio de dez mil euros”, 
atribuídos com o objetivo de 
manter a empresa em atividade 
durante dois anos, segundo a tutela.

PRO
JEC
TOS
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O QUE É 
O Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) visa especialmente 
promover, em territórios específicos, a concertação estratégica e operacional entre 
parceiros, orientada para o empreendedorismo e a criação de postos de trabalho, em 
coerência com o Acordo de Parceria – Portugal 2020 - e no quadro da prossecução 
dos objetivos da Estratégia Europa 2020.
Através do apoio a estratégias de desenvolvimento local, pretende a Comissão 
Interministerial de Coordenação, CIC Portugal 2020, promover uma resposta 
aos elevados níveis de desemprego e índices de pobreza, através da dinamização 
económica local, da revitalização dos mercados locais e da sua articulação com 
territórios mais amplos e, em geral, da diversificação das economias locais, do 
estímulo à inovação social e à busca de novas respostas a problemas de pobreza e 
de exclusão social em territórios desfavorecidos em contexto urbano e em territórios 
rurais ou costeiros economicamente fragilizados ou de baixa densidade populacional.

A QUEM SE DESTINA
Dependendo da vertente rural, urbana ou costeira os destinatários do instrumento 
DLBC são muito diversos.
Os projetos de animação territorial terão que ser baseados nas comunidades locais 
e a sua candidatura deverá ser assumida por uma maioria de entidades que sejam 
privadas. Desta forma as entidades públicas apenas poderão representar 49% das 
parcerias que se constituam para dinamizar ações locais.
Na vertente rural os beneficiários são tendencialmente pequenos investidores 
com projetos de agricultura familiar, de produtos artesanais ou de transformação 
de produtos agrícolas locais. Mas existem projetos mais amplos relacionados com 
a revitalização das aldeias. Os temas estruturantes são: renovação das aldeias, 
pequena agricultura, transformação e comercialização, diversificação na exploração 
agrícola, cadeias curtas e mercados locais, produtos de qualidade locais. 
Já na vertente urbana os principais beneficiários deverão ser os desempregados 
e pessoas com necessidade de realizar percursos de inclusão social com apoios 
também a organizações que fomentem o emprego e criem postos de trabalho. 
Importa no entanto diferenciar os destinatários em função das EDL – Estratégias de 
Desenvolvimento Local nas quais estão inscritas prioridades que necessariamente 
estabelecem os potenciais participantes em projetos locais.

APOIOS CONCEDIDOS
Apoio ao pequeno investimento para dinamização de atividades económicas locais

COMO FUNCIONA
Os Grupos de Ação Local abrem as candidaturas tendo por base as Portarias 
aprovadas pela Autoridade de Gestão do Fundo envolvido.

O NOVO LEADER
Lançado no ciclo de programação 2014 
– 2020 com intenções de ampliação da 
abordagem Leader que está na sua génese, 
o instrumento DLBC fez e está a fazer um 
percurso acidentado que dificilmente será 
invertido nos tempos mais imediatos.
O mérito da metodologia LEADER que 
se baseia principalmente numa relação de 
confiança e de proximidade com os atores 
e as populações locais foi fortemente 
abalado por ter havido descontinuidade 
da ação dos GAL e terem sido assumidas 
opções que privilegiam numa base 
unilateral os fatores de competitividade 
em detrimento de um maior equilíbrio 
entre intervenções de natureza reparadora 
e ações focadas apenas em novos 

mercados. As fragilidades do tecido 
económico e social local exigia uma 
maior prudência na definição das grandes 
opções de investimento. A intenção de 
criar mais emprego não deve ocultar a 
realidade ainda premente da necessidade 
de defesa de muitos postos de trabalho que 
se encontram ainda em perigo. A exigência 
de se agir a montante da criação de postos 
de trabalho como as EDL – Estratégias de 
Desenvolvimento Local maioritariamente 
estabelecem é um tema que não pode ser 
desprezado e relegado para segundo plano. 
O caso da paralisia dos GAL Urbanos apesar 
dos dois anos decorridos desde a abertura 
do concurso inicial é paradigmático desta 
tensão que atravessa toda a gestão do 

DLBC a nível nacional e europeu.
Afinal de contas, excepto a incorporação 
da pequena agricultura na esfera de ação 
dos GAL rurais pouca alteração está em 
curso. E a expectativa do DLBC se tornar 
uma referência central dos processo 
de inovação social na relação com o 
desenvolvimento regional e local está a sair 
defraudada. A abertura de candidaturas 
nas zonas urbanas não é previsível que 
aconteça antes das férias de verão. Apesar 
de tudo nas zonas rurais nas quais o 
LEADER surge como uma instituição 
determinante para o desenvolvimento 
local, as candidaturas estão agora em 
fase de lançamento num número já 
significativo de Grupos de Ação Local.

54 GAL Rurais – Grupos de Ação 
Local nas áreas rurais.
Focados nas comunidades de base rural, 
com o modelo Leader como suporte 
para a intervenção nos territórios e 20 
anos de experiência de ação local de 
apoio ao desenvolvimento local e rural.

26 GAL Urbanos – Grupos de Ação 
Local nas áreas urbanas.
Focados nas comunidades urbanas, com 
modelos diversos, alguns sistematizados 
como o Programa Bairros Críticos 
e os CLDS, destinam-se às Área 
Metropolitanas de Lisboa e Porto.

12 GAL Costeiros – Grupos de Ação 
Local nas áreas costeiras.
Focados nas comunidades pesqueiras e 
nos territórios costeiros, desenvolvem 
a sua ação para promover o 
desenvolvimento económico, social e 
ambiental de áreas territoriais costeiras.

DLBC- DESENVOLVIMENTO LOCAL DE BASE COMUNITÁRIA
Uma rede de 92 atores próximos das comunidades e dos projetos locais
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A2S-Associação para o Desenvolvimento 
Sustentável da Região Saloia
Candidaturas a pequenos investimentos 
nas explorações agrícolas de 2017-01-02 a 
2017-03-31.
Candidaturas a pequenos investimentos na 
transformação e comercialização de produtos 
agrícolas de 2017-01-02 a 2017-04-28.
Candidaturas a diversificação de atividades na 
exploração agrícola de 2017-03-15 a 2017-
06-15.

