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Agir para o turismo de 
natureza
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> Qualificação do território / 
aldeias e praias fluviais

> Produtos locais 

> Animação / dinamização

> Comunicação / marketing

4. Foco Temático
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 PROVERE REDE ALDEIAS DO XISTO 

RECURSOS ENDÓGENOS 

� Estimular o crescimento e a sustentabilidade da marca turística 

� Atrair, orientar e valorizar novos investimentos  

� Incorporar conhecimento e inovação nos processos  

� Ganhar escala: maior coesão interna/ maior inserção externa 

(economia de aglomeração) 

> Pessoas e cultura 

> Património Natural 

> Património Construído 

> Produtos Locais 

> Gastronomia 

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS  

5. A Estratégia PROVERE
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Objectivos Específicos Acções 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

1.1. Aldeias do Xisto existentes: implementação dos Planos de Aldeia; 
consolidação da rede de Lojas Aldeias do Xisto 

1.2. Aldeias candidatas: elaboração de Plano de Aldeia; intervenções 
qualificadoras 

1.3. Aldeias temáticas: intervenções à escala de aldeia 

2.1. Estruturas de Animação: rotas AX (rede de percursos, centros BTT, etc.) 

2.2. Calendário de Animação: actividades de animação nas aldeias e noutros 
contextos territoriais de interesse promocional 

2.3. Animação da rede de Parceiros: plano de formação, apoio ao investimento 
e atracção de financiamento, estrutura de governação 

3.1. Afirmar a Marca Aldeias do Xisto enquanto destino turístico (nacional, 
internacional) 

3.2. Expansão nacional e internacional da rede de Lojas Aldeias do Xisto 

1. Dinamizar as Aldeias do 
Xisto (AX) 

2. Animar o Território e os 
Agentes 

3. Comunicar a Marca/ 
Marketing Territorial 

5. A Estratégia PROVERE



 PROGRAMA DE ACÇÃO (continuação) 

Objectivos Específicos Acções 

4.1. Centros de Atracção Turística: centros interpretativos e parques temáticos 

4.2. Unidades Turísticas: alojamento, restauração, infra-estruturas e serviços 
de apoio 

5.1. Valorização das fileiras agro-florestais 

5.2. Intervenções qualificadoras do ambiente e protecção dos recursos naturais 

 

6.1. Rede optimizada de transportes convencionais e não convencionais 

6.2. Rede de alternativas à deslocação física: utilização conjugada de TIC e de 
serviços itinerantes 

6.3. Articulação do sistema com a oferta turística: programas de visitação 

 

5. Valorizar o Ambiente e 
os Recursos Naturais 

6. Estabelecer solução de 
Mobilidade e 
Acessibilidade Física e 
Virtual  

4. Valorizar os Recursos 
Turísticos 
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5. A Estratégia PROVERE
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8. Os Projectos Âncora 

O projecto contempla várias tipologias de intervenção, das quais se destacam as 

seguintes: i) Intervenções urbanísticas de reconstrução/requalificação de imóveis com 

valor arquitectónico, histórico e cultural para habitação, alojamento, TER, espaços 

museológicos, restauração e outras estruturas de apoio ao turismo; ii) Elaboração de 

Planos de Aldeia (em aldeias candidatas à rede); iii) Requalificação de espaços públicos e 

infra-estruturas; iv) Dinamização da actividade económica; e v) Consolidação da rede de 

Lojas Aldeias do Xisto.

Caracterização do projecto / 
memória descritiva geral

4

21.647.141,00 €Investimento total3

Pronto a executarGrau de maturação 

Território das Aldeias do Xisto (37 aldeias)Localização do projecto

Projecto ColectivoNatureza do projecto

REGENERAÇÃO DAS ALDEIAS DE XISTO: Revitalização do Património Construído e de 
Actividades Económicas e Serviços de Proximidade

Designação do projecto

2

Público / PrivadoNatureza do Promotor

Múltiplos. Autarquias (20) e Agentes Privados (47)Promotores
1

Projecto Âncora 

O projecto contempla várias tipologias de intervenção, das quais se destacam as 

seguintes: i) Intervenções urbanísticas de reconstrução/requalificação de imóveis com 

valor arquitectónico, histórico e cultural para habitação, alojamento, TER, espaços 

museológicos, restauração e outras estruturas de apoio ao turismo; ii) Elaboração de 

Planos de Aldeia (em aldeias candidatas à rede); iii) Requalificação de espaços públicos e 

infra-estruturas; iv) Dinamização da actividade económica; e v) Consolidação da rede de 

Lojas Aldeias do Xisto.

