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SUMÁRIO EXECUTIVO
De acordo com as “Orientações para a contratualização com subvenção global entre as
autoridades de gestão dos Programas Operacionais Regionais e as associações de municípios
baseadas em NUTS III”, com deliberação aprovada em 19 de Março de 2008: “A
contratualização com associações de municípios no âmbito do QREN procura fomentar uma
abordagem integrada das intervenções de desenvolvimento territorial, apelando à
cooperação entre municípios, enquanto actores-chave do desenvolvimento. Tem de ser
suportada num programa territorial de desenvolvimento (n.º 3 do artigo 64.º do Decreto-Lei n.º
312/2007, de 17 de Setembro) que demonstre a coerência estratégica das operações que
serão objecto de contratualização.” O Programa Territorial de Desenvolvimento (PTD)
apresentado deve ainda ser um reflexo da estratégia e do plano de investimentos plurianual
definido para o território e deve estar coerente com a estratégia na Região Centro.
Considerando a elaboração do Plano Estratégico e de Acção do Pinhal Interior Norte 20072013 (PEAPIN), a Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte (AMPIN) apresenta o seu
Programa

Territorial

de

Desenvolvimento

como

documento

simplificado,

trabalhado

exclusivamente para estruturar o processo de negociação da subvenção global do Programa
Operacional Regional do Centro. A Estratégia Integrada de Desenvolvimento e o Plano de
Acção Global para a região extravasam o domínio da negociação do POCentro,
alavancando o cenário de desenvolvimento perspectivado para 2013 em domínios como o
Potencial humano, o desenvolvimento Rural, a Competitividade Económica, a Valorização
Territorial alargada ou a Cooperação territorial.
O território da AMPIN corresponde à NUT III com o mesmo nome e abrange os municípios de
Alvaiázere, Ansião, Arganil, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Miranda do
Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penela, Tábua e Vila
Nova de Poiares. Com uma localização estratégica na Região Centro, entre o Interior e o
Litoral, o Pinhal Interior Norte (PIN) é marcado pela heterogeneidade socioeconómica e
demográfica, sendo notória a diferença entre os concelhos do interior e os que estão mais
próximos da faixa litoral e das macro-acessibilidades rodoviárias.
A Região do PIN registou um decréscimo populacional acelerado na década de 80,
verificando-se, já na última década censitária, uma tendência evidente de estabilização
populacional. Este fenómeno demográfico tem sido acompanhado por um aumento da
população dependente, com especial ênfase para a população idosa. O perfil etário do PIN,
acompanhado por uma significativa taxa de analfabetismo e um baixo nível de ensino, e
pela excessiva tendência de terciarização da sua base económica local, fragiliza a Região e
poderá dificultar o seu posicionamento estratégico como espaço competitivo no contexto
nacional. Tendo consciência desta realidade menos favorável, a Região do PIN pretende
posicionar-se para os novos desafios de desenvolvimento, apostando na valorização de
factores diferenciadores, em grande medida relacionados com o potencial das suas
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paisagens e elementos naturais, e que permitem a afirmação da Região como espaço de
múltiplas oportunidades em sectores como o das energias renováveis, o turismo natureza e o
ambiente e qualidade de vida.
Reconhecida a importância de definir uma estratégia regional sustentada, criando e/ou
valorizando vantagens competitivas com base nos factores diferenciadores do seu território e
em parcerias estratégicas, e explorando eficazmente as oportunidades existentes, a AMPIN
elaborou o PEAPIN, tendo para essa finalidade contratado os serviços da Sociedade
Portuguesa de Inovação, S.A. (SPI), que muito se orgulha de contribuir para esta nova fase de
desenvolvimento do Território, em alinhamento com a Estratégia de Lisboa.
A estratégia proposta para a Região do PIN assume a seguinte visão:
“Pinhal Interior Norte: Um Centro Alternativo e Sustentável”
Esta visão é suportada e afirmada em torno de três linhas estratégicas que nos parecem ser
fundamentais:
•

Linha Estratégica 1. Apostar na educação e na qualificação - Investir nas pessoas e criar
uma Região empreendedora, orientada para a valorização do potencial humano
regional como pilar estratégico do desenvolvimento integrado e sustentado da Região;

•

Linha Estratégica 2. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades – Criar uma
Região coesa e competitiva, alinhada com os novos desafios de valorização territorial
com vista à criação de um espaço de qualidade, e organizada de modo a garantir e
estimular o sucesso dos projectos a implementar;

•

Linha Estratégica 3. Valorizar a base económica regional – Apostar numa Região
inovadora que ousa ser diferente, através do estímulo à capacidade de inovar, de criar
valor e do fomento da progressão na cadeia de valor dos produtos e sectores
económicos existentes ou que se revelam com forte potencial regional.

Para a concretização da visão e linhas de orientação estratégica apontadas será necessária
a mobilização de recursos em três domínios de acção: pessoas, sectores estratégicos e infraestruturas, sendo evidente que o sucesso do PEAPIN depende da capacidade de organizar
estes domínios em torno de objectivos e projectos mobilizadores, conducentes a resultados
convenientemente monitorizados, alimentadores de ciclos de melhoria.
Valorizando o trabalho desenvolvido na elaboração do PEAPIN, e tendo presente a
deliberação aprovada a 19 de Março de 2008, correspondente às orientações para a
contratualização, a AMPIN procedeu à análise global dos cenários de futuro e, considerando
a diversidade de agentes e a premência de, neste momento, coordenar e estruturar as
acções no domínio de intervenção directa dos seus associados, elaborou a presente
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proposta de Programa Territorial de Desenvolvimento que servirá de base à negociação da
contratualização do POR-C.
O POR-C constituiu um dos instrumentos de suporte para a elaboração do PEAPIN e constitui
agora a única base de apoio para a estruturação da proposta apresentada para a
contratualização. Este exercício de focalização estratégica no POR-C determinou a triagem
coerente dos projectos mobilizadores do PEAPIN, obedecendo a princípios de articulação
global entre possibilidades de promoção por outros agentes de desenvolvimento regional e
de maximização de sinergias entre os vários instrumentos de financiamento disponíveis.
Considerando as linhas de orientação estratégica e os projectos mobilizadores do PEAPIN que
têm enquadramento no PTD, e analisando os eixos prioritários do POR-C e respectivos
regulamentos específicos foi possível estruturar o PTD em 4 Operações Integradas:
•

Operação Integrada I. Rede de Áreas de Suporte à Economia Regional: respeita os
critérios e objectivos preconizados no Eixo 1 do POR-C, mais especificamente no
regulamento das Áreas de Acolhimento empresarial e logística. Esta Operação
Integrada é crucial para a promoção da competitividade regional, viabilizando uma
rede regional de áreas de suporte às actividades económicas com serviços de apoio
que apoiam a capacitação técnica e o reforço do tecido económico regional;

•

Operação Integrada II. Programa de Valorização da Rede Urbana e Qualidade de
Vida. A esta OI correspondem objectivos estratégicos de estruturação dos espaços
urbanos intra-regionais, dotando-os de espaços e equipamentos de qualidade que
permitem uma vivência colectiva dos aglomerados. Esta OI integra acções
específicas de base territorial alinhadas com os regulamentos específicos Rede de
Equipamentos Culturais, Equipamentos para a Coesão Local e Património Cultural;

•

Operação Integrada III. Rede Intermunicipal de Mobilidade e Acessibilidades. Sendo
uma matéria já pouco representativa nalguns espaços regionais, na Região do Pinhal
Interior Norte a mobilidade é ainda uma área de melhoria, cujo tratamento é
imprescindível para o equilíbrio e desenvolvimento do espaço regional. Esta OI
enquadra-se no regulamento específico Mobilidade Territorial;

•

Operação Integrada IV. Programa Estratégico de Valorização Ambiental. O Pinhal
Interior Norte é um território marcado pela grandiosidade dos espaços naturais e pela
forte complementaridade entre estes e os espaços ocupados pelo Homem. A
preservação do equilíbrio Homem-natureza e a garantia da sustentabilidade são as
maiores condicionantes ao desenvolvimento da Região, onde os recursos naturais são
um recurso económico estratégico (turismo, aproveitamento múltiplo da floresta, etc).
Nesta operação integrada encontram-se as acções específicas de base territorial
das tipologias preconizadas nos regulamentos específicos Acções de Valorização
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Ambiental, Gestão Activa de Espaços Protegidos e Classificados, Ciclo da Água e
Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos.

Linhas de
Orientação
Estratégica

Qualificar o Território, Estruturar e Integrar
Diversidades – criar uma região coesa e competitiva

Projectos PEAPIN

P9.EVEN

Eixos POR–C
relevantes para a
contratualização
PTD do PIN

Eixo 1. Competitividade,
Inovação e Conhecimento

P10. SER

P11.BASE

Operação integrada I.
Rede de Áreas de Suporte à
Economia Regional

Programa
Territorial de
Desenvolvimento
Operações
Integradas
para a Região
do Pinhal
Interior Norte

P12. RIMA

Valorizar a Base Económica Regional – apostar numa
região inovadora que ousa ser diferente
P13.Centros

P14. EUS

Eixo 3. Consolidação e Qualificação
dos espaços sub-regionais

Operação integrada II.
Programa de Valorização da Rede
Urbana e Qualidade de Vida

Regulamento Específico: Áreas
de Acolhimento Empresarial e
Logística
Tipologias: Infra-estruturas físicas
e Empreendedorismo
empresarial
Financiamento: 7.351.515 €
Taxa de financiamento: entre
50% e 70%

Regulamento Específico: Rede de
Equipamentos Culturais
Tipologias: Serviços de Bibliotecas
Públicas a integrar na Rede
Nacional de Bibliotecas e
Recuperação e Valorização de
Teatros e Cine-Teatros
Financiamento: 670.000 €
Taxa de financiamento: entre 40% e

Regulamento Específico:
Promoção da Cultura Científica
e Tecnológica e Difusão do
Conhecimento
Tipologias: Criação e
requalificação de infra-estruturas
e equipamentos de divulgação
e animação científica e
tecnológica -rede ciência viva
Financiamento: 1.305.000€
Taxa de financiamento: entre
50% e 60%

Regulamento Específico:
Equipamentos para a Coesão Local
Tipologias: Equipamentos
Desportivos, de Proximidade e
Pequena Escala Global, de Interesse
inter e Municipal; Equipamentos
Sociais de Âmbito Supramunicipal e
Equipamentos Públicos Específicos
Vocacionados para a Promoção de
Serviços, Actividades e Recursos
Financiamento: 7.450.300 €
Taxa de financiamento: entre 50% e
70%
Operação integrada III.
Rede Intermunicipal de Mobilidade
e Acessibilidades
Regulamento específico.
Mobilidade Territorial
Tipologias: Troços da rede municipal
e de eixos supramunicipais, e
sinalização para conjuntos de
municípios
Financiamento: 7.994.070 €
Taxas de financiamento: entre 50% e
70%

P20. DITUR

Eixo 4. Qualificação e
Valorização Ambiental

Operação integrada IV.
Programa Estratégico de
Valorização Ambiental
Regulamento Específico: Acções
de Valorização ambiental,
Tipologias: Projectos
demonstrativos e acções de
informação e sensibilização
para o uso eficiente de energia
e fontes de energia e
Requalificação ambiental e
reabilitação do património
natural
Financiamento: 2.317.000 €
Taxas de financiamento: entre
50% e 75%
Regulamento Específico: Gestão
Activa de Espaços Protegidos e
Classificados
Tipologias: Acções de apoio à
visitação
Financiamento: 1.908.000 €
Taxas de financiamento: 60%
Regulamento Específico:
Prevenção e Gestão de Riscos
Naturais e Tecnológicos
Tipologias: Rede de Centros
Municipais de Protecção Civil e
respectivos sistemas de gestão
Financiamento: 768.842 €
Taxas de financiamento: 70%

Figura i. Operações Integradas do Programa de Desenvolvimento do Pinhal Interior Norte.
Fonte: AMPIN, SPI.

Importa desde já referir que, por comum acordo entre todos os concelhos da AMPIN, e
atendendo à responsabilidade da administração central neste domínio, o regulamento
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“Requalificação da Rede Escolar de 1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar”
não será integrado na negociação da contratualização.
O regulamento Ciclo Urbano da Água também não será alvo de contratualização, atendendo
à heterogeneidade regional nesta matéria. Opta-se assim pela submissão de candidaturas
numa fase de abertura de concurso a este regulamento específico.
Em síntese, o PTD proposto para a Região do Pinhal Interior Norte corresponde a um
investimento global de 47.871.472€ e a um montante de financiamento de 29.764.725€
distribuídos pelas quatro operações Integradas alinhadas com os Eixos 1, 3 e 4 do Programa
Operacional Regional do Centro. O investimento proposto é essencial para a concretização
de uma região mais competitiva, coesa e capaz de se comprometer com um processo de
desenvolvimento sustentável, contribuindo efectivamente para as metas de sucesso
preconizadas nas agendas de Lisboa e Gotemburgo, até 2013.

Lousã, 07 de Julho de 2008

________________________________________________________________________
Presidente da Direcção da Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte
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1. Objectivos do Programa Territorial de Desenvolvimento
De acordo com as “Orientações para a contratualização com subvenção global entre as
autoridades de gestão dos Programas Operacionais Regionais e as associações de municípios
baseadas em NUTS III”, com deliberação aprovada em 19 de Março de 2008: “A
contratualização com associações de municípios no âmbito do QREN procura fomentar uma
abordagem integrada das intervenções de desenvolvimento territorial, apelando à
cooperação entre municípios, enquanto actores-chave do desenvolvimento. Tem de ser
suportada num programa territorial de desenvolvimento (n.º 3 do artigo 64.º do Decreto-Lei n.º
312/2007, de 17 de Setembro) que demonstre a coerência estratégica das operações que
serão objecto de contratualização.”
O Programa Territorial de Desenvolvimento (PTD) deve ainda ser um reflexo da estratégia e do
plano de investimentos plurianual definido para o território e deve estar coerente com a
estratégia na Região Centro. De acordo com isto, a apreciação do PTD envolverá as
seguintes dimensões:
•

“Grau de alinhamento da estratégia proposta para o território da associação de
municípios com a estratégia de desenvolvimento do espaço NUTS II onde aquele se
insere;

•

Relevância das operações de natureza inequivocamente sub-regional no conjunto
das operações propostas;

•

Nível de compromisso explícito de outros actores importantes para o desenvolvimento
do território com o programa territorial de desenvolvimento proposto pela associação
de municípios;

•

Nível de integração e de sinergias entre operações enquadráveis nas diversas
agendas do QREN (valorização do território, factores de competitividade e potencial
humano) e, quando territorialmente relevante, nos instrumentos financeiros de apoio
ao desenvolvimento rural e às pescas;

•

Projecção de sinergias com PO de cooperação territorial europeia (transfronteiriça,
transnacional e inter-regional).”