ADD-Associação de Desenvolvimento do 
Dão
Candidaturas a cadeias curtas e mercados 
locais de 2017-03-10 a 2017-04-28.
Candidaturas a promoção de produtos de 
qualidade locais de 2017-03-10 a 2017-04-28.

Ader-Al - Associação para o Desenvol-
vimento em espaço Rural do Norte Alentejo
Candidaturas a renovação de aldeias de 2017-
02-01 a 2017-03-31.

Vicentina - Associação para o Desenvol-
vimento do Sudoeste
Candidaturas a pequenos investimentos na 
transformação e comercialização de produtos 
agrícolas de 2017-02-20 a 2017-05-02.

ADERES – Associação de Desenvolvimento 
Rural Estrela-Sul
Candidaturas a diversificação de atividades na 
exploração agrícola de 2017-03-13 a 2017-05-12.
Candidaturas a cadeias curtas e mercados 
locais de 2017-03-13 a 2017-05-12.
Candidaturas a promoção de produtos de 
qualidade locais de 2017-03-13 a 2017-05-12

Adices – Associação de Desenvolvimento 
Local
Candidaturas a cadeias curtas e mercados 
locais de 2017-03-13 a 2017-05-15.
Candidaturas a promoção de produtos de 
qualidade locais de 2017-03-13 a 2017-05-15.

ADL – Associação de Desenvolvimento do 
Litoral Alentejano 
Candidaturas a diversificação de atividades na 
exploração agrícola de 2017-01-30 a 2017-03-31.

ADRITEM – Associação de Desenvol-
vimento Regional Integrado das Terras de 
Santa Maria 
Candidaturas a pequenos investimentos na 
transformação e comercialização de produtos 
agrícolas de 2017-02-22 a 2017-03-31.

Monte – Desenvolvimento Alentejo 
Central, ACE
Candidaturas a cadeias curtas e mercados locais 
de 2017-03-01 a 2017-04-30.
Candidaturas a promoção de produtos de 
qualidade locais de 2017-03-01 a 2017-04-30.

DOLMEN – Desenvolvimento Local e 
Regional, Crl
Candidaturas a diversificação de atividades na 
exploração agrícola de 2017-01-30 a 2017-03-31.

Rota do Guadiana – Associação de 
Desenvolvimento Integrado
Candidaturas a diversificação de atividades na 
exploração agrícola de 2017-01-30 a 2017-03-31

DUECEIRA – Associação de Desenvol-
vimento do Ceira e Dueça
Candidaturas a renovação de aldeias de 2017-
03-01 a 2017-04-30.

Pinhais do Zêzere – Associação para o 
Desenvolvimento
Candidaturas a diversificação de atividades na 
exploração agrícola de 2016-12-30 a 2017-03-31.

Alentejo XXI – Associação de Desenvol-
vimento Integrado do Meio Rural
Candidaturas a pequenos investimentos nas 
explorações agrícolas de 2017-02-22 a 2017-
04-12.
Candidaturas a renovação de aldeias de 2017-
02-22 a 2017-05-31.

Terras de Sicó – Associação de Desenvol-
vimento
Candidaturas a renovação de aldeias de 2017-
02-16 a 2017-04-20.

PROJECTOS
Concursos lançados nas áreas rurais

Para os jovens agricultores que se instalam 
pela primeira vez numa exploração agrícola 
enquadrado por um Plano Empresarial.

Quem pode beneficiar
Jovem que se instale pela primeira 
vez como agricultor na qualidade de 
responsável pela exploração, com idade 
igual ou superior a 18 anos e não ter mais 
de 40 anos, possua aptidão e competência 
profissional adequada.

Condições de acesso
Demonstrar a titularidade da exploração 
agrícola até ao momento da aceitação da 
concessão do apoio.
O apoio é limitado a micro e pequenas 
empresas.
No caso de pessoas coletivas demonstrar 
através de registos oficiais que a maioria 
do capital e o exercício da gerência das 
pessoas coletivas é assegurado por jovens 
agricultores.
Apresentar um plano empresarial, com 
a duração de cinco anos, prevendo a 
realização de operações na exploração 
agrícola. Este plano deverá conter, no 
mínimo, a informação relativa à situação 
inicial da exploração agrícola,
etapas e metas para o desenvolvimento 
das atividades da exploração e descrição 

detalhada das ações necessárias para 
o desenvolvimento das atividades 
da exploração agrícola, tais como 
investimentos, formação, aconselhamento. 
O plano empresarial deverá ainda integrar 
obrigatoriamente investimentos no valor 
igual ou superior a 25.000€.

Requisitos
Entende-se como Instalação na qualidade 
de responsável pela exploração a situação 
em que o jovem agricultor assume pela 
primeira vez a titularidade e a gestão direta 
de uma exploração agrícola, devendo 
preencher cumulativamente as seguintes 
condições:
• Inscrição no Organismo Pagador 
enquanto beneficiário;
• Detenção da titularidade da exploração;
•  Inscrição na autoridade tributária com 
atividade agrícola.

No caso de pessoas coletivas, o controlo 
da exploração, tem que ser assegurado 
por jovens agricultores, de forma efetiva 
e a longo prazo, em termos de decisões 
relativas à gestão, resultados e riscos 
financeiros associados. A maioria do 
capital e o exercício da gerência das 
pessoas coletivas tem que ser assegurado 
por jovens agricultores e legalmente 
comprovável.

Tipo de apoio
Prémio à 1ªinstalação, sob a forma de um 
incentivo não reembolsável.

Níveis e taxas de apoio
O apoio à instalação é associado ao Plano 
Empresarial podendo assumir os seguintes 
valores de prémio. Prémio de 20.000€:

• Acréscimo de 25% do prémio, se o 
Plano Empresarial incluir investimentos 
na exploração, superiores ou iguais a 
100.000€.

Ao prémio, incluindo o acréscimo, é 
adicionado uma componente de 5.000€ 
no caso de o jovem se instalar em regime de 
exclusividade (ocupação e rendimento).