Caracterização do projecto / 
memória descritiva geral

4

21.647.141,00 €Investimento total3

Pronto a executarGrau de maturação 

Território das Aldeias do Xisto (37 aldeias)Localização do projecto

Projecto ColectivoNatureza do projecto

REGENERAÇÃO DAS ALDEIAS DE XISTO: Revitalização do Património Construído e de 
Actividades Económicas e Serviços de Proximidade

Designação do projecto

2

Público / PrivadoNatureza do Promotor

Múltiplos. Autarquias (20) e Agentes Privados (47)Promotores
1

Projecto Âncora 
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8. Os Projectos Âncora (continuação)

O projecto contempla três tipos de iniciativas, em concreto a i) Dotação do território 
com estruturas permanentes de animação ligadas ao desporto e aventura, entre 
outras, e à fruição turística (ex. Caminhos do Xisto, Percursos de Grande Rota, Centros 
de BTT, qualificação e das Praias Fluviais); ii) Estruturas/unidades de apoio à inovação 
(ex. FABLAB em parceria com o MIT), à difusão de conhecimento e de saberes-fazer (ex. 
Centro tecnológico do Artesanato) e à atracção de investimento (ex. X-Invest - gabinete 
de apoio à elaboração de estudos técnicos, candidaturas, etc.); e iii) Implementação de 
um calendário de animação permanente (integrador de iniciativas de expressão 
artística e cultural diversificadas). No global, este projecto integra 56 iniciativas (31 
públicas e 25 privadas) congregando 37 promotores (18 Municípios, 5 Associações de 
Desenvolvimento, 5 Empresas de Animação Turística e 9 outros agentes económicos).

Caracterização do projecto 
/ memória descritiva geral

4

16.646.557,29 €Investimento total3

Pronto a executar.Grau de maturação 

Território das Aldeias do Xisto Localização do projecto

Projecto Colectivo e em CooperaçãoNatureza do projecto

PLANO DE ANIMAÇÃO DAS ALDEIAS DO XISTODesignação do projecto

2

População em geral e outros parceiros
Outras entidades 
envolvidas

Público / PrivadoNatureza do Promotor

Múltiplos. Autarquias (18) e Agentes Privados (19)Promotores

1

Projecto Âncora 

O projecto contempla três tipos de iniciativas, em concreto a i) Dotação do território 
com estruturas permanentes de animação ligadas ao desporto e aventura, entre 
outras, e à fruição turística (ex. Caminhos do Xisto, Percursos de Grande Rota, Centros 
de BTT, qualificação e das Praias Fluviais); ii) Estruturas/unidades de apoio à inovação 
(ex. FABLAB em parceria com o MIT), à difusão de conhecimento e de saberes-fazer (ex. 
Centro tecnológico do Artesanato) e à atracção de investimento (ex. X-Invest - gabinete 
de apoio à elaboração de estudos técnicos, candidaturas, etc.); e iii) Implementação de 
um calendário de animação permanente (integrador de iniciativas de expressão 
artística e cultural diversificadas). No global, este projecto integra 56 iniciativas (31 
públicas e 25 privadas) congregando 37 promotores (18 Municípios, 5 Associações de 
Desenvolvimento, 5 Empresas de Animação Turística e 9 outros agentes económicos).

Caracterização do projecto 
/ memória descritiva geral

4

16.646.557,29 €Investimento total3

Pronto a executar.Grau de maturação 

Território das Aldeias do Xisto Localização do projecto

Projecto Colectivo e em CooperaçãoNatureza do projecto

PLANO DE ANIMAÇÃO DAS ALDEIAS DO XISTODesignação do projecto

2

População em geral e outros parceiros
Outras entidades 
envolvidas

Público / PrivadoNatureza do Promotor

Múltiplos. Autarquias (18) e Agentes Privados (19)Promotores

1

Projecto Âncora 
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O projecto tem duas vertentes complementares. Por uma lado executa o Plano de 

Comunicação e Marketing da Rede Aldeias do Xisto (em acção colectiva com os parceiros 

da EEC). Por outro, pretende alargar o sistema de promoção, comercialização e animação 

de produtos agro-alimentares e artesanais das aldeias do xisto, por 6 cidades de Portugal 

e criar espaços âncora (pontos de promoção global) em 5 países da Europa. Tal, requer 

investimentos em projecto de arquitectura; mobiliário para expositor de produtos, 

informação e degustação; quiosque multimédia; posto de Internet, etc.