Estes programas devem ser apresentados à Autoridade de Gestão do Mais Centro –
Programa Operacional Regional do Centro (POR-C), para negociação da subvenção global.
“Para garantir que os contratos de subvenção global não impõem uma rigidez excessiva à
gestão do ciclo de programação (...), os contratos de subvenção global com associações de
municípios devem ser firmados para todo o período do QREN, mas com uma cláusula
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específica que preveja a revisão do mesmo até ao final da primeira metade do contrato. Os
dois períodos do contrato serão 2008–2010 e 2011–2013.”
Considerando a elaboração do Plano estratégico e de Acção do Pinhal Interior Norte 20072013, a AMPIN apresenta o seu Programa Territorial de Desenvolvimento como documento
simplificado, trabalhado exclusivamente para estruturar o processo de negociação da
subvenção global do Programa Operacional Regional do Centro. A Estratégia Integrada de
Desenvolvimento e o Plano de Acção Global para a região extravasam o domínio da
negociação do POCentro, alavancando o cenário de desenvolvimento perspectivado para
2013 em domínios como o Potencial humano, o desenvolvimento Rural, a Competitividade
Económica, a Valorização Territorial alargada ou a Cooperação Territorial.
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2. Percurso de estruturação operacional da Associação de
Municípios do Pinhal Interior Norte
A Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte foi constituída em 2007. Esta associação,
que congrega todos os municípios da NUT III com o mesmo nome, surge do interesse que os
14 Concelhos demonstraram em se unir para mais facilmente articularem investimentos de
interesse intermunicipal, através, nomeadamente, da contratualização da gestão de
projectos comunitários no âmbito do Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN) para
o período de programação financeira 2007-2013.

Oliveira do
Tábua
Vila Nova de
Poiares

Miranda do

Hospital

Arganil

Lousã
Góis

Corvo

Pampilhosa
da Serra

Castanheira de
Penela

Pêra

Ansião
Pedrógão
Grande
Alvaiázere

Figueiró dos
Vinhos

Figura 1: Divisão administrativa da Região do Pinhal Interior Norte.
Fonte: SPI.

Situado na Região Centro (NUT II), o Pinhal Interior Norte constitui uma NUT III com o mesmo
nome, constituída por 14 actores-chave para o desenvolvimento regional – os Municípios de
Alvaiázere, Ansião, Arganil, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Miranda do
Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penela, Tábua e Vila
Nova de Poiares. A totalidade dos municípios que integram a AMPIN ocupa uma superfície de
2.616,67 km2, aproximadamente 10% da área da Região Centro (Figura 1).
O contexto demográfico e económico menos positivo fragiliza a Região do Pinhal Interior
Norte e poderá dificultar o seu posicionamento estratégico como espaço competitivo no
contexto nacional. Para contrariar o contexto actual, a AMPIN assume-se como entidade
representativa da vontade comum de catorze municípios, reforçando as competências
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regionais na garantia de um desenvolvimento equilibrado, impedindo a atomização de
projectos e garantindo com o interesse supramunicipal das acções durante toda a sua
execução. É na conjugação de esforços da AMPIN com os catorze Concelhos numa lógica
de rede e de valorização de complementaridades, que se irá sustentar o desenvolvimento
regional preconizado e consensualizado.
Os Municípios que integram a AMPIN assumem em conjunto o desafio do desenvolvimento
sustentável e garantem o empenho activo, em conjunto com outros actores da Região, no
alcance de um novo patamar qualitativo, apoiado no Plano Estratégico e de Acção para a
Região do Pinhal Interior Norte (PEAPIN).
Importa salientar que o QREN incentiva a consolidação de uma malha de nível sub-regional,
através de um forte envolvimento das Associações de Municípios ao nível de NUTS III na
governação e na gestão do QREN, contribuindo para uma desconcentração de actividades
de gestão assente numa base territorial estável.

Figura 2: Território da AMPIN.

A presente proposta de contratualização apresentada pela Associação de Municípios do
Pinhal Interior Norte, assumida pelos catorze concelhos que a constituem, é um elemento do
um processo estruturado, supramunicipal e formal de cooperação entre a AMPIN, os
concelhos que a integram e todos os agentes que ao longo do processo de preparação do
PEAPIN colaboraram para o sucesso do projecto e para o reforço da competitividade
regional.
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3. A Estratégia para a Região do Pinhal Interior Norte
3.1 Síntese da Análise Territorial e Socioeconómica
A elaboração de uma estratégia de desenvolvimento implica o conhecimento profundo das
realidades locais e supra-locais como ponto de partida para a definição do plano de acção.
A apreensão das dinâmicas e singularidades de um território é fundamental para a
construção de modelos de desenvolvimento adaptados às necessidades reais, minimizando o
risco de se criar uma ferramenta obsoleta ou desajustada.

3.1.1

Contexto Administrativo – Dinâmicas Institucionais

Em termos administrativos e estatísticos, a Região do PIN constitui uma NUT III com o mesmo
nome, situada na Região Centro (NUT II). A NUTIII do PIN faz fronteira com sete das onze NUTIII
que formam a Região Centro: Dão Lafões e Serra da Estrela a Norte, Cova da Beira a Este,
Médio Tejo e Pinhal Interior Sul a Sul e Pinhal Litoral e Baixo Mondego a Oeste (Figura 3).

Figura 3. Enquadramento da NUT III Pinhal Interior Norte na Região Centro.

Na Figura 3 mostra-se o posicionamento central e geoestratégico do território do PIN,
encontrando-se uma diversidade considerável de fronteiras que podem potenciar diferentes
interacções capazes de reforçar o papel deste território no contexto regional. Tendo em
consideração este posicionamento, é fundamental a identificação dos actores chave para o
desenvolvimento sub-regional (Tabela 1).
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Tabela 1: Interacções a potenciar.

DOMÍNIOS ESTRATÉGICOS DE INTERVENÇÃO

Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB)

Acessibilidade, rede urbana, desenvolvimento económico.

Associação de Municípios do Baixo Mondego (AMBM)

Acessibilidade, rede urbana, desenvolvimento económico.

Associação de Municípios da Região Dão Lafões (AMRDL)

Acessibilidade, rede urbana, desenvolvimento económico.

Associações de Desenvolvimento Local da Região Centro

Turismo, ambiente, recreio e lazer, cultura e identidade local,
floresta, desenvolvimento rural, recursos endógenos.

Associações sectoriais e temáticas

Desenvolvimento económico (floresta, agricultura, etc.) e
recursos endógenos.

Cidade de Coimbra

Ensino superior, serviços de saúde especializados, tecnologia,
IDI, comércio e serviços.

Cidade de Leiria

Ensino superior, tecnologia, IDI, comércio e serviços.

Região de Turismo do Centro (RTC)

Turismo e recursos endógenos.

Região de Turismo da Serra da Estrela (RTSE)

Turismo e recursos endógenos.

Constata-se, portanto, que a Região do PIN apresenta diferentes níveis de interacção com
uma

multiplicidade

de

espaços envolventes, o

que

traduz

simultaneamente

uma

oportunidade e uma ameaça:
•

A oportunidade decorre da possibilidade de gerar e fomentar diferentes tipos de
interacção, dependendo dos domínios de intervenção que podem ajudar a
consolidar;

•

A ameaça decorre da dispersão de esforços e energias que a multiplicidade de
relacionamentos supramunicipais pode originar.

Sugere-se, assim, um modelo de posicionamento geoestratégico para a Região do PIN que
potencie a diversidade de interacções eficazes com as suas diferentes fronteiras geográficas
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e agentes, consolidando o seu posicionamento dentro de uma lógica coerente, de modo a
evitar dispersões ineficazes de recursos (Tabela 1).

3.1.2

Localização e Acessibilidade Nacional e Regional

No que respeita às acessibilidades, na Região do PIN existem realidades bastante díspares,
sendo marcante a diferença entre o território do interior e o mais próximo do litoral e entre os
extremos Norte e Sul da Região e os concelhos centrais (Figura 4).

Porto
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Linha da BEIRA ALTA
IC1

A1
IP1
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Poiares
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Pedrógão
Grande

IC8

Alvaiázere

IC3
Lisboa

Tomar
A23

Figura 4: Acessibilidades na Região do Pinhal Interior Norte.
Fonte: SPI.

O território Norte da Região (Concelhos de Arganil, Tábua e Oliveira do Hospital) é servido
pelo IC6, que futuramente irá estabelecer a ligação entre o IP3 e a A23 próximo da Covilhã, e
pelo futuro IC7 (actualmente ainda não existe um perfil de IC) que ligará o IC6 à A25, servindo
os concelhos de Oliveira do Hospital, Seia e Gouveia. A Sul, o IC8 e o IC3 representam as
principais vias de distribuição rodoviária; o primeiro, com traçado Este/Oeste, tem impacto
directo nos concelhos de Ansião, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande; o segundo, criando
uma ligação Norte/Sul, atravessa os concelhos de Penela, Alvaiázere e Ansião. Estas vias,
existentes ou em fase de projecto, são essenciais para o posicionamento estratégico da área
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em estudo, tornando-a próxima das principais plataformas de transporte marítimo e aéreo do
País, mais especificamente, dos portos marítimos de Aveiro, Figueira da Foz e Leixões e, quase
equidistante, dos aeroportos internacionais Francisco de Sá Carneiro, no Porto, e da Portela,
em Lisboa.
Os concelhos centrais, como Vila Nova de Poiares, Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra e
Castanheira de Pêra, apresentam um panorama deficitário do ponto de vista da rede
rodoviária de distribuição. Este território é servido exclusivamente por estradas nacionais (EN),
destacando-se a EN342, EN2 e EN17, cujos traçados e perfis não se coadunam com o papel
de distribuição que deveriam desempenhar.
Relativamente ao transporte ferroviário, apenas os concelhos de Miranda do Corvo e Lousã
são servidos directamente por esta tipologia de transporte através do ramal da Lousã.
No que diz respeito ao transporte aéreo, enquadrando a análise no Sistema Aeroportuário
Nacional, a Região do PIN é servida pelas infra-estruturas existentes nos concelhos de
Coimbra (aeródromo certificado), Lousã (aeródromo aprovado para combate a incêndios e
regras de voo visual em regime diurno), Seia (aeródromo aprovado para combate a
incêndios, protecção civil e regras de voo visual em regime diurno) e mais a Sul, pelo heliporto
existente em Figueiró dos Vinhos. No entanto, para além destas infra-estruturas aprovadas ou
certificadas, existe uma rede de espaços municipais em construção, que pode vir a contribuir
para o sistema de mobilidade aérea da Região Centro, destacando-se o futuro aeródromo de
Vila Nova de Poiares, já em construção, o aeródromo do Trevim e o aeródromo Municipal da
Pampilhosa da Serra.

3.1.3

Rede Urbana Envolvente (Região/ Sub-Região)

A rede de cidades da Região Centro é policêntrica, destacando-se Viseu, Coimbra, Aveiro,
Covilhã e Leiria como principais pólos de desenvolvimento. As sedes distritais são, por força da
concentração administrativa e de serviços de que foram palco, as cidades de média
dimensão que polarizam a ocupação urbana da Região. A Região do PIN tem com as
cidades de Coimbra e Leiria os vínculos regionais mais fortes, sendo dependentes destas para
um vasto leque de serviços e actividades comerciais. Importa no entanto realçar que a
dependência de Coimbra se regista essencialmente nos concelhos no Norte e centro da
Região, sendo Leiria o pólo de referência para os concelhos a Sul.
A proximidade a estes centros de decisão, em especial a Coimbra, pode ser uma mais-valia
para os territórios em perda, uma vez que, se utilizada convenientemente, poderá traduzir-se
num factor de inversão no processo de abandono populacional. Por outro lado esta
proximidade poderá ter um efeito de regressão, ou estagnação, da base económica dos
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Concelhos que gravitam em torno destes centros urbanos polarizadores, por efeito da oferta
de serviços facilmente acessíveis.

3.1.4

Enquadramento Sociodemográfico

A análise territorial realizada no PEAPIN permite retirar as seguintes ilações:
•

Em termos demográficos, a Região do PIN apresenta dois momentos diferentes, sendo
na globalidade marcada por dinâmicas negativas. De acordo com os dados do
Instituto Nacional de Estatística (INE), no período entre 1981 e 1991 o PIN registou uma
perda de mais de 8% da sua população, cerca de 12 500 habitantes, contrariando o
aumento de perto de 30% que se registou na Região Centro. No período
intercensitário 1991-2001, a perda populacional manteve-se mas já com uma
tendência de estabilização;

•

Em termos de densidade populacional, a Região do PIN apresentava, em 2004, uma
média de 52,7 habitantes por km2, muito inferior às médias regional e nacional que se
situavam nos 84,3 hab/km2 e 114,3 hab/km2, respectivamente. Tal como noutros
indicadores, também na densidade populacional se registam fortes diferenças entre
os concelhos do PIN;

•

Entre 1998 e 2004 houve um decréscimo de 1.6 pontos percentuais na taxa de
natalidade do PIN. A diminuição da taxa de natalidade registou-se também à escala
nacional e da NUT II. A taxa de mortalidade na Região do PIN, no período
compreendido entre 1998 e 2004, registou também um decréscimo (menos 1,2%). No
entanto, o valor deste indicador na Região foi bastante superior ao registado na
Região Centro e em Portugal, quer em 1998 quer em 2004;

•

No Território do PIN, o índice de envelhecimento em 2004 (relação entre a população
com 65 ou mais anos e o grupo dos que têm 14 ou menos anos) foi superior ao
registado à escala nacional e da NUT II. Apesar de em todos os concelhos este
indicador ser superior a 100‰, os valores individuais oscilam entre os 114,4‰ (Vila
Nova de Poiares) e os 406‰ (Pampilhosa da Serra);

•

A análise da estrutura etária da população em 2001 revela um predomínio da
população activa (aproximadamente 62% da população encontra-se em idade
activa), essencialmente baseado no peso do grupo etário 25-64 anos, que sofreu um
acréscimo de 4% no período intercensitário 1991-2001.

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte

Página | 13

Programa Territorial de Desenvolvimento para a Região do Pinhal Interior Norte
Candidatura ao “Mais Centro - Contratualização com subvenção global””

3.1.5

Educação e Formação

Entre 1991 e 2001 registou-se uma diminuição de cerca de 3,6 pontos percentuais na taxa de
analfabetismo, de 16,7% para 13,1%. A distribuição da população, por nível de ensino em
2001, mostra a predominância do nível de instrução primário, seguido pelo grupo da
população com instrução básica de 2º e 3º ciclo. O total de habitantes com instrução
secundária representa 11,1% da população do território em análise e o número de residentes
com o ensino superior representa apenas 5,4%, valor muito inferior à média nacional (11%).
Analisando a evolução no período intercensitário, destacam-se os aumentos da população a
frequentar o ensino superior e o ensino secundário.
Tabela 2: Estabelecimentos de ensino na Região do Pinhal Interior Norte.