No caso de sociedades de mais de um 
jovem agricultor, o Plano Empresarial terá 
que apresentar um investimento mínimo 
de 25.000€ referenciado por jovem 
agricultor. 

O pagamento do apoio será efetuado em 
duas tranches:

• 80% no inicio da instalação;
• 20% restantes após verificação da boa 
execução do plano empresarial, o mais 
tardar no prazo de 5 anos.

Apoios aos
JOVENS AGRICULTORES
no PDR2020

20 Revista AGRI
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Nascer numa aldeia do interior não foi 
opção, sempre gostei da tranquilidade 
e qualidade de vida que oferecia mas 
existia aquela sensação de que a vida de 
cidade me traria mais oportunidades 
e por muito que tenhamos acesso a 
quase tudo a verdade é que temos várias 
limitações. Hoje com vinte e cinco anos 
chegou aquele momento de decidir entre 
melhores oportunidades ou a luta diária 
pelas minhas origens, digo já que foi e 
ainda é uma decisão difícil mas optei por 
ficar, na esperança de contribuir para o 
desenvolvimento da minha região. No 
meu caso, assim como no de vários jovens 
da minha geração a procura de emprego e 
boas condições não foi tarefa fácil, pensei 
tantas vezes em emigrar ou mesmo migrar, 
tive algumas oportunidades e fiquei 
tentada visto que aqui não as conseguia. 

Fazer algo diferente
Estou neste momento a terminar a 
candidatura à medida de apoio Jovem 
Agricultor e pretendo instalar-me no 
final do ano, tem sido uma luta constante 
e os obstáculos têm sido inúmeros. 
Começou com a aquisição do terreno, 
tinha preferência por uma parcela maior, 
mas para uma população envelhecida 
e que sempre viveu do que a terra dá, 
têm noções exorbitantes do seu valor. 
A próxima questão foi a relutância para 
culturas inovadoras na região, talvez 
eu seja mais teimosa, tinha uma ideia 
concreta que queria apostar em duas 
culturas em modo biológico e que uma 
delas seria maracujá roxo, algo inovador 
e que não existe por perto, decidi fazer 
uma parcela mais pequena de maracujá e 
o resto mirtilo, um fruto agora tão típico 
da nossa zona e que conseguimos mostrar 
e desmistificar a ideia de que o nosso clima 
não era adequado. Para mim é importante 

fazer algo diferente, que me motive e abra 
a possibilidade de abrir novos horizontes 
e vingar. 

Um emprego aqui              
equivale a cinco no litoral
Inquieta-me a falta de apoios, fala-se 
tanto da desertificação do interior, mas na 
prática não é feito quase nada para apoiar 
quem se decide fixar aqui, recentemente 
participei no concurso nacional 
“Empreende Já!”, seria uma mais-valia, não 
só em termos económicos mas também na 
parte administrativa e comercial. Não fui 
selecionada, assim como outros jovens 
colegas nesta tentativa, mas o pior de 
tudo foi ver a desvalorização do interior 
nos resultados, é preciso ter em conta os 
nossos meios e a falta deles. Deveriam na 
minha opinião, ter sido criadas cotas para 
proteger os candidatos dos territórios de 
baixa densidade face aos candidatos dos 
centros urbanos e litoral. Acredito que a 
criação de um emprego aqui equivale a 
cinco no litoral, espero que um dia sejam 
realmente tomadas medidas. A verdade é 
que ainda temos maus acessos, o ponto 
de entrega dos produtos é distante, falta 
de apoio económico, burocrático mas 
também psicológico.

Revitalizar os espaços rurais
É preciso força de vontade e acreditar 
na nossa ideia, tenho muitos planos, 
que passam pela venda do produto 
em fresco para cooperativas e lojas de 
distribuição de produtos alimentares 
locais, com vislumbre para entrada futura 
no mercado das exportações e quanto ao 
fruto menos valorizado será destinado à 
transformação em compotas e produtos 
de chocolateira, fabricados por parceiros 
para a minha própria marca, uma maneira 

de transformá-los num produto inovador 
e numa apanha rentável.
Tenho várias motivações a nível pessoal, 
mas poder contribuir para a revitalização 
de espaços rurais, criar postos de trabalho 
para a mão-de-obra local e conquistar 
novos mercados com produtos inovadores 
e que mostrem os potenciais da região é 
fundamental. 
Espero que as entidades competentes 
olhem para todos os jovens, que assim 
como eu, ainda acreditam na sua terra 
e que podem fazer a diferença e nos 
seja dado o devido apoio. Pretendo 
abraçar este desafio enfrentando todos 
os obstáculos que poção surgir, com 
perspetivas de ir sempre mais além, espero 
um dia conseguir fazer a diferença.

Sandra Filipa Machado Amaral
Candidata a apoios à instalação do PDR – 
Jovem Agricultor
Aguiar da Beira

CONQUISTAR NOVOS MERCADOS COM PRODUTOS 
INOVADORES QUE MOSTREM O POTENCIAL DA REGIÃO
Nasci numa pequena aldeia do distrito de Viseu, durante anos a principal atividade da minha família foi a agricultura, cresci 
no campo e vi o trabalho que era feito diariamente. Percebi que ou ia embora e arranjava trabalho por conta de outrem ou 
pensava no meu próprio negócio, sempre tive a noção de que teria de ser algo ajustado à minha realidade, tanto pessoal como 
da região que estou inserida. Decidi investir na agricultura, numa pequena aldeia aqui perto mas que já pertence ao concelho 
de Aguiar da Beira e distrito da Guarda.