Caracterização do projecto 
/ memória descritiva geral

4

3.347.800,00 €Investimento total3

Pronto a executarGrau de maturação

Território das Aldeias do Xisto, Mercado Nacional (cidades) e Mercado InternacionalLocalização do projecto

Promotores múltiplosNatureza do projecto

PLANO DE MARKETING & COMUNICAÇÃO TERRITORIALDesignação do projecto

2

Todos os consorciados da EEC
Outras entidades 
envolvidas

PrivadoNatureza do Promotor

Múltiplos: 1) ADXTUR, 2) Saber das Mãos, Sociedade Comercial LDA e 3) Mimos Portugal 

SL.
Promotores

1

Projecto Âncora 

O projecto tem duas vertentes complementares. Por uma lado executa o Plano de 

Comunicação e Marketing da Rede Aldeias do Xisto (em acção colectiva com os parceiros 

da EEC). Por outro, pretende alargar o sistema de promoção, comercialização e animação 

de produtos agro-alimentares e artesanais das aldeias do xisto, por 6 cidades de Portugal 

e criar espaços âncora (pontos de promoção global) em 5 países da Europa. Tal, requer 

investimentos em projecto de arquitectura; mobiliário para expositor de produtos, 

informação e degustação; quiosque multimédia; posto de Internet, etc.

Caracterização do projecto 
/ memória descritiva geral

4

3.347.800,00 €Investimento total3

Pronto a executarGrau de maturação

Território das Aldeias do Xisto, Mercado Nacional (cidades) e Mercado InternacionalLocalização do projecto

Promotores múltiplosNatureza do projecto

PLANO DE MARKETING & COMUNICAÇÃO TERRITORIALDesignação do projecto

2

Todos os consorciados da EEC
Outras entidades 
envolvidas

PrivadoNatureza do Promotor

Múltiplos: 1) ADXTUR, 2) Saber das Mãos, Sociedade Comercial LDA e 3) Mimos Portugal 

SL.
Promotores

1

Projecto Âncora 

8. Os Projectos Âncora (continuação)
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Intervenções integradas e complementares: i) Hotel que se afirmará como âncora para 
outros empreendimentos turísticos, pensado para o turismo acessível. Com capacidade 
para 78 pessoas, é fundamental à rentabilização de todo o projecto e à sua 
sustentabilidade económica, assente numa grande interacção entre alojamento e 
actividades sendo desenvolvidos pacotes destinados a públicos alvos contemplando a 
realização de actividades na serra com a estadia e permitindo uma oferta diversificada 
baseada num plano de animação. Um dos aspectos privilegiados é a proximidade ao 
Centro Hípico e às actividades daí inerentes (passeios, hipismo, etc.; ii) Museu de Artes 
e Ofícios Tradicionais para preservar a identidade local e salvaguardar o património 
cultural; iii) Museu do Mel; iv) Promoção e realização de eventos desportivos equestres 
de âmbito nacional; v) Quinta Pedagógica/ Parque Zoológico com um conjunto de 
espécies autóctones, representativas da fauna local, reconstituindo com actividades a 
ruralidade de outros tempos; vi) Parque Infantil/Parque Aventura; e vii) Ecomuseu.