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
Pré-escolar público

100

Pré-escolar privado

27

1º Ciclo do ensino básico, público

138

P ré-esco lar público

2º Ciclo do ensino básico, público

21

1
1

1
10

23

1

3º Ciclo do ensino básico, público

23

1º Ciclo do ensino básico, público

100

21

2º Ciclo do ensino básico, privado

P ré-esco lar privado

8

2º Ciclo do ensino básico , público
2º Ciclo do ensino básico , privado
3º Ciclo do ensino básico , público

3º Ciclo do ensino básico, privado

1

3º Ciclo do ensino básico , privado

27

Ensino secundário público

138
Ensino Pro fissional, público e
privado

Ensino secundário público

10

Ensino Profissional, público e privado

8

Ensino superior público

1

TOTAL DE ESTABELECIMENTOS

330

Ensino superior público

Fonte: INE, Anuário Estatístico Região Centro – 2004 e DREC 2007/2008.

A rede escolar existente na Região do PIN abrange desde o ensino pré-escolar ao ensino
superior, leccionados em instituições pertencentes à rede pública e privada (Tabela 2). Num
universo escolar de 1.515 escolas existentes na Região Centro, 330 estão no PIN.

3.1.6

Indicadores Sociais

De acordo com os dados do Relatório da Carta Social de 2005 elaborado pela Direcção
Geral de Estudos, Estatística e Planeamento do Ministério do Trabalho e Segurança Social, na
Região do Pinhal Interior Norte encontram-se equipamentos e respostas sociais de diferentes
tipologias, que se distribuem de forma heterogénea pelo território, dando resposta a
necessidades, também elas, distintas.
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A existência de equipamentos e serviços de
apoio social é um indicador fundamental para
a promoção da coesão e da qualidade de
vida num determinado território, actuando
como elementos de base para a promoção
da igualdade de oportunidades.

Figura 5. Distribuição espacial dos equipamentos sociais por Concelho, no Pinhal Interior Norte, em 2005.
Fonte: Relatório da Carta Social, MTSS.

A Tabela 3 apresenta a evolução do Índice de Desenvolvimento Social (IDS) em todos os
concelhos do PIN e em Portugal entre 2000 e 2006. Registou-se uma evolução positiva de
todos os Concelhos do PIN, com a consequente ascensão na escala de IDS. Em 2006 foram
seis os Concelhos com valores de IDS superiores à média nacional, verificando-se assim um
posicionamento favorável da Região do PIN. Os concelhos da Pampilhosa da Serra, Pedrógão
Grande, Góis, Tábua e Alvaiázere apresentaram no mesmo ano um IDS de nível 4, havendo
por isso necessidade de uma discriminação positiva em termos de investimento e política de
desenvolvimento regional nestes concelhos.
Tabela 3. Índice de Desenvolvimento Social nos Concelhos do Pinhal Interior Norte, em 2000 e 20061.
2000
Lousã
Portugal
Arganil
Castanheira de Pêra
Oliveira do Hospital
Miranda do Corvo
Vila Nova de Poiares
Penela
Ansião
Alvaiázere
Góis
Figueiró dos Vinhos
Tábua
Pedrógão Grande
Pampilhosa da Serra

IDS
0,897
0,878
0,874
0,866
0,865
0,863
0,859
0,855
0,849
0,842
0,834
0,833
0,823
0,789
0,742

CLASSE IDS
IDS3
IDS 3
IDS3
IDS3
IDS3
IDS3
IDS3
IDS2
IDS2
IDS2
IDS2
IDS2
IDS2
IDS 1
IDS 1

Lousã
Arganil
Castanheira de Pêra
Oliveira do Hospital
Miranda do Corvo
Vila Nova de Poiares
Portugal
Penela
Ansião
Figueiró dos Vinhos
Alvaiázere
Tábua
Góis
Pedrógão Grande
Pampilhosa da Serra

IDS
0,956
0,932
0,923
0,922
0,920
0,916
0,915
0,911
0,905
0,900
0,897
0,897
0,889
0,863
0,846

2006
CLASSE IDS
IDS4
IDS4
IDS4
IDS4
IDS4
IDS4
IDS4
IDS4
IDS4
IDS4
IDS3
IDS3
IDS3
IDS3
IDS2

Fonte: Direcção Geral das Autarquias Locais.

1 O Índice de Desenvolvimento Social (IDS) (Portaria n.º 995/98 de 25 de Novembro) é calculado com base nos
indicadores esperança de vida à nascença, nível educacional da população e conforto e saneamento básico, o que
permite categorizar os diferentes concelhos do país em 4 classes, de acordo com os seguintes intervalos: IDS 1 (0,6390,824), IDS 2 (0,825-0,855), IDS 3 (0,856-0,899) e IDS 4 (0,900-0,935).
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3.1.7

Base Económica Local

A taxa de actividade, na década intercensitária, sofreu uma evolução positiva, registando
uma variação de 4,6% na Região do Pinhal interior Norte. Esta evolução positiva resulta do
aumento da taxa de actividade da população do sexo feminino.
A taxa de desemprego, apesar do aumento de um ponto percentual, que se verificou entre
1991 e 2001, mantém um valor inferior ao registado na Região Centro e em Portugal. Neste
mesmo período o aumento da taxa de desemprego da população feminina na Região do
Pinhal Interior Norte superou os valores da Região Centro, aproximando-se dos 9%.
O dado global da taxa de desemprego resulta da ponderação de valores muito distintos,
havendo concelhos com uma taxa a rondar os 17% (Castanheira de Pêra) e outros em que
este indicador não ultrapassa os 3,3% (Pampilhosa da Serra).
De acordo com os dados analisados estamos perante um território com uma força laboral
com qualificações muito baixas, o que condiciona a inovação e a competitividade da base
económica local. No PIN cerca de 72,5% da população activa tem apenas a escolaridade
básica (41% apenas o 1º ciclo), 17,3% concluiu o ensino secundário e somente 7,84% possui
um grau de ensino superior. Estes valores estão consideravelmente distanciados dos valores
nacionais e regionais, especialmente no que se refere a activos com um grau de ensino
superior (16% a nível nacional e 13,7% na Região Centro).
Os territórios com mão-de-obra pouco qualificada, um tecido industrial baseado na produção
intensiva, escassos investimentos em IDI e excessivamente monofuncionais, como é o caso
de alguns concelhos do PIN, tornam-se mais frágeis perante processos de adaptação a
mercados globais fortemente competitivos e, consequentemente, podem ser mais afectados
pelo fenómeno do desemprego.
Tabela 4: População empregada por sector de actividade na Região do Pinhal interior Norte.

CAE 0
CAE 1-4
CAE 5-9
Total População Empregada
Total População Activa

Pinhal Interior Norte (NUT III)
1991
2001
v.a.
%
v.a.
%
8176
16,94
3959
7,24
20970
43,45 22303
40,77
19119
39,61 28445
52,00
48265
54707
50595
57977

Centro (NUT II)
1991
v.a.
%
115515
17,05
262869
38,80
299118
44,15
677502
712893

2001
v.a.
%
68479
6,80
383536
38,11
554358
55,08
1006373
1067864

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação – 1991 e 2001.

Acompanhando a tendência nacional, os Municípios do Pinhal Interior Norte têm vindo a
registar um claro fenómeno de terciarização (ver Tabela 4), acompanhado por um ligeiro
aumento dos activos empregues em actividades do sector secundário e uma significativa
redução da população empregada no sector primário. Este último sector, entre o período de
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1991 e 2001 registou uma perda de aproximadamente 10 pontos percentuais, equivalente a
4.217 activos.

3.1.8

Dinâmica Empresarial

Tendo por base a informação do INE, organizada pelos Códigos de Actividades Económicas
(CAE.2.), verifica-se, entre 1999 e 2004, um decréscimo no número de empresas3 sedeadas na
Região (Tabela 5). A este indicador contrapõe-se o aumento no número de sociedades4,
indicando que, apesar de ser dominante a iniciativa individual, se começa a assistir a uma
evolução organizacional da iniciativa empresarial na Região do Pinhal Interior Norte.
Tabela 5. Empresas e sociedades com sede na sub-Região segundo o CAE rev.2.

ANO
1999
2000
2001
2002
2003
2004

A+B C
1 694 42
1 673 39
1.627 38
1.583 37
1.612 38
901 35

ANO
1999
2000
2001
2002
2003
2004

A+B
91
5
116
115
129
128

C
13
1
14
14
16
16

D
1.547
1 499
1.502
1.450
1.484
1.381

E

D
566
31
598
587
625
610

E

2
2
6
15
14
12

2
6
15
14
12

F
3.356
3.342
3.471
3.405
3.499
3.756

G
5.018
4.903
4.875
4.763
4.917
4.916

F
427
77
603
640
704
751

G
786
61
892
895
991
1.047

Empresas
H
I
1.097 411
1.082 428
1.117 548
1.103 541
1.144 621
1.261 547
Sociedades
H
I
222 175
23
55
252 335
254 342
287 416
284 394

J
381
382
387
385
390
300

K LaQ
593
570 15.138
583
565 14.881
625
582 14.778
618
592 14.492
561
625 14.905
687
676 14.472

J
14
3
16
16
22
26

K LaQ
222
122
35
15
284
156
286
163
312
196
333
194

Total

Menos 666
empresas
= Diminuição de
5%

Total
2.644
306
Mais 1151
3.272
sociedades
3.327
= Aumento de 44%
3.712
3 795

Fonte: INE, Anuários Estatísticos da Região Centro.

Da análise da Tabela 5 verifica-se que as actividades do CAE G (Comércio por Grosso e a
Retalho; Reparação de Veículos Automóveis, Motociclos e de Bens de Uso Pessoal e

2 Classificação das Actividades Económicas (CAE): N.I. - Não Identificada - Actividades mal definidas, A - Agricultura,
Produção Animal, Caça e Silvicultura, B – Pesca, C - Indústrias Extractivas, D - Indústrias Transformadoras, E - Produção e
Distribuição de Electricidade, de Gás e de Água, F – Construção Civil, G - Comércio por Grosso e a Retalho; Reparação
de Veículos Automóveis, Motociclos e de Bens de Uso Pessoal e Doméstico, H -Alojamento e Restauração (Restaurantes e
Similares), I - Transportes, Armazenagem e Comunicações, J - Actividades Financeiras, K - Actividades Imobiliárias,
Alugueres e Serviços Prestados às Empresas, L - Administração Pública, Defesa e Segurança Social Obrigatória, M –
Educação, N - Saúde e Acção Social, O - Outras Actividades de Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais, P - Famílias com
Empregados Domésticos, Q - Organismos Internacionais e outras Instituições Extra-Territoriais
3 “Empresa – Entidade jurídica (pessoa singular e colectiva) correspondente a uma unidade organizacional de produção
de bens e serviços, usufruindo de uma certa autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afectação dos seus
recursos correntes. Uma empresa exerce uma ou várias actividades, num ou vários locais.” (www.ine.pt).
4

“Sociedade comercial: Sociedade que tem por objecto a prática de actos de comércio e que adopte um dos tipos
previstos no Código das Sociedades Comerciais. Podem ser anónimas, por quotas, em nome colectivo e em comandita
(simples ou por acções).” (www.ine.pt).

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte

Página | 17

Programa Territorial de Desenvolvimento para a Região do Pinhal Interior Norte
Candidatura ao “Mais Centro - Contratualização com subvenção global””

Doméstico) são as mais representativas no Pinhal Interior Norte, seguidas pelas actividades do
CAE F (Construção Civil). Este dado é evidente quer no universo das empresas, como no
universo das sociedades.
Não obstante, terem sido registados decréscimos no número de empresas, o aumento do
número de sociedades teve uma repercussão directa no volume de vendas, em grande
parte derivado aos aumentos registados nas actividades do CAE G, D e F. No mesmo ano, as
sociedades inscritas no CAE G eram responsáveis por cerca de 611 576 000 Euros de volumes
de venda, o que equivale a 44% do volume total de vendas registado no território em análise,
seguidas pelas sociedades do CAE D com 377 681 000 Euros de volume de vendas
(equivalente a 27% do total da Região).
Em termos de postos de trabalho, no ano de 2003, destacava-se a indústria Transformadora
(CAE D) como maior empregador na Região do Pinhal interior Norte (9745 trabalhadores
equivalente a 43%), seguido pelo sector da Construção civil (CAE F) com 4724 trabalhadores e
pelo sector do Comércio por Grosso, a retalho e reparações, responsável por 4.139 postos de
trabalho.

Alv aiázere
16%

Vila Nov a de Poiares

Ansião

12%

Tábua

Arganil

8%
4%

Penela

Castanheira de Pêra

0%
Pedrógão Grande

Figueiró dos Vinhos

Pampilhosa da Serra

Góis

Oliv eira do Hospital

Lousã
Miranda do Corv o

empresas

sociedades

Figura 6. Distribuição das empresas e sociedades nos concelhos do Pinhal Interior Norte em 2004.
Fonte: INE, Anuários estatísticos.

3.1.9

Iniciativas de Apoio à Base Económica Local

Com um tecido empresarial fundamentalmente constituído por pequenas e médias
empresas, a Região do PIN é caracterizada pela diversidade de dinâmicas socioculturais e
económicas que têm criado uma visão fragmentada e modos de acção individualizados e
pouco

colaborativos.

As

associações

empresariais

ou

representativas

de

sectores

económicos presentes na Região, têm sido, na sua maioria, criadas à escala municipal, o que
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dificulta o desenvolvimento de um tecido económico regional coeso e estruturado numa
lógica de clusters e a aposta concertada na inovação.
Enquanto Região demograficamente em perda, o dinamismo empresarial é pouco expressivo
comparativamente com outros territórios da Região Centro. A iniciativa empresarial e a
capacidade de atracção e fixação de empresas estão, de acordo com os actores locais,
condicionadas pelas fracas acessibilidades, pela falta de espaços de localização e por uma
cultura de risco ainda pouco enraizada, tendo determinado uma base económica regional
constituída por apostas individuais, de pequena escala e sem uma estratégia de afirmação
sectorial, quer a nível municipal, quer a nível supra-municipal.

3.1.10 Suporte Físico | Sistemas Naturais
O território do Pinhal Interior Norte possui um vasto e diversificado património natural. Alguns
elementos naturais, determinantes na geomorfologia nacional, estão localizados neste
território, ou na sua envolvente directa, são o caso da Serra da Estrela, do Rio Mondego e Rio
do Zêzere que o delimitam a nascente, a norte e a sul, respectivamente.
O Território do Pinhal Interior Norte é marcadamente de montanha, sendo as Serras da Lousã,
do Açor e de Sicó os maciços montanhosos mais importantes e cujo valor ecológico
inquestionável determinou a sua classificação como sítios da Rede Natura5.

Figura 7: Elementos naturais no território da AMPIN.
Fonte: Atlas de Portugal; IGEO.