Dossiê

COOPERAR



24 25Revista AGRI Revista AGRI

INFORMAR
Sessões de informação |  Publicações | 
Consultório online

Sobre desenvolvimento rural
Sobre atividades urbano-rurais
Sobre fundos comunitários e sobre outras 
fontes de financiamento de empresas e 
projetos
Sobre gestão,  técnicas  e riscos nas 
atividades agrícolas e na produção 
artesanal 
Sobre legislação específica relacionada 
com as atividades urbano-rurais

FACILITAR
Aconselhar | Conectar

Acolhimento e apoio a iniciativas locais e 
a projetos
Organização de encontros de atores 
Estabelecer ligações entre protagonistas 
do mundo rural e das áreas urbanas

VALORIZAR
Práticas | experiências | redes

Identificar boas práticas e disseminar
Acompanhar e destacar as experiências 
relevantes

Dar voz às redes na sua dinâmica colectiva 
mas também nas estratégias de cooperação 
com real eficácia

PROMOVER
Desenvolvimento | Empreendedorismo 
| Inovação

I – ENQUADRAMENTO

As parcerias urbano-rurais e as políticas 
públicas

As interações urbano-rurais podem 

ser definidas como relações que se 
desenvolvem no território (como os fluxos 
de pessoas, bens, capital, informação ou 
resíduos) e ligações entre sectores (por 
exemplo, entre agricultura, serviços e 
indústria). Em termos gerais, incluem as 
atividades “rurais” localizadas em centros 
urbanos (como a agricultura urbana) e as 
atividades classificadas como “urbanas” 
(como a indústria e os serviços) existentes 
em aglomerados rurais.
‘Em décadas recentes, as interações 
urbano-rurais intensificaram-se na Europa 
em termos de fluxos pendulares, atividades 
de recreio e lazer, estabelecimento de 
residentes urbanos em áreas rurais, 
localização de anteriores funções e 
atividades urbanas em áreas rurais, etc. Por 
outras palavras, a influência das cidades 
nas áreas rurais aumentou.
As relações urbano-rurais são importantes 
para atingir um desenvolvimento 
económico equilibrado e reduzir a 
vulnerabilidade das regiões rurais menos 
favorecidas. As interações urbano-rurais 
têm, por vezes, uma influência crítica no 
uso e gestão dos recursos naturais, em 
particular nas áreas periurbanas.
Para promover um desenvolvimento 
territorial harmonioso, têm vindo a ser 

FÓRUM DAS OPORTUNIDADES URBANO-RURAIS
Inovação | Sustentabilidade

INFORMAR | FACILITAR | VALORIZAR | PROMOVER

O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL BASEADO 

NO POTENCIAL 
ECONÓMICO, AMBIENTAL 
E SOCIAL DAS RELAÇÕES 

URBANO – RURAIS

A  ACÇÃO EMPREENDEDORA 
DE BASE LOCAL

A INOVAÇÃO 

estabelecidas parcerias urbano-rurais entre 
comunidades rurais e urbanas (geralmente 
representadas pelas autoridades locais, 
mas envolvendo também organizações 
não-governamentais e a sociedade civil) 
visando a oferta de serviços, a proteção 
de recursos naturais e ambientais, o 
favorecimento de contactos regulares 
entre as comunidades urbana e rural, o 
desenvolvimento de sinergias ao nível 
económico, etc.’” Do fórum das cidades.

As ações do Fórum das Oportunidades 
Urbano – Rurais previstas para 2017 
e em 2018 estão principalmente 
associadas a iniciativas de informação 
e de sensibilização relacionadas com 
o potencial das ligações urbano-rurais 
mas também de forma mais específica 
as áreas autónomas que apresentam 
um forte sentido inovador em torno 
do desenvolvimento sustentável. Neste 
último domínio nas áreas rurais destaca-
se a agricultura ecológica e nas áreas 
urbanas a economia circular. Existem 
ainda com pontos de convergência 
estruturantes como, entre outros,  a 
alimentação saudável, a gestão dos 
solos, a gestão da água, a reflorestação 
e a criação de parques, zonas verdes e 
de florestas urbanas. Este quadro de 
complementaridades podem ainda dar 

lugar a reflexões sobre a aplicação do 
conceito de economia da funcionalidade, 
optimizando os processos de cooperação 
e co-construção na substituição possível 
dos bens materiais (produtos) por 
soluções imateriais (serviços).

Na tipologia estabelecida para este 
tipo de ações encontramos as sessões 
informativas mas também as oficinas de 
sensibilização que procuram envolver 
os participantes em sessões colectivas 
participadas. 
Em complemento às ações presenciais 
admitem-se ainda iniciativas online e 
publicações diversas.

II – OBJECTIVOS
São objectivos deste plano de atividades, 
os seguintes:

a) Capacitar os atores da economia 
rural e urbana para o desenvolvimento 
sustentável nas dimensões específicas da 
relação urbano-rural;
b) Proporcionar informação técnica que 
favoreça a tomada de decisão orientada 
para a sustentabilidade;
c) Promover a cooperação estratégica 
entre os diversos protagonistas da relação 
urbano-rural.

III – ATIVIDADES

1. SESSÕES PÚBLICAS
Sessões descentralizadas  com a 
vertente informativa e com a dimensão 
sensibilização. Dirigidas a agricultores, 
promotores de negócios e projetos 
no mundo rural e urbano, estudantes, 
membros de associações ecologistas e 
de defesa do ambiente, eleitos locais e 
técnicos das autarquias, membros de 
cooperativas  e associações.

2. REVISTAS
Publicação com uma estratégia de 
comunicação aberta, mas sempre com um 
enfoque em temas técnicos de interesse 
e importância relevante para os atores da 
economia rural.

3. FOLHETOS TÉCNICOS
Dossiês temáticos sobre questões técnicas 
e legais.

4. WEBSITE
Um website específico complementar do 
site institucional da CNJ – DP.

5. INFORMAÇÃO SOCIAL MÉDIA
Utilização das redes sociais e de 
ferramentas de comunicação flexíveis 
(aplicações para smartphone).
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Realizou-se no IPDJ de Viseu no dia 16 
de Março de 2017 uma Oficina Inforural 
com o objectivo de promover o debate 
e incentivar novas iniciativas no campo 
do empreendedorismo e da criação de 
negócios tendo por campo privilegiado a 
potencial das ligações urbano-rurais. Este 
é um dos temas que a CNJ – Confederação 
Nacional dos Jovens Agricultores e 
do Desenvolvimento Rural vai levar a 
vários pontos do território nacional com 
o Fórum das Oportunidades Urbano-
Rurais que cujo lançamento aconteceu 
precisamente em Viseu.

