ESTRATÉGIAS DE EFICIÊNCIA COLECTIVA (EEC) – PROVERE

MERCADOS DO TEJO
Líder do consórcio:
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Várzea de mizões - Ap. 177
2354-909 TORRES NOVAS
geral@nersant.pt
www.nersant.pt
Tel.: 249839500
Pessoa de contacto:
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Entidades envolvidas na parceria/consórcio:
Nº
Empresas

34

unicípios

8

Associações empresariais

3

Instituições de ensino e de I&D

0

Agências de desenvolvimento regiona

0

Associações de desenvolvimento loca

1

Outras instituições relevantes.

1

Turismo de Lisboa e Vale do Tejo

Foco Temático/recurso(s) endógeno(s) a valorizar:
A Estratégia de Eficiência Colectiva definida no âmbito do PROVERE "Mercados do Tejo - Rede para o
Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Tejo" visa alavancar o desenvolvimento económico e
ordenamento territorial do Vale do Tejo em torno do recurso endógeno - Rio Tejo. Assume-o enquanto
factor-chave na implementação de uma estratégia de desenvolvimento turístico nas suas diversas
vertentes, que aposta no desenvolvimento de produtos turísticos de excelência, diferenciados, que
“fogem” da tipicidade do Turismo de Praia e Mar, num foco temático estruturado para o "Turismo e Lazer
com Sustentabilidade Ambiental".
O Rio Tejo representa a estrutura primordial da estratégia, uma vez que é a partir dele que faz sentido
concertar, aproveitar e promover os recursos naturais, patrimoniais, culturais e económicos aqui
existentes, assim como o surgimento de novas actividades relativas ao turismo-lazer. O aproveitamento
das potencialidades existentes passa pela (re) organização dos processos produtivos, pela diferenciação
ou criação de novos produtos e melhoria da sua qualidade e por uma organização mais eficiente das
empresas, num contexto de combinação virtuosa entre os recursos externos às áreas geográficas que
evidenciam mais carencias e a valorização dos seus recursos endógenos.
'A Estratégia do PROVERE “Mercados do Tejo” surge na continuidade de um processo de intervenções
consubstanciadas no programa VALTEJO – Valorização do Tejo (projectos públicos apoiados no QCA III),
que assumiu como objectivo primordial a Valorização do Tejo através de um conjunto de projectos
estruturantes e de iniciativas inovadoras, susceptíveis de relançar o papel do rio como eixo estratégico de
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dinamização económica e elemento identitário da região, no caminho para um desenvolvimento
sustentável, de criação de emprego e de bem-estar social para os residentes e de atractividade externa.
A Estratégia de Eficiência Colectiva Provere “Mercados do Tejo” alicerçasse em torno das seguintes
áreas temáticas prioritárias de intervenção – denominadas Mercados – que visam promover a valorização
económica deste recurso:
- Mercado dos Portos Ribeirinhos - Reabilitar os portos ribeirinhos como palco de reinventação da
tradição das trocas comerciais que em tempos existiu no rio Tejo estabelecendo uma rede de mercados
locais nos principais parques ribeirinhos do Tejo, importantes portos fluviais d’outrora;
- Mercado do Turismo Activo - Consolidar a vocação do território para a prática de Turismo Activo assente
em valores ambientais e naturais;
- Mercado do Património - Valorizar e musealizar o património dos Castelos do Tejo;
- Mercado da Sustentabilidade e Promoção Ambiental - Promover iniciativas de desenvolvimento
económico ambientalmente sustentáveis e orientadas por preocupações de conservação e protecção
ambiental;
- Mercado das Artes e Conhecimento - Preservar e dinamizar o património histórico e cultural da região;
- Mercado dos Sabores - Preservar, valorizar e dinamizar produtos alimentares locais e da própria
gastronomia da região, enquanto recurso endógeno de excelência;
- Mercado do Alojamento Turístico - Dinamizar o sector turístico da região assente na potenciação da
oferta turística do território do Vale do Tejo.

Delimitação e caracterização do território-alvo:
Constitui-se como território alvo da presente Estratégia de Eficiência Colectiva:
1. Concelhos da NUT III Médio Tejo: Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere,
Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha;
2. Concelhos da NUT III Lezíria do Tejo: Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca,
Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém;
3. Concelhos da NUT III do Alto Alentejo: Gavião.
Lista dos principais projectos:
• Promoção e Sinalética dos Percursos, Rotas e Eventos do Tejo
• Rede do Conhecimento e História do Tejo
• Percursos Ribeirinhos do Tejo
• Mercados Ribeirinhos do Tejo
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