5

Instituto de Conservação da Natureza (ICN), Plano sectorial da Rede Natura 2000.
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A forte presença da água foi um factor determinante para a ocupação desta Região, uma
vez que, sendo uma garantia de fertilidade, permitia a prática agrícola, senão como principal
fonte de rendimento, como actividade complementar. Os Rios Zêzere (bacia do Tejo) e
Mondego nos limites sul e norte, e os seus afluentes Alva e Ceira são as linhas de água mais
representativas.
Sendo os recursos naturais (agricultura e floresta) a principal fonte de rendimento da
população desta Região, o respeito e o cuidado com a sua preservação como elementos
essenciais à manutenção socioeconómica são uma evidência no processo de humanização
dos catorze Concelhos. A leitura da apropriação do território ao longo de décadas dá-nos a
conhecer uma população com fortes vínculos à terra e que foi construindo os seus espaços
de residência de forma nucleada, libertando vastas áreas para o cultivo (vale do Ceira é um
exemplo).

3.1.11 Rede Urbana | Sistemas Humanos
Consequência das características físicas do território, a apropriação humana tem deixado um
património arqueológico, arquitectónico e cultural de valor imensurável, sendo característico
o equilíbrio e o respeito pelos espaços naturais, que em muitos casos são utilizados como
prolongamento

do

espaço

de

vivência,

não

adulterando

as

suas

características

fundamentais.
De acordo com as análises sectoriais apresentadas e não esquecendo a progressiva
tendência de especialização funcional que se assiste internamente, a rede urbana do PIN
caracteriza-se por uma forte heterogeneidade e pela polarização em torno de alguns
núcleos urbanos onde se concentram equipamentos e serviços com uma área de influência
supra-local, com especial ênfase para a área do ensino.
“Em Portugal, um dos principais problemas da competitividade territorial prende-se com as
debilidades do sistema urbano, na medida em que à frágil projecção internacional das duas
áreas metropolitanas se alia, fora destas áreas, a inexistência de centros urbanos com
dimensão demográfica e funcional de cidade média de acordo com os padrões europeus...
As debilidades do sistema urbano nacional exigem, por isso, um salto qualitativo, em que as
cidades deixem de ser vistas isoladamente e disputando as mesmas funções e equipamentos
para se organizarem em rede, valorizando as diferenças, cooperando para reforçar sinergias
e complementaridades e aumentando a sua conectividade interna e externa.”6

6

In MAOTC, 2007.
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Esta afirmação, focalizada na problemática das cidades na rede urbana nacional, pode ser
transcrita para o território do PIN, com a devida adequação de escala. Estamos assim
perante um território com uma rede urbana frágil, polarizada por centros urbanos de
média/pequena dimensão à volta dos quais gravitam pequenos aglomerados.
A competitividade regional dependerá, em grande medida, da capacidade de organização
e cooperação, reforçando a complementaridade entre aglomerados e assumindo a
necessária polarização e fortalecimento de uma rede de aglomerados de primeira ordem. O
número de habitantes de cada concelho é um indicador fundamental para a compreensão
do dinamismo socioterritorial e está na base da sistematização da rede urbana do PIN que se
apresenta na Figura 8.

COIMBRA

Sistema
urbano
polarizado por Coimbra –
nível 1
Sistema
urbano
polarizado por Coimbra –
nível 2

Papel das sedes de
LEIRIA

Sistema
urbano
polarizado por Leiria

concelho na rede urbana
do Pinhal Interior Norte

Micro sistema urbano
polarizado pela cidade
de Oliveira do Hospital

Figura 8. Esquema da rede urbana macro (sedes de concelhos) na Região do Pinhal Interior Norte.
Fonte: PEAPIN, 2008.

3.1.12 Testemunhos da Apropriação Humana
A presença humana neste território é remota. Os inúmeros exemplares do património cultural
são o testemunho dos diferentes momentos de vivência que aqui estiveram presentes.
A Região possui um diversificado património cultural, natural (e.g. Rede Natura 2000Sicó/Alvaiázere), arqueológico (e.g. Monumentos Nacionais – Residência Senhorial dos
Condes de Castelo Melhor, Villa Romana do Rabaçal), arquitectónico (e.g. Rede de Aldeias
do Xisto, Convento de Semide, Castelos de Penela e Lousã e vestígios em Miranda do Corvo),
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e paisagístico (e.g. rios, serras), passível de ser reabilitado e valorizado, nomeadamente
através da criação de rotas e motivações turísticas temáticas. A presença de espaços de
recreio e lazer como as praias fluviais, os percursos de montanha e as zonas de caça e pesca
são também factores distintivos para o turismo da Região.
Na base de dados do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico
(IGESPAR), constam elementos patrimoniais desde o período neolítico (Anta da Arcainha em
Oliveira do Hospital por exemplo) e que povoam a Região do Pinhal Interior Norte (Ver Figura
9).

Figura 9. Exemplares de elementos patrimoniais na Região do Pinhal Interior Norte.

Para além do valiosíssimo espólio de património arquitectónico e arqueológico classificado,
são vários os conjuntos de arquitectura vernacular que aqui se encontram. Os aglomerados
rurais, mesmo já tendo sido alvo de várias e sucessivas alterações, preservam características
morfológicas e funcionais que marcam a identidade local. O carácter singular de alguns
aglomerados do Pinhal Interior Norte e Sul determinou a criação e dinamização da rede de
Aldeias do Xisto7, constituída por 24 núcleos recuperados com o objectivo de melhorar a
qualidade de vida dos que neles permanecem e de criar um produto turístico diferenciado.

Figura 10. Aglomerados rurais na Região do Pinhal Interior Norte.

Os produtos tradicionais de qualidade8 são a base do universo gastronómico da Região,
constituindo-se como imagens de marca da Região. Da diversidade existente destacam-se os
produtos com IGP (Indicação Geográfica Protegida) e DOP (Denominação de Origem
Protegida): Queijo da Serra da Estrela (DOP), Queijo do Rabaçal (DOP), Mel da Serra da Lousã

7

http://www.aldeiasdoxisto.pt/.

8

http://ptq.drapc.min-agricultura.pt/.
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(DOP), Maçã Bravo Esmolfe (DOP), Maçã da Beira Alta (IGP), Borrego da Serra da Estrela
(DOP) e Azeites do Ribatejo (DOP).

3.1.13 Rede de Acessibilidades
As ligações ao exterior carecem de vias de comunicação adequadas às necessidades
económicas e sociais da Região, que poderão ser colmatadas com a construção urgente
dos Itinerários Complementares a Norte e a Sul, já contemplados no PRN2000, e com a
concretização de um eixo de estruturação Norte-Sul no interior da Região do PIN. Este último
eixo, que poderá ter por base o traçado da EN2 fecharia assim o quadrilátero macro das
acessibilidades do PIN (ligação da EN17 ao IP3/IC7, IC3, IC8 e o eixo proposto).
Nas freguesias e locais dos catorze Concelhos os acessos fazem-se por estradas e caminhos
municipais, em regra em bom estado de conservação. Considera-se essencial a existência
de vias de ligação entre as sedes dos catorze concelhos, com um perfil adequado e em bom
estado de conservação, sendo que nalguns casos esta realidade passa pela requalificação
de vias existentes (como por exemplo o reperfilamento da ER347 entre Castanheira de PêraCampelo-Penela-Espinhal) e noutros pela construção das infra-estruturas (como é o caso da
ligação entre Castanheira de Pêra e Góis).

Figura 11. Rede diária do Pinhal Interior Norte.
Fonte: Direcção de Estradas de Coimbra, Estradas de Portugal EPE, 2007.
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3.1.14 Ambiente e Qualidade de Vida
De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) e conforme se ilustra na
Figura 10, a Região do Pinhal Interior Norte revela fortes carências ao nível da drenagem e
tratamento de águas residuais, com percentagens inferiores às da Região Centro e Portugal.
Em relação ao sistema de abastecimento de água, a percentagem de população do Pinhal
Interior Norte servida era, em 2004, de aproximadamente 96%, valor idêntico ao registado na
NUT II e I.
O sistema de drenagem de águas residuais servia, também em 2004, servia apenas 59,2% da
população da Região (cerca de 140 000 habitantes), cenário que mostra uma evolução
positiva, à semelhança do registado a nível nacional e regional. Relativamente aos sistemas
de tratamento de águas residuais, a realidade do Pinhal Interior Norte difere da realidade
nacional e regional, havendo uma cobertura na ordem dos 48%, valor bastante inferior ao

Percentagem (%)

registado a nível regional e nacional e bastante longe do que seria a situação ideal.
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População serv ida por sistemas de População serv ida por sistemas de População serv ida por estações de
abastecimento de água
Pinhal Interior Norte (NUT III)

drenagem de águas residuais
Centro (NUT II)

tratamento de águas residuais

Portugal (NUT I)

Figura 12: População servida por infra-estruturas básicas no Pinhal Interior Norte e nas NUT I, II.
Fonte: INE, Anuários estatísticos da Região Centro, 2003 e 2004.

A discrepância entre população servida pela rede de drenagem e rede de tratamento de
águas residuais revela uma situação ambiental desfavorável e comprometedora do equilíbrio
ambiental, em 2004.
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3.2 Análise SWOT
O conhecimento da realidade local, baseado na interpretação de documentos e de dados
estatísticos disponíveis, e nos momentos de contacto com os agentes de desenvolvimento,
permite sistematizar a matriz de pontos fortes e áreas de melhoria, oportunidades e ameaças
que caracterizam a Região do PIN.

ÁREAS MELHORIAS

PONTOS FORTES
•
•
•
•
•

•
•
•
•

LOCALIZAÇÃO CENTRAL;
RECURSOS NATURAIS PRESERVADOS;
FLORESTA (FONTE DE MATÉRIAS PRIMAS E
IMAGEM DE MARCA);
OFERTA EDUCATIVA;
PROXIMIDADE E ASSOCIAÇÃO A MARCAS
DE REFERÊNCIA NO TURISMO DA REGIÃO
CENTRO – ALDEIAS DO XISTO, COIMBRA,
SERRA DA ESTRELA;
PATRIMÓNIO
HISTÓRICO
–
ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO;
QUALIDADE AMBIENTAL;
POTENCIAL
PARA
AS
ENERGIAS
RENOVÁVEIS;
PRODUTOS ENDÓGENOS DE QUALIDADE;

•
•
•
•
•
•
•

•
•

NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS
HUMANOS;
ENVELHECIMENTO POPULACIONAL;
REDES DE INFRA-ESTRUTURAS BÁSICAS;
COESÃO E IDENTIDADE REGIONAL;
DESENVOLVIMENTO
HETEROGÉNEO
DOS
CONCELHOS DO PINHAL INTERIOR NORTE;
TECIDO EMPRESARIAL DÉBIL;
BAIXO
NÍVEL
DE
COOPERAÇÃO
EMPRESARIAL
E
INSTITUCIONAL
E
INVESTIMENTO EM IDI;
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADES INTRAREGIONAIS;
DESARTICULAÇÃO E FRAGMENTAÇÃO DA
OFERTA TURÍSTICA;

•

EMPREGO;

•

RISCOS AMBIENTAIS;

OPORTUNIDADES
•
•
•
•
•
•

•
•

AMEAÇAS

QUADRO
INSTITUCIONAL/CONTEXTO
REGIONAL;
APOSTA NACIONAL NA VALORIZAÇÃO
AMBIENTAL E IDENTIDADES REGIONAIS;
COMPROMETIMENTO
GOVERNAMENTAL
COM A EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO;
ENFOQUE GLOBAL NA SUSTENTABILIDADE;
REDES COM O SISTEMA CIENTÍFICO,
TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO;
APOSTA
EUROPEIA
EM
ESTRATÉGIAS
COLABORATIVAS
PARA
O
DESENVOLVIMENTO LOCAL;
APOSTA NACIONAL NO SECTOR DO
TURISMO;
APOSTA NACIONAL NO SECTOR FLORESTAL
E AGRO-ALIMENTAR;

•
•

DEBILIDADES ECONÓMICAS DO PAÍS;
CONCORRÊNCIA

DE

TERRITÓRIOS

MAIS

COMPETITIVOS E ATRACTIVOS;
•
•

FORTE COMPLEXO DE INTERIORIDADE;
DIFICULDADE

REGIONAL

ATRACÇÃO

DE

NA

RECURSOS

FIXAÇÃO

E

HUMANOS

QUALIFICADOS;
•

RISCOS DE DESLOCALIZAÇÃO DE EMPRESAS;

•

A ESCALA INTERNACIONAL DE ABORDAGEM
AO SECTOR DO TURISMO.

Figura 13. Síntese da análise SWOT para o Pinhal Interior Norte.
Fonte: PEAPIN, 2008.

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte

Página | 25

Programa Territorial de Desenvolvimento para a Região do Pinhal Interior Norte
Candidatura ao “Mais Centro - Contratualização com subvenção global””

3.3 Análise SWOT Cruzada
A análise cruzada das quatro áreas supracitadas permite obter algumas orientações
complementares:
FACTORES
EXTERNOS
FACTORES
INTERNOS

PONTOS
FORTES

OPORTUNIDADES
Potencialidades:

Vulnerabilidades:

A existência de extensa área florestal aliada à
investigação e aposta nacional no sector
possibilita o INVESTIMENTO EM PRODUTOS E EM
NOVAS ÁREAS DE NEGÓCIO associadas AO
USO MÚLTIPLO DESTE RECURSO, com maiores
valores acrescentados.

O forte complexo de interioridade e a
dificuldade regional na fixação e atracção de
recursos humanos qualificados pode facilmente
comprometer a valorização do património e os
recursos regionais, inviabilizando a
DIFERENCIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DA
COESÃO DO PIN.

OFERTA TURÍSTICA DIVERSIFICADA com
produtos identificados, a nível nacional, como
apostas estratégicas.
ATRACÇÃO POPULACIONAL tendo por base a
oferta de espaços com elevados padrões de
qualidade de vida como alternativa de
excelência, próxima dos sistemas urbanos
nacionais.
A existência de produtos endógenos de
qualidade aliada à forte presença de indústrias
agro-alimentares e à aposta nacional na
valorização deste património pode gerar
OPORTUNIDADES NO CAMPO DA PRODUÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS
GASTRONÓMICOS DE QUALIDADE – GOURMET.

ÁREAS DE
MELHORIA

AMEAÇAS

A INTERNACIONALIZAÇÃO DO SECTOR TURÍSTICO
LOCAL é uma vulnerabilidade deste território,
tendo em consideração que a escala de
abordagem deste sector passou a ser mundial e
que a competitividade passa pela
incorporação de novas variáveis.
A PERDA DE IDENTIDADE é também uma
vulnerabilidade, se o risco de deslocalização de
empresas e a concorrência de territórios mais
competitivos levar à não consideração dos
pontos fortes relacionados com os valores
naturais e patrimoniais e com a diversidade de
produtos endógenos de qualidade como
vantagens competitivas.