A Oficina Inforural contou com a presença 
da Câmara Municipal de Viseu que esteve 
representada pelo vereador Guilherme 
Almeida (CM Viseu), por Filipe Costinha 
(CASES) que apresentou o Programa 
CoopJovem, por  Irene Ferreira (IPDJ 
Viseu que apresentou o Programa 
Empreende Já e por Carlos Franco Vice-
Presidente da CNJ&DR

Parceiros locais
Abc/Eleva
Adamastor
Apes / Núcleo de Viseu

VISEU

ABC/Eleva (Viseu): parceiro estratégico no apoio a iniciativas no 
âmbito das oportunidades urbano-rurais
Entidade Formadora certificada presente no mercado há mais de 
20 anos, há muito que a ABC/Eleva atua no âmbito da cooperação 
empresarial, tanto a nível da Tradução, como a nível da Formação e 
da Organização de Eventos.
Sediada no interior do país, em Viseu, e com uma Representação 
Comercial em Lisboa, a ABC/Eleva conhece bem as assimetrias 
urbano-rurais e procura, através da sua atuação e missão social, 
encurtar distâncias geográficas e o acesso a oportunidades, 
desenvolvendo parcerias e organizando eventos que possam colocar 
no mesmo plano o mundo rural e o mundo urbano. Foi, aliás, com 
esse objetivo que participou na organização e na divulgação do 
Fórum Inforural que teve lugar em Viseu, no passado dia 16 de março.
Temas como a Comunicação Intercultural, as assimetrias 
regionais, as estratégias comunicativas presenciais e online, 
o Desenvolvimento Pessoal, entre outros, são temas que, 
na opinião da Diretora, Ana Bela Cabral, são de extrema 
importância no lançamento e na consolidação de iniciativas 
como o Fórum Inforural.
CONTACTOS:
ABC/Eleva
formacao@gabineteabc.com
Telefone 232 431 143

Ana Bela Cabral 
da ABC / Eleva 
com Hugo Ribeiro 
da Adamastor na 
Oficina Inforural de 
Viseu realizada a 16 
de Março no IPDJ

Associação Adamastor
Sediada em Viseu com inúmeras atividade 
e projetos dirigidos principalmente 
aos mais jovens a Adamastor promove 
ações de intercâmbio, de formação, 
de rua, de cooperação e voluntariado, 
gere a Pousada de juventude de Viseu e 
lançou recentemente a Loja Jovem cujas 
finalidades são as seguintes
A loja Europa Jovem de Viseu (LEJ Viseu) 
tem como missão delinear e desenvolver 
políticas municipais na área da juventude, 
promovendo uma participação mais 
ativa dos jovens na comunidade e a 
consciencialização do verdadeiro sentido 
de cidadania.
Mais especificamente, procura facilitar o 
acesso à informação europeia, aumentar 
o interesse dos jovens sobre a União 
Europeia (UE) e a vida social e política 
da sua comunidade, divulgar iniciativas 
dos parceiros do Concelho Municipal de 

Juventude de Viseu (CMJ) e 
promover a participação dos 
jovens em projetos europeus e 
da comunidade local.
Inserindo-se na rede de 
“Lojas Europa Jovem” tem 
como principais objetivos 
estabelecer uma abordagem 
inovadora sobre a informação europeia 
para os jovens, o acesso a experiências de 
mobilidade na União Europeia através da 
toca de testemunhos por parte dos jovens 
europeus e apoiar entidades locais na 
construção de projetos associativos locais 
ou internacionais.
Nesta ótica, visa fomentar junto da 
juventude uma consciência democrática, 
livre e participativa; impulsionar 
uma sociedade comprometida no 
fortalecimento das relações humanas 
através da cooperação institucional; 

promover a consciencialização da 
dimensão da realidade europeia no âmbito 
do reforço das relações internacionais 
através do acolhimento de jovens 
europeus e a sua integração e interação 
com entidades e população local viseense

CONTACTO:
Centro Municipal de Juventude do 
Fontelo
Loja Europa Jovem Viseu
Avenida José Relvas, 3500-143
lej@viseujovem.pt

UMA PARCERIA QUE QUER DAR CONTINUIDADE 
ÀS ATIVIDADES DO FÓRUM DAS OPORTUNIDADES URBANO-RURAIS:
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Cristina Basílio é a dinamizadora do 
e-Marketplace B2B: BuyinPortugal.pt

A BuyinPortugal.pt é a primeira e única 
plataforma de e-commerce B2B das 
empresas exportadoras portuguesas para 
compradores internacionais, destinado 
a fabricantes, grossistas, distribuidores 
e retalhistas portugueses, e abriu 
internacionalmente no dia 1 de Fevereiro 
de 2017.
Através desta plataforma de e-commerce 
B2B, pretendemos promover e alargar 
ao exterior a presença geográfica dos 
negócios das empresas portuguesas, 
independentemente do sector e/ou 
geografia, onde estarão num só lugar 
várias empresas nacionais a oferecer vários 
produtos e/ou serviços.
Com mais de 20 anos de experiência em 
comércio internacional e em comércio 
electrónico, Ricardo Wallis, Administrador 
da BUYIN.PT, S.A. explica que “Esta é 
uma iniciativa inovadora de que muito nos 
orgulhamos já que é a primeira plataforma 
criada em Portugal para ajudar, na prática, 
os empresários portugueses a exportar”. 

Realizou-se em Abrantes, no Tagusvalley, a Oficina Inforural de Abrantes que reuniu 
instituições do território tais com a TAGUS – IR, Associação de Desenvolvimento 
Local, o Tagusvalley, a CNJ – Confederação Nacional dos Jovens Agricultores e do 
Desenvolvimento Rural e entidades locais como o CRIA e entidades ligadas à consultoria 
de projetos.
A sessão foi marcada pelas apresentações de Pedro Saraiva (Tagusvalley), Conceição 
Ferreira (TAGUS-IR), Carlos Franco (CNJ¶DR) e pela apresentaçãoo ainda do Fórum 
das Oportunidades Urbano-Rurais.