Caracterização do projecto 
/ memória descritiva geral

4

3.003.569,40 €Investimento total3

Pronto a executarGrau de maturação 

Montoiro - Quinta da Paiva (Miranda do Corvo)Localização do projecto

Projecto ConjuntoNatureza do projecto

PROJECTO INTEGRADO DA QUINTA DA PAIVADesignação do projecto

2

-Outras entidades

Público / PrivadoNatureza do Promotor

Câmara Municipal de Miranda do Corvo e Associação para o Desenvolvimento e 

Formação Profissional (ADFP)
Promotores

1

Projecto Âncora 

Intervenções integradas e complementares: i) Hotel que se afirmará como âncora para 
outros empreendimentos turísticos, pensado para o turismo acessível. Com capacidade 
para 78 pessoas, é fundamental à rentabilização de todo o projecto e à sua 
sustentabilidade económica, assente numa grande interacção entre alojamento e 
actividades sendo desenvolvidos pacotes destinados a públicos alvos contemplando a 
realização de actividades na serra com a estadia e permitindo uma oferta diversificada 
baseada num plano de animação. Um dos aspectos privilegiados é a proximidade ao 
Centro Hípico e às actividades daí inerentes (passeios, hipismo, etc.; ii) Museu de Artes 
e Ofícios Tradicionais para preservar a identidade local e salvaguardar o património 
cultural; iii) Museu do Mel; iv) Promoção e realização de eventos desportivos equestres 
de âmbito nacional; v) Quinta Pedagógica/ Parque Zoológico com um conjunto de 
espécies autóctones, representativas da fauna local, reconstituindo com actividades a 
ruralidade de outros tempos; vi) Parque Infantil/Parque Aventura; e vii) Ecomuseu.

Caracterização do projecto 
/ memória descritiva geral

4

3.003.569,40 €Investimento total3

Pronto a executarGrau de maturação 

Montoiro - Quinta da Paiva (Miranda do Corvo)Localização do projecto

Projecto ConjuntoNatureza do projecto

PROJECTO INTEGRADO DA QUINTA DA PAIVADesignação do projecto

2

-Outras entidades

Público / PrivadoNatureza do Promotor

Câmara Municipal de Miranda do Corvo e Associação para o Desenvolvimento e 

Formação Profissional (ADFP)
Promotores

1

Projecto Âncora 

8. Os Projectos Âncora (continuação)
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O projecto contempla investimento na: i) Requalificação das margens do rio Unhais, 
prevendo a execução dos arranjos exteriores, balneário e bar da praia fluvial da vila, 
assentando a intervenção, na criação de um percurso temático ao longo das margens 
do rio. O percurso contempla diversos pontos de paragem, conferindo-lhe, assim, um 
carácter diferenciado, abrangendo vários públicos e faixas etárias. Paralelamente, será
construída uma ii) Unidade Hoteleira de quatro estrelas em zona de expansão da vila 
de Pampilhosa da Serra. A infra-estrutura será uma mais valia e dará a resposta 
necessária no âmbito do alojamento e realização de eventos no concelho e na região.

Caracterização do projecto 
/ memória descritiva geral

4

3.000.000,00 €Investimento total3

Pronto a executarGrau de maturação 

Pampilhosa da SerraLocalização do projecto

Projecto ConjuntoNatureza do projecto

PROJECTO INTEGRADO DO RIO UNHAISDesignação do projecto

2

-
Outras entidades 
envolvidas

Público / PrivadoNatureza do Promotor

Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra; e Requintes Rurais, LDA.Promotores

1

Projecto Âncora 

O projecto contempla investimento na: i) Requalificação das margens do rio Unhais, 
prevendo a execução dos arranjos exteriores, balneário e bar da praia fluvial da vila, 
assentando a intervenção, na criação de um percurso temático ao longo das margens 
do rio. O percurso contempla diversos pontos de paragem, conferindo-lhe, assim, um 
carácter diferenciado, abrangendo vários públicos e faixas etárias. Paralelamente, será
construída uma ii) Unidade Hoteleira de quatro estrelas em zona de expansão da vila 
de Pampilhosa da Serra. A infra-estrutura será uma mais valia e dará a resposta 
necessária no âmbito do alojamento e realização de eventos no concelho e na região.

Caracterização do projecto 
/ memória descritiva geral

4

3.000.000,00 €Investimento total3

Pronto a executarGrau de maturação 

Pampilhosa da SerraLocalização do projecto

Projecto ConjuntoNatureza do projecto

PROJECTO INTEGRADO DO RIO UNHAISDesignação do projecto

2

-
Outras entidades 
envolvidas

Público / PrivadoNatureza do Promotor

Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra; e Requintes Rurais, LDA.Promotores