Constrangimentos:

Problemas:

A debilidade do sistema de mobilidade intraregional e os problemas existentes na
cobertura das redes de infra-estruturas
básicas podem COMPROMETER A CAPTAÇÃO
DE INVESTIMENTOS EM SECTORES DE APOSTA A
NÍVEL NACIONAL e para os quais, é evidente
o papel importante do PIN – captação de
investimento em actividades relacionadas
com a floresta, turismo, etc.

Tendo em consideração os processos
sociodemográficos locais e o complexo de
interioridade enraizado a nível nacional surge
como problema o risco de DESERTIFICAÇÃO.

A coesão e identidade regional ainda frágil
pode dificultar a apropriação regional das
oportunidades proporcionadas pelos
inúmeros programas de apoio ao
desenvolvimento baseados no fortalecimento
de estratégias colaborativas e de
cooperação, fazendo com que o PIN SE
TORNE UM TERRITÓRIO ISOLADO E INCAPAZ DE
SE DESENVOLVER DE FORMA SUSTENTÁVEL.
O desenvolvimento heterogéneo dos
concelhos do PIN, o baixo nível de
qualificação dos RH, o baixo nível de
cooperação empresarial e institucional e o
escasso investimento em IDI dificulta o
acompanhamento e integração nas redes
nacionais entre empresas e unidades de
investigação, FRAGILIZANDO A BASE
ECONÓMICA LOCAL NO DOMÍNIO DA IDI,
COM A CONSEQUENTE PERDA DE
COMPETITIVIDADE.

O baixo nível de qualificação dos RH e o baixo
nível de cooperação empresarial, associado às
debilidades económicas do país e à
concorrência de territórios mais competitivos
pode ditar uma BASE ECONÓMICA
MONOFUNCIONAL E DEPENDENTE de um único
sector de actividade.
A fragmentação da oferta turística associada à
escala internacional acarreta o problema de
NÃO HAVER CAPITAL HUMANO CAPAZ PARA
POSICIONAR A REGIÃO NO MERCADO GLOBAL
E NAS ROTAS TURÍSTICA A ESTA ESCALA.
A baixa coesão e identidade regional e o forte
complexo de interioridade podem levar ao
DESPERDÍCIO DE ESFORÇOS EXCLUSIVAMENTE
AO NÍVEL LOCAL, numa tentativa desesperada
de debelar problemas só superados se o desafio
for assumido regionalmente, estruturando uma
visão da Região como um todo.

Figura 14: Análise SWOT cruzada para a Região do Pinhal Interior Norte.
Fonte: PEAPIN, 2008.
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3.4 Estratégia definida para o território da AMPIN – PEAPIN
Reconhecida a importância de definir uma estratégia regional sustentada, criando e/ou
valorizando vantagens competitivas com base nos factores diferenciadores do seu território e
em parcerias estratégicas, e explorando eficazmente as oportunidades existentes, a AMPIN
tomou a iniciativa de elaborar o Plano Estratégico e de Acção para a Região do Pinhal
Interior Norte (2007-2013), tendo para essa finalidade contratado os serviços da Sociedade
Portuguesa de Inovação, S.A. (SPI), que muito se orgulha de contribuir para esta nova fase de
desenvolvimento do Território, em alinhamento com a Estratégia de Lisboa.
A definição da visão e linhas de orientação estratégica do Plano Estratégico e de Acção
procura enfatizar as possibilidades de cooperação e parcerias com instituições de IDI e com
outras instituições, numa perspectiva de fortalecimento do capital intelectual e incremento
de uma economia baseada no conhecimento.
A estratégia de desenvolvimento define uma bateria de indicadores de sucesso que se
pretende vir a constituir como métrica de avaliação da implementação dos projectos
mobilizadores para a Região do PIN, resultantes da análise, do diagnóstico efectuado à
realidade local e do contexto de política nacional e internacional. A criação de um sistema
de acompanhamento e gestão do Plano Estratégico e de Acção é o último patamar do
projecto, assegurando a sua exequibilidade, monitorização e controlo (Figura 15).

VISÃO

LINHAS DE ORIENTAÇÃO
ESTRATÉGICA

INDICADORES DE SUCESSO

PROJECTOS MOBILIZADORES

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO

Figura 15: Níveis de definição da estratégia de desenvolvimento local.
Fonte: SPI.

A visão corresponde ao cenário de desenvolvimento futuro, o objectivo central que se define
como linha condutora de toda a estratégia de desenvolvimento local proposta para a
Região do PIN. Da definição da visão decorre a identificação das linhas de orientação
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estratégica, correspondentes à objectivação nas várias áreas de actuação e das metas que
se pretende alcançar através da concretização do Plano Estratégico e de Acção.

3.4.1

Visão

A Região do Pinhal Interior Norte (PIN) deverá distinguir-se pelo seu carácter alternativo, como
espaço de excelência para residir, trabalhar e repousar, valorizando o seu posicionamento
estratégico em relação a eixos fundamentais do sistema urbano nacional e a qualidade
ambiental como factores diferenciadores e potenciadores de um território atractivo e
competitivo. A estas duas características intrínsecas à Região deverá estar associada uma
estratégia de atracção e valorização do capital humano, que promova a qualidade na
educação e formação das suas gentes, de modo a criar uma nova geração que invista e
valorize a sua terra. Esta estratégia deverá ainda consolidar a base económica local,
apostando na inovação enquanto dinâmica de desenvolvimento de um tecido empresarial
forte, assente em padrões de sustentabilidade e gerador de mais-valias capazes de,
progressivamente, colocar a Região no mapa da economia do conhecimento.
Estes novos desígnios implicam uma mudança profunda na cultura organizacional, trazendo
para o mesmo palco todos os agentes de desenvolvimento local, do sector público e privado,
que se comprometem em garantir o sucesso desta nova agenda. Para tal é essencial o
compromisso conjunto numa visão regional, onde deverá ser assumida a complementaridade
das partes (Concelhos) como forma de maximizar a competitividade do todo (Região).

OUSAR SER DIFERENTE É O QUE SE PRETENDE PARA A REGIÃO DO PINHAL INTERIOR
NORTE

Esta mudança, já iniciada, deve operar-se nas lógicas funcionais e organizacionais, através
da difusão de uma cultura de inovação e trabalho concertado entre as instituições de ensino
e IDI e o tecido empresarial, a administração pública e a sociedade civil, com uma aposta
clara na sustentabilidade e na economia do conhecimento, utilizando as TIC como
ferramenta privilegiada de criação de redes numa nova geografia económica.
Tendo em consideração o descrito, a visão proposta para a Região do PIN enfatiza o
carácter central deste território, a qualidade do ambiente urbano e natural, como elemento
fundamental para a captação de pessoas e investimentos que procurem um espaço de
excelência alternativo aos grandes centros urbanos, e a sustentabilidade, como pilar de
desenvolvimento. A sustentabilidade assume-se como pilar essencial de toda a estratégia,
numa óptica integradora deste conceito:
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“Sustainable communities meet the diverse needs of existing and future residents, their
children and other users, contribute to a high quality of life and provide opportunity and
choice. They achieve this in ways that make effective use of natural resources, enhance the
environment, promote social cohesion and inclusion and strengthen economic prosperity.”
The Egan Review: Skills for sustainable communities, 2004.
Assim, a estratégia proposta pelo PEAPIN para a Região do Pinhal Interior Norte assume a
seguinte Visão:

PINHAL INTERIOR
NORTE:
UM CENTRO
ALTERNATIVO E
SUSTENTÁVEL
Figura 16: Visão para a Região do Pinhal Interior Norte.
Fonte: PEAPIN, 2008.

A estratégia de desenvolvimento que se propõe para a Região do PIN assume as
singularidades locais como vantagens comparativas para o desenvolvimento, tirando partido
destas para promover a competitividade e dinamizar o tecido económico.
Para que tal suceda, importa trabalhar de modo a criar:
•

Uma dinâmica intermunicipal, onde seja cultivado o espírito cooperativo e o trabalho
de equipa, minimizando os problemas organizacionais e estruturais e fomentando a
criação de uma identidade capaz de fortalecer o poder reivindicativo da Região do
PIN;

•

Uma política pública proactiva (ao nível local, associativo e regional), capaz de
responder em tempo útil às necessidades da sociedade civil e do tecido empresarial,
premiando o empreendedorismo, a inovação, a criação de riqueza e a educação
das suas gentes;
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•

Um tecido empresarial mais empreendedor e competitivo, com uma organização,
produção e gestão modernizadas, atento às mudanças e tendências do mercado
global e com capacidade para inovar e para trabalhar em parceria com instituições
locais e supra-locais;

•

Uma rede de ensino e de formação, simultaneamente, adequada à realidade e às
necessidades locais e aberta ao exterior, reconhecendo nesta interacção a base da
qualidade formativa e a estrutura de suporte à criação de parcerias com instituições
de IDI, facilitando a transferência de know-how e de tecnologia e possibilitando a
inserção em redes de conhecimento nacionais e internacionais.

3.4.2

Linhas de Orientação Estratégica

O cumprimento da visão implica a existência de um contexto favorável, incluindo a
afirmação de uma cultura regional integradora de desenvolvimento estratégico, que possa
estender-se a todos os sectores da sociedade, em particular às empresas, instituições de
ensino e formação, instituições de I&D e à administração pública.
Tendo em consideração o enquadramento supra-municipal, quer no domínio das políticas
públicas, quer no domínio das redes de criação e transferência de conhecimento, e as
realidades locais, é possível encontrar vectores estratégicos, em torno dos quais se deve
investir para criar e reforçar uma dinâmica de desenvolvimento regional.
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A visão estratégica para a Região do PIN é suportada e afirmada em torno de três linhas
estratégicas que nos parecem ser fundamentais:
•

Linha Estratégica 1. Apostar na educação e na qualificação - Investir nas pessoas e
criar uma Região empreendedora, orientada para a valorização do potencial
humano regional como pilar estratégico do desenvolvimento integrado e sustentado
da Região;

IPSS
Grupos de
cidadãos
EDUCAÇÃO
para o empreendedorismo,
inovação, competitividade,
criatividade, sustentabilidade,
partilha social
Rede
escolar

REGIÃO
EMPREENDEDORA

FORMAÇÃO DE RH
Cooperação e articulação
institucional, viabilização de
parcerias, adequação da formação
ao mercado de trabalho, incentivar
o acesso à informação, conhecer
para empreender...

COMPROMISSO SOCIAL
Estimular uma atitude
colaborativa, atrair,
responsabilizar, motivar, criar
redes sociais e organizacionais

Empresas

Câmaras
municipais

Associações de
desenvolvimento

Figura 17: Ecossistema de implementação da linha estratégica 1.
Fonte: PEAPIN, 2008.
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•

Linha Estratégica 2. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades – Criar uma
Região coesa e competitiva, alinhada com os novos desafios de valorização territorial
com vista à criação de um espaço de qualidade, e organizada de modo a garantir e
estimular o sucesso dos projectos a implementar;

Domínios base de
qualificação, estruturação e
integração territorial regional
Sistemas de saneamento
(drenagem e tratamento),
abastecimento de água,
recolha de RSU, etc.
Educação (inicial e
contínua), saúde, apoio
social, cultura, acessíveis
a todos.

Infraestruturas
ambientais
Infraestruturas
sociais

Zonas industriais e
empresariais, espaços de
apoio ao
empreendedorismo, IDI

Infraestruturas
produtivas

Mobilidade,
acessibilidade

Vias, transportes,
Tecnologias da
Informação e
Comunicação (TIC)

CRIAR UMA REGIÃO COESA E COMPETITIVA

Gestão
integrada dos
sistemas de
abastecimento
de água,
saneamento e
RSU

Gestão integrada
da rede de
espaços de
localização
empresarial –
especialização e
complementaridad
e funcional

Fortalecimento da
rede urbana
Regional –
complementaridad
es funcionais,
parcerias intermunicipais

Gestão
integrada da
mobilidade e
acessibilidade serviços para
todos ao
alcance de
todos

Sistema
integrado de
gestão e
monitorização
do ambiente
natural e
humano

Figura 18. Ecossistema de Implementação da linha estratégica 2.
Fonte: PEAPIN, 2008.
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Linha Estratégica 3. Valorizar a base económica regional – Apostar numa Região
inovadora que ousa ser diferente, através do estímulo à capacidade de inovar, de
criar valor e do fomento da progressão na cadeia de valor dos produtos e sectores
económicos existentes ou que se revelam com forte potencial regional.

ADXTUR

Gastronomia

Envolvimento
social

Asssociações
Locais

ALDEIAS DO
XISTO

Associação
Portuguesa
de Turismo
Sustentável
e Ecoturismo
(ATECO)

TURISMO DE
EXPERIÊNCIAS

Aventura
HISTÓRIA

MONTANHA

ÁGUA (rios e
albufeiras)
Região
Turismo do
Centro

Recreio e
Lazer

Isolamento/
Descanso

TRADIÇÕES
Serviços
personalizados

PRODUTOS
ENDÓGENOS

Câmaras
Municipais

Eventos

IPL e UC
(sociologia,
cultura)

Produtos potenciais

Elementos diferenciadores

Desporto

Cluster

Agentes estratégicos a
envolver

•

Abordagem regional
- COOPERAÇÃO e
INTEGRAÇÃO são
palavras de ordem
no turismo de
experiências do PIN.

Figura 19. Ecossistema de Implementação da linha estratégica 3 para o sector do turismo.
Fonte: PEAPIN, 2008.
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REALIDADE REGIONAL – ELEMENTOS QUE POTENCIAM O CLUSTER
Sector da
construção
civil
representativ
o

Floresta:

Energias

Vasto

matéria-

renováveis

património

prima

(biomassa,

devoluto –

(madeira)

eólica e hídrica)

test bed

Problemas de
mobilidade,
agravados em
áreas de
montanha

CBE/AREAC

APOSTA REGIONAL NO CLUSTER
DAS TECNOLOGIAS AMBIENTAIS
E ENERGIA

REALIDADE SUPRA-REGIONAL – ÂNCORAS DE SUSTENTAÇÃO DO CLUSTER
Directiva
comunitária
2002/91/CE e
Sistema
Nacional de
Certificação
Energética e
da Qualidade
do Ar Interior
nos Edifícios

Controlo do
aquecimento
global –
contributo local
para o
ambiente global

Investigação
produzida em
processos de
mobilidade
sustentada – UC,
IPC, IPL

Investigação
produzida em
processos
construtivos
para
maximização da
eficiência
energética

Aposta nacional
ao nível político
e científico

Figura 20.Ecossistema de implementação da linha estratégica 3 para o cluster das tecnologias ambientais e energia.
Fonte: PEAPIN, 2008.
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Produtores e
Associações de
produtores
(floresta e
agricultura)

Tecido
Empresarial

Agentes

Outros
organismos de
IDI,
Universidades
AMPIN

Quadro legal
(UE, PT)

Entidades
Certificação de
produtos
endógenos

Universidade
de Coimbra –
núcleos de
investigação

IDI
(floresta)

CBE
Poder Local (14
Municípios)

DRAPC e
DGF

Mercado de
carbono

CLUSTER
FLORESTA
Produção
lenhosa –
certificação da
floresta do PIN
Valorização
energética –
biomassa
Produtos
endógenos –
mel,
aromáticas

Turismo
ambiental

Gestão e
ordenamento
florestal

Caça e
pesca

Técnicas de
produção

Agro-pecuária –
caprinicultura e
produtos derivados
– leite, queijo

Figura 21. Ecossistema de implementação da linha estratégica 3 para o cluster florestal.
Fonte: PEAPIN, 2008.