ABRANTES
APES na consolidação da profissão do 
Técnico Superior de Educação Social

A Associação Promotora da Educação 
Social, a APES, tem vindo a realizar um 
importante trabalho na promoção e 
consolidação da profissão dos Educadores 
Sociais em Portugal. De facto, tem como 
principal objetivo desenvolver atividades 
que promovam e dinamizem a Educação 
Social. Como é sabido, o técnico superior 
de Educação Social pode intervir com 
diversas faixas etárias (crianças, jovens, 
adultos e idosos) e nos mais diversificados 
contextos sociais, culturais, educativos 
e económicos, sendo assim um técnico 
multifacetado. 
A par com o trabalho desenvolvido 
pela APES e com vista a uma maior 
aproximação com todos os Educadores 
Sociais, foi formado o Núcleo da APES de 

Viseu que tem vindo a desenvolver 
um importante trabalho na 
divulgação da profissão localmente, 
fazendo desta missão o seu principal 
objetivo de intervenção.
O Núcleo local organizou 
recentemente o dia do educador 
social promovendo uma atividade 
inédita em Viseu com várias jovens de 
uma instituição local, proporcionando-
lhes um dia diferente em contacto 
com a natureza, trabalhando várias 
competências, nomeadamente através da 
sensibilização para o trabalho em equipa 
e a prevenção do Bullying.  Neste linha 
de atuação foi parceiro na realização 
do Workshop Educador Social no 
Acolhimento Residencial de Crianças 
e Jovens e na sessão de informação e 
debate sobre oportunidades de negócio e 
empreendedorismo do projeto InfoRural 

- Fórum das Oportunidades Urbano-
Rurais. É também parceiro do Viseu 
Social. 
A par destas atividades, o Núcleo realiza 
com periocidade reuniões com os seus 
membros de forma a debater e planear 
novas ideias, novas formas de intervenção 
que, não só promovam a profissão, mas 
também apoiem, dinamizem e divulguem 
instituições e projetos sociais.
A Presidentes da APES: Sandra Afonso
A Coordenadora do Núcleo da APES de 
Viseu: Mariana Pestana

Mariana Pestana do Núcelo APES de Viseu e 
Cristina Basílio da BuyingPortugal.pt na Oficina Inforural de Viseu

“Parabéns pela Sessão de informação 
e debate, sobre as oportunidades de 
negócio e empreendedorismo, foi uma 
excelente iniciativa, na divulgação dos 
apoios disponíveis aos jovens empresários 
empreendedores, que entendam o 
desenvolvimento de projectos integrados 
entre o rural e o urbano, fazendo renascer 
muitas riquezas portuguesas em todos os 
setores.

O envolvimento dos potenciais jovens 
empresários com os atores locais do 
rural é uma aposta de grande interesse 
na divulgação do que Portugal tem de 
melhor, e na interligação entre o rural e 
o urbano, tema interessante amplamente 
discutido neste evento.

Foi conseguida uma boa interação, 
permitindo igualmente a partilha 
entre os participantes de novas ideias e 
parcerias, valorizando o que é português 
e perspectivando essa divulgação no 
comércio electrónico (e-commerce) 
potenciando a sua divulgação global.” 
Cristina Basílio
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A TAGUS – Associação para o 
Desenvolvimento Integrado do Ribatejo 
Interior tem disponíveis 607 mil euros para 
apoiar projectos em Abrantes, Constância e 
Sardoal, que se insiram na “Transformação 
e Comercialização de Produtos Agrícolas”, 
nas “Cadeias Curtas e Mercados Locais” e na 
“Renovação de Aldeias”.
O período para apresentação de candidaturas 
aos apoios da TAGUS, para investimentos na 
modernização e capacitação de empresas, está 
aberto até 31 de Maio. Priorizam-se projectos 
relacionados com a de transformação e 
comercialização de produtos provenientes 
do olival, frutos vermelhos, biológicos e 
hortofrutícolas. Nesta operação, inserida 
no âmbito da iniciativa comunitária do 
Portugal 2020, promovida pelo PDR2020 e 
co-financiada pelo Fundo Europeu Agrícola 
de Desenvolvimento Rural (FEADER), são 
valorizadas candidaturas que contemplem 
criação de postos de trabalho, valorizem o uso 
ou melhoria da eficiência energética e inove 
nas formas de comercialização, recorrendo a 
plataformas electrónicas.

Aproximar produtores e 
consumidores
Já os projectos que se insiram nas “Cadeias 

Curtas e Mercados Locais”, o prazo para 
apresentação de candidaturas vai até 30 de 
Junho. Estes investimentos, em armazenamento, 
transporte e aquisição de pequenas estruturas 
de venda, acções de sensibilização e educação, 
ou modernização de mercados locais, devem 
promover o contacto directo entre produtores 
e consumidores. A esta acção podem concorrer 
associações de desenvolvimento local, autarquias, 
organizações de agricultores ou parcerias 
constituídas no mínimo por três produtores.

Renovar as aldeias
Na linha de apoio “Renovação de Aldeias” 
pretendem-se pedidos de apoio que 
preservem, conservem e valorizem os 
elementos patrimoniais e ambientais, tais 
como recuperações ou beneficiações de 
património integrado em rotas temáticas, 
definição e sinalização de percursos em torno 
dos recursos endógenos e acções de divulgação 
e animação de equipamentos turísticos. Do 
território da TAGUS, estão excluídas, nesta 
medida, intervenções nas freguesias urbanas 
de Abrantes (União de Freguesias de Abrantes 
e Alferrarede e União de Freguesias de S. 
Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo). 
O período de recepção de candidaturas nesta 
medida vai até 30 de Junho.

Registo no Balcão 2020
Os projectos a apresentar para estas três 
operações podem ir aos 200 mil euros de 
investimento por projecto e serão apoiados 
em 50 por cento das suas despesas elegíveis, 
com a excepção da linha destinada aos 
pequenos investimentos na transformação e 
comercialização de produtos agrícolas em que o 
máximo de comparticipação é de 45 por cento.

Para submeter a sua candidatura aos apoios, 
no âmbito do Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária Rural (DLBC Rural), deve ter em 
atenção a Portaria Nº152/2016 consolidada, 
assim como, a Orientação Técnica Específica 
(OTE) aplicável, o aviso de concurso e a 
Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) 
da TAGUS. Deve, ainda estar registado no 
Balcão 2020. Estes apoios, que este Grupo de 
Acção Local gere, não são reembolsáveis.