1

Projecto Âncora 

8. Os Projectos Âncora (continuação)
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Criação de Centro Interpretativo no interior do parque Eólico da Serra do Açor (parque 
eólico da Pampilhosa) com forte componente científica, artística e de diversão.
As temáticas a explorar irão desde a história do Vento e a sua origem, passando pela 
arte, ficção, até à ciência, no seu conjunto constituirão uma referência a nível local, 
nacional e até mesmo internacional.
Pela variedade de temáticas e abordagens, este Centro Interpretativo vai ao encontro 
de oportunidades que passam pelo estabelecimento de parcerias com entidades nas 
áreas do espectáculo, desporto, ciência, educação, entre outras. Desta forma 
incentivar-se-á o estabelecimento e o desenvolvimento de tecidos turísticos que não 
existem ainda na região.
O edifício que se estima em cerca de 2.500 m2 subdividir-se-á em espaços de 
exposições temporárias e uma exposição permanente cujo percurso se distribui por 
diferentes temáticas. Conterá, também, um espaço dedicado a serviços educativos 
para que se possam concretizar actividades com um público mais jovem, bem como um 
espaço para serviços administrativos e para a Loja do visitante.
Este Centro será desenvolvido e explorado numa lógica de rede com outros centros 
interpretativos, em concreto o Centro de Atracções Mineiras e o Centro de Ciência Viva 
da Floresta.

Caracterização do projecto 
/ memória descritiva geral

4

7.000.000,00 €Investimento total3

Pronto a executarGrau de maturação 

Pampilhosa da SerraLocalização do projecto

Projecto IndividualNatureza do projecto

CENTRO INTERPRETATIVO DO VENTODesignação do projecto

2

PrivadoNatureza do Promotor

Ventos Propícios - Energia Eólica Unipessoal, Lda.Promotores

1

Projecto Âncora 

Criação de Centro Interpretativo no interior do parque Eólico da Serra do Açor (parque 
eólico da Pampilhosa) com forte componente científica, artística e de diversão.
As temáticas a explorar irão desde a história do Vento e a sua origem, passando pela 
arte, ficção, até à ciência, no seu conjunto constituirão uma referência a nível local, 
nacional e até mesmo internacional.
Pela variedade de temáticas e abordagens, este Centro Interpretativo vai ao encontro 
de oportunidades que passam pelo estabelecimento de parcerias com entidades nas 
áreas do espectáculo, desporto, ciência, educação, entre outras. Desta forma 
incentivar-se-á o estabelecimento e o desenvolvimento de tecidos turísticos que não 
existem ainda na região.
O edifício que se estima em cerca de 2.500 m2 subdividir-se-á em espaços de 
exposições temporárias e uma exposição permanente cujo percurso se distribui por 
diferentes temáticas. Conterá, também, um espaço dedicado a serviços educativos 
para que se possam concretizar actividades com um público mais jovem, bem como um 
espaço para serviços administrativos e para a Loja do visitante.
Este Centro será desenvolvido e explorado numa lógica de rede com outros centros 
interpretativos, em concreto o Centro de Atracções Mineiras e o Centro de Ciência Viva 
da Floresta.

Caracterização do projecto 
/ memória descritiva geral

4

7.000.000,00 €Investimento total3

Pronto a executarGrau de maturação 

Pampilhosa da SerraLocalização do projecto

Projecto IndividualNatureza do projecto

CENTRO INTERPRETATIVO DO VENTODesignação do projecto

2

PrivadoNatureza do Promotor

Ventos Propícios - Energia Eólica Unipessoal, Lda.Promotores

1

Projecto Âncora 

8. Os Projectos Âncora (continuação)
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Este é um projecto promovido pela empresa recordar o passado em parceria com a 
Fundação Minas da Panasqueira e o Município do Fundão. Neste momento decorre a 
1ª fase da obra em termos de recuperação física da antiga lavaria esta candidatura 
inserida da EEC Aldeias do Xisto corresponde à 2ª fase sendo concentrada nos 
conteúdos e equipamentos que darão a atractividade nos mercados nacionais e 
internacionais a este equipamento. Este projecto está sinalizado como de interesse 
nacional para o turismo.
Pretende-se, principalmente, a concepção e montagem de actividades didácticas de 
interpretação mediadas por soluções interactivas para valorização da antiga lavaria 
das Minas da Panasqueira.
O espaço expositivo será composto por 25 módulos interactivos, distribuídos por 13 
espaços: Sala dos Vagões; Recepção; Auditório; Galeria; Sala sobre temas sociais; Sala 
dos designers; Sala do laboratório; Secadores; Mesas de Separação; Zona Industrial ; 
Nave Principal; Gruta dos Cristais; Bar/Café; Zona de Armazenagem