3.4.3

Monitorização

De acordo com o conhecimento das dinâmicas e da estratégia de desenvolvimento que se
pretende concretizar na Região do PIN, apresenta-se de seguida uma bateria de indicadores
de sucesso, de modo a monitorizar o sucesso de implementação da referida estratégia. Assim,
com base no diagnóstico do desenvolvimento concelhio, bem como nos indicadores de
inovação, competitividade e empreendedorismo utilizados a nível internacional (Estratégia de
Lisboa, Scorecard de Inovação da União Europeia, Global Entrepreneurship Monitor (GEM),
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etc.), e em alinhamento com a estratégia definida, sugere-se a construção de um barómetro
de monitorização do sucesso do desenvolvimento da Região do PIN (ver Tabela 6).
Tabela 6: Bateria de indicadores de sucesso para monitorização do PEAPIN.
N.º

INDICADOR

PESSOAS

1

Nível de instrução da população

2

Abandono escolar (no 3º ciclo e na passagem do 3º ciclo para o secundário)

3

Médias de classificação em exames nacionais do ensino básico e secundário

4

Número de pessoas com formação complementar (formação ao longo da vida no grupo etário 25-64 anos)

5

Número de iniciativas relacionadas com educação e formação para os valores estratégicos

6

Número de iniciativas na área do bem-estar para diferentes grupos etários (sensibilização, prevenção ou formação)

SECTORES ESTRATÉGICOS

7

Número de parcerias entre empresas, universidades/centros de investigação/outras entidades do SCTN

8

Número de produtos certificados nos sectores estratégicos

9

Número de novos postos de trabalho criados nos sectores estratégicos

10

Volume de vendas nos sectores estratégicos

11

Número de sociedades comerciais criadas em sectores estratégicos

12

Número de novas tecnologias ambientais e energéticas patenteadas

13

Número de projectos-piloto desenvolvidos nos sectores estratégicos

INFRA-ESTRUTURA

14

Taxa de cobertura de sistemas de abastecimento, drenagem e tratamento de águas e qualidade das águas dos cursos fluviais

15

Número de recuperações de construções em meio rural – construção com tecnologias ambientais e energéticas sustentáveis)

16

Taxa de cobertura de serviços móveis

17

Número de instituições de IDI e de serviços e espaços de apoio à actividade empresarial nos domínios estratégicos

18

Número de Infra-estruturas de produção de energias alternativas

19

Número de páginas alojadas na internet – empresas, serviços, etc.

RESULTADOS INTEGRADOS

20

População residente

21

Taxa de desemprego

22

Indicador de poder de compra

23

Índice de desenvolvimento social

24

Número de turistas e estadia média na Região

25

Índice de satisfação dos munícipes

26

Índice de satisfação dos turistas

27

Índice de satisfação dos investidores
Fonte: PEAPIN, 2008.

3.5 Alinhamento da Estratégia com Planos de Ordem Superior
Em paralelo com a abordagem ao território em análise, a definição de uma estratégia de
desenvolvimento local tem de ser articulada com as estratégias de desenvolvimento supralocais, garantindo a coerência da programação proposta. Tendo em consideração este pré-
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requisito, são sistematizados os documentos de política supra-municipal mais relevantes para
a concretização do Plano Estratégico e de Acção para a Região do Pinhal Interior Norte
(PEAPIN), bem como as suas principais linhas de orientação.

PEAPIN = ∑ (PRODER + QREN 07/13 + POCENTRO 07/13 + PNPOT + PENT + ENDS + ∞)

3.5.1

Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER)

A filosofia do Plano Estratégico Nacional (PEN) e do Programa de Desenvolvimento Rural
(PRODER) contempla de forma extensiva a valorização da vertente do desenvolvimento rural
e a perspectiva da competitividade das produções do Complexo Agro-Florestal. Na óptica
da pertinência e relevância das prioridades da Estratégia reflectidas na construção dos Eixos
Prioritários do PDR, uma visão de ciclo permite constatar que é actualmente possível apostar
numa nova geração de investimento nas actividades produtivas, relacionadas e de suporte
nas zonas rurais. Essa aposta é possível, com um grau de exigência diferente, dado existir um
lastro de investimento material consolidado (infra-estruturas de regadio, electrificação,
caminhos rurais, emparcelamento, novas explorações e capital produtivo primário e de
agrotransformação, oferta de alojamento, animação e serviços de proximidade, …), mesmo
que carecendo de requalificação, e um conjunto de agentes de iniciativa com capacidade
de investimento, com lógicas empresariais e de mercado, e com práticas produtivas
sustentáveis, que funcionam como exemplo de aproveitamento viável de recursos e
oportunidades, em sistemas e actividades significativamente competitivas.
Tendo em consideração o diagnóstico detalhado da situação nacional e o enquadramento
no quadro de políticas de desenvolvimento rural supra nacional, foram definidas as
prioridades de intervenção, estruturadas em subprogramas, medidas e acções baseados nos
objectivos estratégicos nacionais e comunitários (ver Tabela 7).
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Tabela 7: Matriz de correlação entre as linhas de orientação estratégica e o PRODER.

PRODER

PINHAL INTERIOR NORTE: UM
CENTRO ALTERNATIVO E
SUSTENTÁVEL

Dinamização
Promoção do
Gestão
económica das
Promoção da conhecimento e
sustentável do zonas rurais e
competitividade desenvolvimento
espaço rural
abordagem
de competência
LEADER

3.5.2

Apostar na educação e
na qualificação - investir
Linha
nas pessoas e criar
1
uma Região
empreendedora
Qualificar o território,
estruturar e integrar
Linha
diversidades – criar
2
uma Região coesa e
competitiva

Linha
3

Valorizar a base
económica regional –
apostar numa Região
inovadora que ousa ser
diferente

Medidas
4.2

Medidas
1.1 | 1.2. |
1.3 | 1.4 | 1.7
| 4.1 |

Medidas
4.2 | 4.3

Medidas
3.1 | 3.2

Medidas 2.3 |
2.5

Medidas
3.2

Medidas 2.1 |
2.2 | 2.3

Medidas
3.1 | 3.2

Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013 (QREN)

“O Quadro de Referência Estratégico Nacional assume como grande desígnio estratégico a
qualificação dos portugueses e das portuguesas, valorizando o conhecimento, a ciência, a
tecnologia e a inovação, bem como a promoção de níveis elevados e sustentados de
desenvolvimento económico e sociocultural e de qualificação territorial, num quadro de
valorização da igualdade de oportunidades e, bem assim, do aumento da eficiência e
qualidade das instituições públicas.” QREN 07-13.
O QREN assume como prioridades estratégicas a promoção da qualificação dos portugueses,
a promoção do crescimento sustentado, a garantia da coesão social, a qualificação do
território e das cidades e o aumento da eficiência da governação. A consagração destas
orientações e princípios na organização operacional do QREN concretiza-se pelo
estabelecimento de Agendas Operacionais Temáticas (potencial humano, factores de
competitividade

da

economia

e

valorização

do

território),

que

configuram

uma

racionalidade comum entre as intervenções financiadas pelos Programas Operacionais (PO)
Temáticos e pelos PO Regionais, sem prejuízo de uma clara demarcação das respectivas
tipologias de intervenção.
De salientar ainda os cinco princípios estruturantes para a concretização e sucesso do QREN e
PO, que aliás deverão ser orientadores das políticas de desenvolvimento a qualquer escala
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de intervenção: a concentração de recursos e de tipologias de acções estruturais apoiáveis
pelo QREN, a selectividade na escolha das acções a apoiar, a viabilidade económicofinanceira dos projectos de investimento, a coesão e valorização territoriais que potenciem os
factores de progresso específicos de cada Região e contribuam para o desenvolvimento
sustentável e regionalmente equilibrado de todo o país e por fim, a gestão e monitorização
estratégica das intervenções.

3.5.3

Programa Operacional Regional do Centro 2007-2013 (POR-C)

De acordo com o diagnóstico prospectivo e a análise SWOT foram identificados os principais
problemas desta Região e sistematizadas as prioridades estratégicas para o período
2007/2013:

•

A formação dos recursos humanos, uma vez que nesta Região se verifica, ao mesmo
tempo, um problema de escassez de recursos humanos qualificados e um problema
de falta de absorção pelo mercado dos recursos existentes. Como tal, justifica-se
uma aposta forte no ensino técnico, para responder a uma parte essencial das
necessidades das empresas; na melhoria da qualidade da formação profissional e
da sua adequação às necessidades do mercado do trabalho; na promoção da
integração de recursos humanos altamente qualificados nas empresas; na
promoção da formação especializada de quadros superiores para colocar a Região
na fronteira mais avançada no campo da tecnologia e dos métodos de gestão das
organizações; e na promoção da formação de pessoal qualificado para lidar com
problemas económicos e sociais específicos (por exemplo, a ruralidade);

•

O reforço da inovação e da competitividade, que passa pela promoção do
empreendedorismo dirigido essencialmente para as pequenas empresas, pela
promoção da inovação nas empresas existentes e pelo desenvolvimento de clusters
com elevado potencial na Região. Importa ainda, neste âmbito, equacionar
especificamente as prioridades em matéria de internacionalização e a necessidade
de promover o ordenamento e a qualificação de áreas de localização empresarial;

•

A valorização do território, uma vez que a Região Centro se caracteriza por uma
estrutura urbana policêntrica com um fraco desenvolvimento dos sistemas urbanos.
Os domínios prioritários deverão ser: os centros e sistemas urbanos (regeneração
urbana, qualificação dos centros urbanos, promoção da competitividade das
cidades, promoção da constituição de redes, promoção da cooperação
intermunicipal), a qualificação dos espaços sub-regionais nas zonas de baixa
densidade dotando-os de equipamentos e infra-estruturas essenciais que ainda não
disponham, a protecção de zonas ambientalmente sensíveis e a valorização de
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recursos específicos da Região, a promoção da mobilidade intra e inter-regional
(construção/qualificação de plataformas logísticas e melhoria das acessibilidades) e
por último a conclusão das redes de saneamento assegurando a cobertura de todo
o território;

•

A cooperação territorial, que deverá ser assegurada essencialmente através da
cooperação entre regiões portuguesas, da cooperação entre regiões NUT II de
países vizinhos no que concerne às zonas que não são de fronteira e da cooperação
com espaços exteriores à União Europeia.

Tendo em consideração a estratégia descrita, são definidos cinco eixos prioritários através dos
quais se pretende intervir em diversas áreas.
A Tabela 9 apresenta uma síntese da programação estratégica para a Região Centro no
período 2007-2013.
Tabela 8: PO Centro (FEDER).
Eixos

Financiamento
(milhões €)

Áreas de intervenção

1.1. Criação de micro e pequenas empresas inovadoras;
1.2. Projectos de I&D, em particular projectos de cooperação entre micro e pequenas empresas e entidades
do Sistema Científico e Tecnológico;

1. Competitividade,
Inovação e
Conhecimento

577

1.3. Projectos de investimento produtivo para inovação em micro e pequenas empresas;
1.4. Qualificação de micro e pequenas empresas;
1.5. Desenvolvimento da sociedade do conhecimento - redes de ciência e tecnologia (programas científicos e
tecnológicos, instalações e equipamentos);

1.6. Áreas de acolhimento para a inovação empresarial (ALE, parques tecnológicos, incubadoras e parques de
ciência e tecnologia);

1.7. Acções colectivas de desenvolvimento empresarial;
1.8. Intervenções complementares em redes de energia (unidades autónomas de gás e ligação à rede
eléctrica de locais de produção de electricidade com base em fontes renováveis).

2.Desenvolvimento
das Cidades e dos
Sistemas Urbanos

3. Consolidação e
Qualificação dos
Espaços SubRegionais

4. Protecção e
Valorização
Ambiental
5. Governação e
Capacitação
Institucional

250

468

2.1.
2.2.
2.3.

Parcerias para a regeneração urbana;
Redes urbanas para a competitividade e inovação;
Mobilidade urbana.

3.1. Valorização de recursos específicos do território;
3.2. Qualificação integrada de espaços sub-regionais (redes de mobilidade, equipamentos e infra-estruturas
para a coesão social e territorial).

211

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

196

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Prevenção e gestão de riscos naturais e tecnológicos;
Gestão de recursos hídricos;
Gestão activa da Rede Natura e biodiversidade;
Valorização e ordenamento da orla costeira;
Protecção e valorização de outras zonas sensíveis e qualificação da paisagem;
Estímulo à reciclagem e reutilização de resíduos.
Assistência técnica;
Governo electrónico regional e local;
Facilitar a relação das empresas e dos cidadãos com a administração desconcentrada e local;
Promoção institucional da Região.

Fonte: Programa Operacional Regional do Centro (adaptado).
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Tabela 9: Matriz de correlação entre as linhas estratégicas, o QREN e o POCENTRO.

QREN

PINHAL INTERIOR NORTE: UM CENTRO
ALTERNATIVO E SUSTENTÁVEL

Potencial
Humano

Factores de
Competitividade

POCENTRO
Valorização
do Território

Competitividade,
Inovação e
Conhecimento

Desenvolvimento das
Cidades e dos
Sistemas Urbanos

Consolidação e
Qualificação dos
Espaços SubRegionais

Protecção e
Valorização
Ambiental

Apostar na educação e na
Linha qualificação - investir nas
1
pessoas e criar uma Região
empreendedora
Qualificar o território,
estruturar e integrar
Linha
diversidades – criar uma
2
Região coesa e competitiva
Valorizar a base económica
regional – apostar numa
Linha
Região inovadora que ousa
3
ser diferente

Governação e
Capacitação
Institucional

Área de
intervenção
5.3. | 5.4

Área de
intervenção
1.5 | 1.6
Área de
intervenção
1.1 | 1.2 | 1.3 |
1.4 | 1.5 | 1.7 |
1.8

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte

Área de intervenção
1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3

Área de intervenção
3.1 | 3.2

Área de
intervenção
4.5 | 4.6

Área de intervenção
2.3

Área de intervenção
3.2

Área de
intervenção
4.1 | 4.2 |4.3
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3.5.4

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT)

O Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) visa concretizar a
estratégia de ordenamento, desenvolvimento e coesão territorial do País, constituindo-se como
guia orientador do sistema de gestão territorial e da política de ordenamento do território, visto
que enquadra os restantes Instrumentos de Gestão Territorial (IGT).