Mais informação nos sites
Até 2020, a TAGUS vai disponibilizar cerca de 
1,9 milhões de euros para projectos em Abrantes, 
Constância e Sardoal, no âmbito do FEADER. 
Para mais informação e consulta dos avisos, 
legislação e submissão de projecto, deve ir ao sítio 
na Internet da TAGUS (em www.tagus-ri.pt) ou 
do PDR2020 (em www.pdr-2020.pt).

TAGUS – Ribatejo Interior

A TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior é uma entidade de 
direito privado sem fins lucrativos, composta por entidades públicas e privadas da Região. Foi constituída 
em 26 de Novembro de 1993, para dar resposta às necessidades de criação e aplicação de uma estratégia 
para o desenvolvimento local do Ribatejo Interior, composto pelos concelhos de Abrantes, Constância 
e Sardoal, tendo gerido as iniciativas comunitárias da abordagem LEADER para esse território desde 
então. Enquanto Grupo de Acção Local gere os fundos destinados ao apoio do desenvolvimento rural, 
de forma a fomentar investimentos no território, criação de postos de trabalho e estímulo à economia. Já 
como Associação actua directamente na região, criando parcerias com os agentes locais e dinamizando 
iniciativas que vão ao encontro ao objectivo a que se propôs - promoção, apoio e realização de um 
aproveitamento racional das potencialidades do Ribatejo Interior, tendo em vista o desenvolvimento 
rural em todas as suas componentes e a melhoria das condições de vida das populações residentes.

DLBC Rural - FEADER

TAGUS tem mais de meio milhão para 
apoiar investimentos no Ribatejo Interior

FOOD FAB LAB
No Tagusvalley

ATIVIDADES DE TRANSFORMAÇÃO ALIMENTAR ÚTEIS NO
APOIO À PRODUÇÃO LOCAL

CENTRO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ALIMENTAR

Este Centro de Transferência de 
Tecnologia Alimentar é uma estrutura 
de apoio à inovação, focado na aplicação 
de novas tecnologias, desenvolvimento 
de novos produtos e técnicas inovadoras 
no processamento e conservação de 
alimentos.

Missão
Apoio a empresas do sector agro-
alimentar.
Aumento da qualidade de produção e 
melhoria da competitividade do sector.
Promoção de transferência de tecnologia e 
inovação na indústria alimentar.

Atuação
Processamento e conservação – Novos 
produtos alimentares;
Valorização dos produtos tradicionais, 
enquadrados na dieta mediterrânea:

-Produtos Autóctones: Hortofrutícolas, 
como marmelo, romã, tomate, diospiro;
Azeites e Azeitonas;

-Carnes, como enchidos, preparados e 
outros.

Experimentação de tecnologias de 
conservação inovadoras.

Capacidade
Linhas Piloto 
Processamento de Carnes, Hortofrutíco-
las e Azeite;
Lagar com capacidade para processamen-
to de 350Kg azeitona/hora;
Equipamentos com capacidade para 
simular processos industriais, como lavar, 
cortar, picar, cozer, misturar, entre outros.
Conservação de alimentos
Tecnologias alternativas ou 
complementares aos processos 
vulgarmente utilizados pela acção da 
temperatura.

Aplicação ao alimento de:
-Pressões elevadas: Alta pressão 
hidrostática (HPP);
-Corrente eléctrica alternada: Sistema 

de Aquecimento Ohmico;
-Ondas de som: Ultra sons;
-Raios ultra violetas: Ultra violetas;
-Enchimento asséptico (enchimento 
de 200Kg/h, com uma cabeça), entre 
outros.

Equipamentos de experimentação para 
desenvolvimento de ensaios à escala real.

Laboratório equipado para apoio a 
ensaios e experimentação.
Realização de análises qualitativas e 
quantitativas: Microbiológicas &amp; 
Físico-químicas, Reológicas &amp; 
Texturais, e sensoriais.

Cozinha equipada de forma a executar 
ensaios em contexto de processo 
doméstico, confecção e
consumo.

www.tagusvalley.pt

CAPACIDADES 
INSTALADAS Centro 
tecnológico com 735m2, 
com Nave Industrial 
equipada (435m2), 
Laboratório, Cozinha, 
Gabinetes Técnicos, Sala de 
provas e Sala de formação.

Pedro Saraiva - 
Diretor Executivo 
da Tagusvalley

Conceição Pereira - 
Diretora Executiva da 
TAGUS-RI
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O projeto F.A.S.T.E.S.T – Food and 
Agroindustrial Schools Toward 
Entrepreneurship by Storytelling & 
Digital Technology é financiado pela UE, 
projeto KA2 Erasmus +, que se iniciou em 
novembro de 2015, reunindo uma parceria 
composta por dez organizações e escolas 
de cinco países europeus diferentes, 
com o objetivo de melhorar a educação 
agroindustrial e o ensino profissional.
Destina-se a ajudar os professores a 
adotar uma abordagem mais inovadora 
para a educação através de várias 
formas criativas e incentivá-los a utilizar 
e aproveitar os meios tecnológicos 
modernos a fim de melhorar os métodos/
estratégias de ensino. Posteriormente, os 
professores serão capazes de ajudar os 
seus alunos a desenvolver competências 
empreendedoras, tanto gerais como 
específicas no sector do agronegócio. 
Tem ainda, o objetivo de desenvolver e 
implementar a capacidade dos professores 
de escolas profissionais adotarem 
uma abordagem de ensino inovador a 
nível europeu, que utilize a prática do 
“Storytelling” para as competências 

digitais de criação de hipervídeos e do 
tema do empreendedorismo.
O projeto pretende pôr em prática as 
recomendações do Conselho Europeu nas 
“Conclusões sobre empreendedorismo 
na educação e formação” (02.17.15), 
pois o empreendedorismo na 
educação e formação pode promover 
a empregabilidade, o autoemprego 
e a cidadania ativa, bem como, o 
desenvolvimento de instituições de 
ensino profissional flexíveis e voltadas 
para a vida ativa. Os professores devem 
ser incentivados a promover o espírito 
empresarial e as competências, enquanto 
as instituições devem oferecer ambientes 
de aprendizagem criativos e promover 
a participação ativa da comunidade em 
geral.
A parceria, que é composta por 
Eurosuccess Consulting (Cyprus), 
S.P.E.L.L. srl (Italy), ISSIS GALILEI 
BOCCHIALINI SOLARI (Italy), Centrul 
de Incubare Creativ Innovativ de Afaceri 
– CICIA (Romania), Bulgarian Chamber 
of Commerce and Industry – BCCI 
(Bulgaria), Professional High School of 