Caracterização do projecto / 
memória descritiva geral

6

5.000.000,00 €Investimento total3

Pronto a executarGrau de maturação 

Silvares (Lavaria) - FundãoLocalização do projecto

Projecto IndividualNatureza do projecto

CENTRO DE ATRACÇÕES MINEIRASDesignação do projecto

2

-
Outras entidades 
envolvidas

PrivadoNatureza do Promotor

Recordar o Passado, Lda.Promotores

1

Projecto Âncora 

Este é um projecto promovido pela empresa recordar o passado em parceria com a 
Fundação Minas da Panasqueira e o Município do Fundão. Neste momento decorre a 
1ª fase da obra em termos de recuperação física da antiga lavaria esta candidatura 
inserida da EEC Aldeias do Xisto corresponde à 2ª fase sendo concentrada nos 
conteúdos e equipamentos que darão a atractividade nos mercados nacionais e 
internacionais a este equipamento. Este projecto está sinalizado como de interesse 
nacional para o turismo.
Pretende-se, principalmente, a concepção e montagem de actividades didácticas de 
interpretação mediadas por soluções interactivas para valorização da antiga lavaria 
das Minas da Panasqueira.
O espaço expositivo será composto por 25 módulos interactivos, distribuídos por 13 
espaços: Sala dos Vagões; Recepção; Auditório; Galeria; Sala sobre temas sociais; Sala 
dos designers; Sala do laboratório; Secadores; Mesas de Separação; Zona Industrial ; 
Nave Principal; Gruta dos Cristais; Bar/Café; Zona de Armazenagem

Caracterização do projecto / 
memória descritiva geral

6

5.000.000,00 €Investimento total3

Pronto a executarGrau de maturação 

Silvares (Lavaria) - FundãoLocalização do projecto

Projecto IndividualNatureza do projecto

CENTRO DE ATRACÇÕES MINEIRASDesignação do projecto

2

-
Outras entidades 
envolvidas

PrivadoNatureza do Promotor

Recordar o Passado, Lda.Promotores

1

Projecto Âncora 

8. Os Projectos Âncora (continuação)



Equipa Técnica (ADXTUR)

Por Áreas
- Comunicação e Marketing

- Turismo 

- Ordenamento do Território

- Formação Profissional 

Conselho Geral de Parceiros (CGP)
Líder: ADXTUR

Consorciados: todos os membros da Parceria Local

Comissão de Monitorização e 
Avaliação/ Auditoria (CMAA)

Comissão Permanente (CP)
Líder: ADXTUR

Reuniões de acompanhamento (membros):
Um representante por entidade, de entre as seguintes: Município por cada NUT 

III; Alojamento; Restauração; Animação; promoção do turismo do centro de 

Portugal; ICNB, I.P.; Universidade; entidade responsável pelo Plano de 

Formação; Associações Gestoras das Estratégias Locais de Desenvolvimento

Unidade Operativa Externa

Equipa da UBI
Equipas Permanentes (Municípios):
Gabinetes Técnicos dos Municípios

Equipas Temáticas (Parceiros):
Representantes de diferentes organismos da 

Administração Central;

Entidades/pessoas específicas;

Associações Gestoras das Estratégias Locais 

de Desenvolvimento

Grupos de Trabalho 
Temáticos (GTT)

Equipas Temáticas (Promotores):

Privados (ou técnicos das entidades de 

suporte à submissão das candidaturas)

PROVERE 
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9. Modelo de 
Governança
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11. Modelo de trabalho: fluxo de informação

ADXTUR
(estrutura 
técnica)

Município

Município

Município

Município

Promotores

Outros agentes 

do território

Entidades 
Externas

CCDR-C

GAL’s

Promotores

Promotores

Promotores

ADXTUR
(estrutura 
técnica)

Município

Município

Município

Município

Promotores

Outros agentes 

do território

Entidades 
Externas

CCDR-C

GAL’s

Promotores

Promotores

Promotores

ADXTUR
(estrutura 
técnica)

Município

Município

Município

Município

Promotores

Outros agentes 

do território

Entidades 
Externas

CCDR-C

GAL’s

Promotores

Promotores

Promotores
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> Monitorização e sistematização de avisos de concurso

> Sistematização de Check-Lists

> Dinamização e participação em reuniões de trabalho, com 

municípios e promotores, GAL, etc.

> Apoio à montagem e elaboração de candidaturas

> Emissão de Declarações de Pertença e de Conformidade

> Monitorização da implementação do Programa de Acção

12. Principais actividades da equipa técnica