Figura 22. Sistema urbano e acessibilidades em Portugal Continental.
Fonte: PNPOT.

O PNPOT tem como principais objectivos:

•

Definir o quadro unitário para o desenvolvimento territorial integrado, harmonioso e
sustentável do País, tendo em conta a identidade própria das suas diversas parcelas e a
sua inserção no espaço da União Europeia;

•

Garantir a coesão territorial do País, atenuando as assimetrias regionais e garantindo a
igualdade de oportunidades;

•

Estabelecer a tradução espacial das estratégias de desenvolvimento económico e
social;
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Articular as políticas sectoriais com incidência na organização do território.

•

Este instrumento territorial está organizado em torno de um conjunto de objectivos estratégicos,
objectivos específicos e medidas que definem um caminho para Portugal no horizonte 2025.
De acordo com o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) (Figura
22), a Região do PIN é constituída por diferentes categorias de espaços, com destaque para a
influência do arco ou sistema metropolitano polarizado por Coimbra, para o sistema urbano
Oliveira do Hospital/Seia/Gouveia e para o atravessamento de um dos eixos dorsais interiores
(coincidente com a trajectória do IP3 e IC3 na área em análise). De realçar que apesar de
grande parte da Região do PIN não pertencer a nenhum sistema urbano identificado pelo PNPOT,
a sua localização entre sistemas urbanos e metropolitanos do litoral e do Interior (Guarda/
Covilhã/Castelo Branco) é uma mais-valia do ponto do ponto de vista das complementaridades
que se podem criar.
No que se refere às opções de desenvolvimento apontadas, estas passam por:

•

Gerir o declínio e a baixa densidade da população de forma a garantir os mínimos de
ocupação necessários à gestão sustentável do território;

•

Implementar planos sectoriais de ordenamento florestal com capacidade para
ultrapassar as limitações decorrentes da estrutura da propriedade e promover a gestão
sustentável dos recursos, prevenindo o risco de incêndio e a sua exploração integrada
numa óptica empresarial;

•

Reforçar as funções urbanas das sedes de concelho como centros organizadores do
território, apostando em soluções inovadoras com recurso às novas tecnologias de
informação e comunicação;

•

Reforçar as articulações com as cidades de Leiria/Pombal, Coimbra, Viseu, Castelo
Branco e com os centros urbanos do Médio Tejo, indo ao encontro das novas procuras
urbanas, sobretudo nos domínios do turismo e do lazer;

•

Assumir o papel que pode ter o uso residencial das estruturas de povoamento
tradicionais, em particular das aldeias da serra, de modo a manter a ocupação do
espaço e dinamizar a base económica local;

•

Valorizar o potencial para a produção de energias renováveis, sobretudo eólica e de
biomassa;

•

Valorizar os recursos hídricos e concluir os projectos de despoluição integrada, em
particular da bacia do Zêzere;
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•

Estruturar a rede de equipamentos de âmbito supra-municipal numa lógica de
complementaridade, especialização e funcionamento concertado;

•

Prever soluções de mobilidade e acessibilidade que garantam a todos os grupos
populacionais o acesso efectivo às funções urbanas.
Tabela 10: Matriz de correlação entre as linhas estratégicas de orientação e o PNPOT.
PNPOT

PINHAL INTERIOR NORTE: UM CENTRO
ALTERNATIVO E SUSTENTÁVEL

Conservar e valorizar
a biodiversidade, os
recursos e o
património natural,
paisagístico e
cultural, utilizar de
modo sustentável os
recursos energéticos
e geológicos, e
prevenir e minimizar
os riscos

Linha
1

Linha
2

Linha
3

Apostar na
educação e na
qualificação investir nas
pessoas e criar
uma Região
empreendedora
Qualificar o
território,
estruturar e
integrar
diversidades –
criar uma Região
coesa e
competitiva
Valorizar a base
económica
regional – apostar
numa Região
inovadora que
ousa ser diferente

Reforçar a
competitividade
territorial de
Portugal e a sua
integração nos
espaços ibérico,
europeu, atlântico
e global

Promover o
desenvolvimento
policêntrico dos
territórios e reforçar
as infra-estruturas de
suporte à integração
e à coesão
territoriais

Objectivo
específico
2.5

Objectivo específico
1.10

Objectivo
específico
2.4 | 2.5

Objectivo específico
1.4 | 1.5 | 1.10 |
1.11

Objectivo
específico
2.4 | 2.5 | 2.6

Objectivo específico
3.1 | 3.2 | 3.3 |
3.4

Assegurar a
equidade territorial
no provimento de
infra-estruturas e de
equipamentos
colectivos e a
universalidade no
acesso aos serviços
de interesse geral,
promovendo a
coesão social

Expandir as redes
e infra-estruturas
avançadas de
informação e
comunicação e
incentivar a sua
crescente utilização
pelos cidadãos,
empresas e
administração
pública

Reforçar a
qualidade e a
eficiência da
gestão territorial,
promovendo a
participação
informada, activa
e responsável
dos cidadãos e
das instituições

Objectivo específico
4.1

Objectivo
específico
5.1 | 5.2

Objectivo
específico
6.1 | 6.3

Objectivo específico
4.2 | 4.3 | 4.4 |
4.5 | 4.6 | 4.7 |
4.8 | 4.9

Objectivo
específico
5.1 | 5.2

Objectivo
específico
6.2
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Objectivo
específico
5.1 | 5.2
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3.5.5

Programa Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT-C)

Ainda em elaboração, o Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT-C)
constitui a principal referência para o planeamento do desenvolvimento territorial da Região
Centro, apresentando uma análise e diagnóstico que sustenta o modelo territorial delineado.
No âmbito do PROT-C o Pinhal Interior Norte caracteriza-se por um PIB pc inferior à média da
Região Centro mas com a taxa de crescimento superior; um grau de Abertura ao Exterior inferior à
média da Região Centro e uma correspondência Formação / Especialização na indústria da
Madeira, Têxtil e do Couro e na Construção.

Figura 23. Modelo Territorial Proposto.
Fonte: PROT-C.

De acordo com a estratégia de desenvolvimento integrado da Região e o seu modelo territorial,
importa reter a aposta nos sistemas estruturantes de povoamento. Um dos sistemas estruturantes é
a unidade territorial do Pinhal Interior, na qual se integra a NUT III do Pinhal Interior Norte. Neste
sistema destaca-se a necessidade de:

a.

“Desenvolver serviços, organizados à escala supra-municipal, com características
polivalentes e orientados para as zonas rurais de baixa densidade;

b.

Qualificar os centros urbanos, designadamente a Sertã;
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c.

Reforçar as actividades ligadas à gestão integrada dos recursos naturais (com destaque
para a floresta e o potencial energético);

d.

Integram esta unidade designadamente Proença-a-Nova, Sertã, Pedrógão Grande,
Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pêra, e um pequeno grupo de centros urbanos
complementares localizados nas proximidades geográficas.”

3.5.6

Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável (ENDS)

A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS), para o período 2005-2015,
objectiva “Fazer de Portugal, no horizonte de 2015, um dos países mais competitivos da União
Europeia, num quadro de qualidade ambiental e de coesão e responsabilidade social”. Esta
estratégia está organizada em torno de sete objectivos, desdobrados num conjunto de
prioridades estratégicas que, por sua vez, se dividem em vectores estratégicos. Com base na
definição destes foi elaborado o Plano de Implementação – PIENDS, que concretiza, através de
acções e medidas, a estratégia, organizada em painéis sectoriais: Pescas, Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Florestas, Transportes, Economia, Ambiente e Ordenamento do Território,
Aspectos Sociais e Questões Financeiras e Fiscais.
Tabela 11: Matriz de correlação entre as linhas estratégicas de orientação e o ENDS.
ENDS

PINHAL INTERIOR NORTE: UM CENTRO ALTERNATIVO E
SUSTENTÁVEL

Preparar
Portugal para
a “Sociedade
do
Conhecimento”

Linha
1

Linha
2

Linha
3

Apostar na
educação e na
qualificação investir nas
pessoas e criar
uma Região
empreendedora
Qualificar o
território,
estruturar e
integrar
diversidades –
criar uma Região
coesa e
competitiva
Valorizar a base
económica
regional – apostar
numa Região
inovadora que
ousa ser diferente

Crescimento
sustentado,
competitividade à
escala global e
eficiência
energética

Mais Equidade,
Igualdade de
Oportunidades e
Coesão Social

Melhor
Conectividade
Internacional do
País e Valorização
Equilibrada do
Território

Um Papel Activo
de Portugal na
Construção
Europeia e na
Cooperação
Internacional

Uma
Administração
Pública mais
Eficiente e
Modernizada

Prioridade
Estratégica 4.4

Prioridade
Estratégica 5.4

Prioridade
Estratégica 6.3

Prioridade
Estratégica 7.6

Prioridade
Estratégica
3.5

Prioridade
Estratégica 5.2 |
5.3 | 5.4

Prioridade
Estratégica 6.3

Prioridade
Estratégica
3.1 | 3.2 |
3.4 | 3.8

Prioridade
Estratégica 5.3 |
5.4

Prioridade
Estratégica 6.3

Melhor
Ambiente e
Valorização
do Património
Natural

Prioridade
Estratégica
1.1 | 1.4 |
1.5

Prioridade
Estratégica
1.3 | 1.5

Prioridade
Estratégica 2.1 |
2.2 | 2.4

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte

Página | 46

Programa Territorial de Desenvolvimento para a Região do Pinhal Interior Norte
Candidatura ao “Mais Centro - Contratualização com subvenção global””

3.5.7

Programa Estratégico Nacional do Turismo (PENT)

O Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) define objectivos e linhas de desenvolvimento
estratégico para o sector do turismo no período 2006-2015, materializados em 5 eixos estratégicos.
O PENT define a seguinte visão para o turismo nacional: Portugal deverá ser um dos destinos de
maior crescimento na Europa, através do desenvolvimento baseado na qualificação e
competitividade da oferta, transformando o sector num dos motores de crescimento da
economia nacional, o qual ambiciona contribuir mais para o PIB nacional, aumentar o emprego
qualificado e acelerar o crescimento do turismo interno.
A implementação da Visão é estruturada em 5 eixos: Território, Destinos e Produtos; Marcas e
Mercados;

Qualificação

de

Recursos,

Distribuição

e

Comercialização

e

Inovação

e

Conhecimento. A concretização dos 5 eixos requer a implementação de 11 projectos.
O PENT aposta em dez produtos diferenciados (Tabela 12), dos quais existem cinco produtos
tradicionais a requalificar - MICE, golfe, sol & mar, cityShort breaks, touring cultural e paisagístico e
cinco produtos inovadores a implementar - gastronomia e vinho, saúde e bem-estar, turismo de
natureza, turismo residencial e turismo náutico.
Tabela 12: Matriz estratégica de desenvolvimento dos produtos no território.

Produtos

Porto e
Norte

Centro

Touring Cultural e
Paisagístico

●●●
●●●
●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●
●●
●●

●●●
●●
●
●●●
●●●

Saúde e Bem-estar
Golf Travel
Turismo de Natureza
Tours de Vinho e
Gastronomia
City short breaks
Turismo de Negócios/
Reuniões
Turismo Sol & Mar
Turismo Náutico
Turismo Residencial

●
●●
●●
●

Regiões/ Destinos Turísticos
Lisboa
Alentejo
Algarve

●●●
●●●
●●●
●
●●
●●●
●●●
●●
●●●
●●●

●●●
●●
●
●●
●●●
●
●●●
●●
●●

●
●●●
●●●
●●
●
●
●●
●●●
●●●
●●●

Açores

Madeira

●●
●●
●
●●●
●

●●
●●
●●
●●●
●

●

●●
●●●
●●●
●

●●●
●

Fonte: PENT.
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Tabela 13: Matriz de correlação entre as linhas de orientação estratégica e o PENT.
PENT

PINHAL INTERIOR NORTE: UM CENTRO
ALTERNATIVO E SUSTENTÁVEL

Produtos,
Destinos e
Pólos
Linha
1

Linha
2

Linha
3

Apostar na educação e na
qualificação - investir nas
pessoas e criar uma
Região empreendedora
Qualificar o território,
estruturar e integrar
diversidades – criar uma
Região coesa e
competitiva
Valorizar a base
económica regional –
apostar numa Região
inovadora que ousa ser
diferente

Intervenção em
ZTIs (Urbanismo,
Ambiente e
Paisagem)

Desenvolvimento de
Conteúdos distintivos
e inovadores

Eventos

Acessibilidade
Aérea

Marcas,
Promoção e
distribuição

Programa de
Qualidade

Âmbito de
intervenção
4.4

Excelência no
Capital
Humano

Conhecimento e
Inovação

Eficácia do
relacionamento
Estado-Empresa

Modernização
Empresarial

Âmbito de
intervenção
8.2 | 8.4 | 8.5

Âmbito de
intervenção 2.1 |
2.2

Âmbito de
intervenção
1.1 | 1.4

Âmbito de
intervenção 2.1 |
2.2

Âmbito de intervenção
3.1

Âmbito de
intervenção
4.3 | 4.4

Âmbito de
intervenção 6.
3 | 6.5

Âmbito de
intervenção 7.
4 | 7.5 | 7.6

Âmbito de
intervenção 9.3
| 9.4

Âmbito de
intervenção 11.1
| 11.2 | 11.3

De acordo com o PENT, o retrato da Região Centro é de uma forte dependência do mercado nacional, com um crescimento baseado nos turistas
nacionais, uma taxa de ocupação estável, mas com a hotelaria sob pressão, um grande peso de pensões na oferta de alojamento e só um hotel
de 5 estrelas de cadeias internacionais.
Para a Região Centro em 2015 apontam-se como objectivos o crescimento para 2,2 e 2,3 milhões de dormidas de estrangeiros, a uma taxa média
anual de 7,3% e o aumento anual de 6,2% em número de turistas (hóspedes estrangeiros). Neste período, as receitas (proveitos totais em
estabelecimentos hoteleiros) deverão crescer a um ritmo anual de 10%.
O turismo na Região Centro deverá crescer em número de visitantes e em valor. A estratégia prevê o cross-selling com a Região de Lisboa e do
Porto e Norte. A atracção de turistas estrangeiros será feita através dos produtos touring cultural e paisagístico, turismo de natureza e tours de vinho
e gastronomia.
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4. O Plano de Acção para a Região do Pinhal Interior Norte
A concretização da estratégia de desenvolvimento foi efectuada de modo transversal às três
linhas estratégicas, tendo sido dada prioridade a iniciativas que se traduzam em inputs positivos
no maior número de sectores e recursos estratégicos. O Plano de Acção aprovado em
Assembleia Intermunicipal identifica a carteira de projectos mobilizadores que deverão ser
implementados no período 2008/2013 e que determinarão o futuro da Região em termos de
coesão social e competitividade.
O Plano de Acção para a Região do Pinhal Interior Norte é a base estratégica das intervenções a
desenvolver no território regional, co-promovidas pelos diversos actores locais e regionais. O
desenho do Plano de Acção assentou no conhecimento da realidade regional, na estratégia a
partir daí estabelecida e no conhecimento aprofundado das políticas e instrumentos de
financiamento que irão alavancar o período de programação financeira 2008/2013.