Food Technology – PHSFT (Bulgaria), 
Confederação Nacional de Jovens 
Agricultores e Desenvolvimento Rural – 
CNJ (Portugal), Liceul Technologic Aurel 
Rainu (Romania), Escola Profissional 
Agricola Quinta da Lageosa – EPAQL 
(Portugal) and coordinated by Cisita 
Parma (Italy), e coordenado pelo Cisita 
Parma (Itália), reúne uma combinação 
de parceiros, com escolas profissionais 
e técnicas no setor do agronegócio, 
uma câmara de comércio, empresas de 
consultoria de negócios e organizações 
com uma vasta experiência em projetos 
europeus. Assim, a complementaridade 
dos parceiros do projeto e uma cobertura 
geográfica para a divulgação máxima e 
exploração na UE seja alcançada.
Os resultados que serão criados durante 
a execução do projeto de 2 anos são os 
seguintes:
• 8 hipervídeos (vídeos interativos com 
links) que servirão como OER.
• 1 manual metodológico / diretrizes 
para o uso eficiente da narração digital 
para os alunos desenvolverem as suas 
competências.

PROJECTO
EUROPEU
FASTEST

Dossiê

AGIR
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CONCEITO e objectivo? 
É uma iniciativa integrada no âmbito 
da economia solidária, dinamizada pela 
CooLabora e desenvolvida por um grupo 
de pessoas e instituições com vontade de 
pensar e construir soluções de consumo 
solidárias e alternativas à massificação, 
capazes de reflectir sobre os nossos 
hábitos de consumo e as funções do 
dinheiro, que valorizem o “saberes “ e as 
pessoas e a economia local, privilegiando 
os produtos de proximidade. Além disto, 
ainda se pretende que esta iniciativa 
permita responder a necessidades de 
consumo concretas e que contribua para 
a sensibilização da comunidade para o 
consumo responsável e para a criação de 
laços de amizade e de entreajuda.

Como funciona?
Na Feira de Trocas as pessoas que expõem 
os serviços e produtos são designadas de 
prossumidores/as e estas podem trocar 
entre si produtos ou serviços de modo 
directo (produto ou serviço por produto 
ou serviço) ou com a mediação da moeda 
social. A moeda social que circula na feira 
é o TEAR que só é válido nos momentos 
da feira.
Um TEAR equivale a 1 € e existem 
“moedas” de 1 e de 5 e 0,5 TEARES. 
As pessoas interessadas em adquirir 
produtos ou serviços dirigem-se ao Banco 
do TEAR que se encontra na feira e trocar 
euros por TEARES, ou simplesmente 
trocar algo que saiba fazer e ou tenha pelos 
serviços e produtos presentes na feira. Esta 
troca directa só será realizada desde que 
ambas as partes envolvidas na transacção 
estejam de acordo e entendam que se trata 
de uma troca justa.
Podem integrar a rede de prossumidores/
as na feira e/ou o grupo de facebook todas 
as pessoas desempregadas e empregadas, 
detentoras de saberes debilmente 
valorizados pela economia actual, micro-
empresarários/as com os seus negócios 

formalizados ou não, pessoas interessadas 
em aceder a sistemas de consumo menos 
massificados e mais solidários.

Balanço
A Feira das Trocas nasceu no seio do 
Grupo Troca a Tod@s, criado em Janeiro 
de 2014, da vontade de contribuir com um 
espaço debate sobre formas alternativas de 
valorizar as pessoas e os seus saber-fazer e 
como forma de pensar formas solidárias e 
responsáveis de consumo. Foi adoptado 
o nome Troca a Tod@s por decisão e 
consenso do grupo, assim como a ideia de 
organizar a feira de trocas com o uso da 
moeda social. 
A Feira de Trocas e todo o processo foi 
construído de forma muito participativa 
e os membros foram, desde o início, 
muito activos no processo de construção/
tomada de decisões.
Foi possível compatibilizar a participação 
das pessoas e a de entidades parceiras 
ou colaborantes. Neste momento, há 
mais de 30 entidades do concelho que se 
envolvem no processo e na organização 
da Feira de Trocas da Covilhã com uso da 
moeda social. 
O Troca-a-Tod@s congrega uma vertente 
lúdica (as dinâmicas de grupo) que 
reforça os laços entre membros; uma 
vertente de capacitação (a discussão de 
temas, workshops e visionamento de 
vídeos sobre os impactos das decisões 
de consumo e sobre as moedas sociais); 
e uma vertente económica de criação de 
possibilidades de acesso a bens e serviços.
A Feira evoluiu em dimensão e na sua 
periodicidade, tendo envolvido, desde 
então, uma centena de prossumidores/as, 
reunindo em cada feira cerca de 30, por 
outro lado, a sua periodicidade aumentou, 
era realizada em 4 momentos anuais e 
passou a mensal, de forma a permitir que 
as trocas sejam mais regulares, atendendo 
assim melhor às necessidades efectivas de 
abastecimento alimentar e outro.

Os produtos que satisfazem necessidades 
básicas são os que mais procura têm e 
os que mais valor fazem movimentar, 
representando uma média de 30% do 
total. Outros serviços como os de higiene 
pessoal, vestuário, acessórios, serviços 
diversificados, bem como uma vastíssima 
panóplia de actividades de animação, 
geradoras de um ambiente de festa e de 
descontracção que vão desde a dança, 
passando pela música, até a aulas de 
yoga e de alimentação saudável, também 
estão presentes e também concorrem 
para a promoção dos/das seus/suas 
dinamizadores/as.
O espírito que nesta feira se vive é 
contagiante e há prossumidores/as 
assíduos/as que marcam lugar no evento 
desde o início.

Feira Troca a Tod@s
dinamiza economia solidária na Beira Interior
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