4.1 Princípios inerentes à estruturação da carteira de projectos
mobilizadores
O Plano de Acção, constituído por uma carteira de projectos mobilizadores, dá resposta à
necessidade de criação de condições para fomentar o desenvolvimento integrado deste
território, tendo sido utilizados, como fonte de inspiração, alguns exemplos de boas práticas,
nacionais e internacionais, devidamente documentados. O desenho da carteira de projectos
teve por base:
•

A visão global do território e realidade socioeconómica, garantindo uma articulação
coerente entre sistemas locais com uma identidade colectiva ainda débil e com baixa
tradição de cooperação;

•

A competitividade baseada nos aspectos diferenciadores, determinou o desenho de
projectos mobilizadores vocacionados para a capacitação de sectores estratégicos
com potencial de crescimento enquanto base de sustentação de uma economia
regional inovadora;

•

A aposta em estratégias colaborativas e parcerias, através da mobilização de diferentes
agentes no processo de criação da estratégia e plano de acção e da coresponsabilização para a implementação da carteira de projectos, na qual são
identificados os parceiros a envolver;
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•

A valorização das sinergias e complementaridade de políticas e instrumentos financeiros,
tirando partido de diferentes instrumentos de apoio financeiro para alavancar as
diferentes apostas regionais e colmatar as debilidades estruturais existentes;

•

A promoção da coesão social e territorial, num território onde ainda é necessário
colmatar défices estruturais evidentes, quer ao nível do capital humano, bastante
fragilizado, quer ao nível infra-estrutural onde ainda será necessário um esforço para
qualificar um território de baixa densidade e com padrões de apropriação humana que
importa ordenar;

•

A identidade e diferenciação foram a base para a definição da estratégia, e a fonte de
inspiração para o Plano de Acção, garantindo assim que o alinhamento das
intervenções com o seu território de base o seu efeito demonstrador e multiplicador.

4.2 A carteira de Projectos para o PIN

9

Considerando os princípios descritos e a Estratégia proposta foi aprovada uma carteira de 24
projectos mobilizadores para a Região do Pinhal Interior Norte, um território marcado pela
qualidade e singularidade dos espaços naturais, onde muito falta fazer do ponto de vista da
coesão e competitividade.
O Plano de Acção materializa a estratégia definida para o território regional, propondo projectos
mobilizadores alinhados as três linhas estratégicas e que demonstram uma coerência global no
seu alinhamento com as Agendas do Potencial Humano, Factores de Competitividade,
Valorização Territorial e Desenvolvimento Rural, bem como com as apostas preconizadas a nível
europeu em matéria de cooperação territorial (ver ponto 5.3). Propõem-se 24 projectos
mobilizadores, conforme se pode visualizar na figura 24 e tabela 14.

9 A síntese apresentada deverá ser complementada pela análise do Plano Estratégico e de Acção para a Região do Pinhal
Interior Norte, entregue pela Direcção da AMPIN na CCDRC no dia 22 de Abril de 2008.
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PINHAL INTERIOR NORTE:
UM CENTRO ALTERNATIVO E SUSTENTÁVEL
I.
Apostar na educação e na
qualificação - investir nas
pessoas e criar uma região
empreendedora

P1
PEPE
P2
FICA
P3
FOREMP
P4
FORMES
P5
FORREG
P6
IDEIAS
P7
PEOPLE

II.
Qualificar o território,
estruturar e integrar
diversidades – criar uma
região coesa e competitiva

III.
Valorizar a base económica
regional – apostar numa região
inovadora que ousa ser diferente

P8
REINO

P16
TecnAE Lab

P9
EVEN

P17
FLORPIN

P10
ESE
P11
BASE
P12
RIMA
P13
Centros
P14
EUS
P15
SMS

P18
AGROPIN
P19
MKT- All PIN
P20
DITU
P21
Agendas
P22
PINInvest

P23
GAEPIN
P24
BDR

Figura 24: Projectos mobilizadores.
Fonte: PEAPIN, 2008.

Os projectos mobilizadores foram também agrupados de acordo com os três domínios de acção
identificados – pessoas, sectores estratégicos e infra-estruturas que estarão sempre presentes na
organização da correspondente informação, em conformidade com o modelo unificador
retratado.
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Gestão de Meios

Gestão de Resultados

PESSOAS

SECTORES ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
INTEGRADOS

INFRA-ESTRUTURAS

Melhoria

Acompanhamento

Figura 25: Modelo unificador da estratégia.
Fonte: PEAPIN, 2008.

Os vinte e quatro projectos mobilizadores apresentados constituem a macro-estrutura do Plano de
Acção para o PIN na qual se enquadram sub-projectos que, de acordo com a abrangência e
impacto territorial, se classificam em três tipologias:
•

Nível 1 – Abrangência regional, com impacto em todos os concelhos do PIN;

•

Nível 2 – Abrangência sub-regional, com impacto em pelo menos 2 concelhos;

•

Nível 3 – Abrangência municipal, com relevância estratégica.

A concretização e sucesso do Plano de Acção dependerão da articulação coerente dos
diferentes agentes responsáveis pela promoção dos sub-projectos. Os domínios de intervenção
dos projectos mobilizadores, ao estarem claramente alinhados com agendas nacionais
temáticas, extravasam o Programa Operacional Regional do Centro, o que levou a um processo
de concertação entre os catorze concelhos para a identificação dos cenários possíveis para
potenciar as possibilidades de financiamento actualmente em vigor.
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Tabela 14. Listagem dos projectos mobilizadores propostos para a Região do Pinhal Interior Norte.
Número do
Projecto

Designação do Projecto

Acrónimo

Linha Estratégica I

P1

Programa educativo para uma cultura de valores estratégicos

PEPE

P2

Programa de fomento da integração e continuidade dos alunos

FICA

P3

Programas de formação temática para a inovação, competitividade e empreendedorismo

FORCE

P4

Programas de formação para micro e médias empresas em sectores estratégicos

FORMES

P5

Programa de formação avançada e fortalecimento da economia regional

FORREG

P&

Fóruns de participação cívica e promoção da cidadania

IDEIAS

P7

Plataforma estratégica e operacional para as pessoas locais e estrangeiras

PEOPLE

Linha Estratégica II
P8

Rede de escolas inovadoras

REINO

P9

Programa estratégico de valorização do espaço natural do PIN – preservação e interpretação

EVEN

P10

Rede de áreas de suporte à actividade económica

SER

P11

Rede de infra-estruturas básicas de suporte à qualidade de vida

BASE

P12

Rede intermunicipal de mobilidade e acessibilidades

RIMA

P13

Reabilitação e revitalização dos centros antigos e tradicionais

Centros

P14

Estruturas/equipamentos urbanos sustentáveis

EUS

P15

Rede intermunicipal de serviços móveis

SMS

Linha Estratégica III
P16

Rede de competitividade e desenvolvimento de tecnologias ambientais e energia

TecnAE Lab

P17

Rede de competitividade para estruturação e inovação da fileira florestal regional

INOVFLOR

P18

Projecto estratégico da fileira agro-alimentar endógena

AGROPIN

P19

Plano de marketing territorial

AllPIN

P20

Programa de desenvolvimento integrado do turismo

DITU

P21

Programa de dinamização cultural

Agendas

P22

Promoção e incentivos ao investimento no PIN (plano de incentivos e portal económico)

PINInvest

P23

Gabinete de apoio estratégico para o PIN

GAEPIN

P24

Barómetro de Desenvolvimento Regional

BDR

RESULTADOS INTEGRADOS

Fonte: PEAPIN, 2008.

Considerando o exposto, e como forma simplificada de estruturar a avaliação e a
implementabilidade dos projectos, apresenta-se a tabela seguinte. O impacto, dividido por
escalas temporais, está directamente relacionado com a existência de projectos já a ser
desenvolvidos e que directa ou indirectamente podem contribuir para que as transformações se
possam sentir a curto prazo. A implementabilidade subdivide-se em investimento e complexidade,
dependendo das estimativas orçamentais e, por exemplo, dos agentes a envolver no processo.
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Tabela 15. Impacto e implementabilidade dos projectos mobilizadores.

> Impacto
Curto Prazo
+
P1

PEPE

P2

FICA

P3

FORCE

P4

FORMES

P5

FORReg

P6

IDEIAS

P7

PEOPLE

P8

REINO

P9

EVEN

P10

SER

P11

BASE

P12

RIMA

P13

Centros

P14

EUS

P15

SMS

P16

TecnAE Lab

P17

INOVFLOR

P18

AGROPIN

P19

MKT – All PIN

P20

DITU

P21

Agendas

P22

PINInvest

P23

GAEPIN

P24

BDR

Longo Prazo
+

> Implementabilidade
Investimento
+

Complexidade
+

Fonte: PEAPIN, 2008.

A estimativa global do Plano de Acção proposto para o PIN é de 469.450.406 €, englobando
projectos de escala regional, sub-regional e local de nível estratégico. Esta estimativa orçamental
corresponde ao somatório de projectos de carácter intangível, na ordem dos 89.775.000 € e de
carácter tangível, na ordem dos 379.675.406 € (Figura seguinte).
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89.775.000 €;
19%

379.675.406 €;
81%

intangível

tangível

Figura 26. Distribuição do investimento proposto no PEAPIN.
Fonte: AMPIN, SPI.

Os projectos mobilizadores, podendo também denominar-se de operações estratégicas são de
seguida apresentados de forma simplificada, uma vez que a sua explicitação aprofundada é
parte integrante do Plano Estratégico e de Acção apresentada e entregue na Comissão de
Coordenação Regional pela Direcção da AMPIN e que, de acordo com as orientações dadas,
será um elemento complementar ao Programa Territorial de Desenvolvimento, sendo este último o
fruto de uma triagem de projectos a apresentar na sustentação do processo negocial de
subvenção global do Programa Operacional Regional do Centro. Ponderando o exposto,
apresentam-se em seguida os 24 Projectos Mobilizadores propostos, elencando, para cada um
deles, uma descrição sucinta e a correspondente estimativa orçamental. Em cada um dos
projectos mobilizadores propostos são identificados subprojectos, que se consideram essenciais
ao sucesso e à correcta implementação do PEAPIN.

24

PROJECTOS MOBILIZADORES

NÍVEL 1

470 M €
242 M €

44

Subprojectos

54

Subprojectos NÍVEL

2

110 M €

97

Subprojectos NÍVEL

3

117 M €

Figura 27. Quantificação do Plano de Acção e respectivos projectos mobilizadores (operações
estratégicas) e subprojectos que o integram.
Fonte: PEAPIN, 2008.
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P.01. PEPE
Programa Educativo para a Promoção de uma Cultura
de Valores Estratégicos

Domínio

PESSOAS

Criar as bases para que se encontrem e desenvolvam, no seio da população do Pinhal Interior
Norte, os novos empreendedores. Nesse sentido, a sensibilização e educação para valores
estratégicos como o empreendedorismo, o optimismo, a ética, a confiança, o risco, a
inovação e a criatividade devem ser trabalhados o mais precocemente possível.
Promover uma cultura de valores estratégicos é determinante para a melhoria do padrão
comportamental da sociedade de amanhã, começando desde o início do percurso escolar (3
anos) e constituindo um esforço contínuo ao longo da vida.

P.01

01

00

00

P.02. FICA
Programa de Fomento da Integração e Continuidade
dos Alunos

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL:
14.700.000 €

Domínio

PESSOAS

O combate ao abandono escolar é um desafio complexo, que implica uma mudança cultural e
social profunda, sustentada num trabalho conjunto entre escola, família e mercado de trabalho.
O FICA deve assumir-se como uma rede de suporte, mobilizando parceiros institucionais e a
população no sentido de apoiar os professores para que assumam o ensino no Pinhal Interior
Norte como um desafio e não desistam e as famílias e jovens em risco de abandonarem
precocemente o sistema de ensino.

P.02

01

00

00
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ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL:
7.350.000 €
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P.03. FORCE
Programas de Formação Temática para a Criatividade e
Empreendedorismo

Domínio

PESSOAS

Os baixos níveis de formação e qualificação da população activa constituem um dos principais obstáculos à
consolidação da Inovação, Competitividade e Empreendedorismo na Região do Pinhal Interior Norte.
Será assim essencial promover um programa de formação e qualificação, que reforce a criatividade e o
empreendedorismo da população local através de cursos de formação a leccionar na Região, que
promovam a criação de novas empresas nos sectores estratégicos, com um modelo de formação
inovador, definido com base em experiências europeias positivas e cujo plano curricular seja definido com
a participação do IEFP, instituições de ensino e outras entidades locais de relevo.

P.03

01

00

00

P.04. FORMES
Programas de Formação para Micro e Médias Empresas
em Sectores Estratégicos

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL:
14.700.000 €

Domínio

PESSOAS

A população empregada na Região do Pinhal Interior Norte caracteriza-se por baixos níveis de
formação e qualificação. O que se reflecte no tecido empresarial regional.
Contrariar essa realidade deve ser um objectivo estratégico do Plano de Acção delineado,
tornando-se essencial criar cursos de formação a leccionar na Região, que respondam a
necessidades evidenciadas pelo tecido económico existente, com um modelo de formação
inovador, definido com base em experiências europeias positivas e cujo plano curricular seja
definido com a participação do tecido empresarial, instituições de ensino e outras entidades
locais de relevo.

P.04

01

00

00
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ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL:
14.700.000 €
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P.05. FORREG
Programa de Formação Avançada e Fortalecimento da
Economia Regional

Domínio

PESSOAS

O desenvolvimento económico e tecnológico de um determinado território é fortemente condicionado pela
existência de quadros altamente qualificados orientados para a prossecução dos objectivos traçados pela
estratégia de Lisboa - transformar a União Europeia, até 2010, na economia baseada no conhecimento mais
competitiva do mundo.
O FORReg, alinhado com estes paradigmas de desenvolvimento regional visa estimular a IDI aplicada aos
sectores de maior potencial de desenvolvimento regional, nomeadamente através do apoio financeiro a
projectos e bolsas de investigação em áreas prioritárias para o desenvolvimento do Pinhal Interior Norte –
Tecnologias Ambientais e Energia, Floresta e Turismo.
ESTIMATIVA ORÇAMENTAL:

P.05

02

00

00

P.06. IDEIAS

3.500.000 €

Domínio

Fóruns de Participação Cívica e Promoção da Cidadania

PESSOAS

Alguns Concelhos do Pinhal Interior Norte são caracterizados pela diáspora, um vasto conjunto
de habitantes que residindo fora do Concelho mantém um forte apego à sua terra. Estes, em
conjunto com os residentes, constituem uma massa crítica que urge mobilizar, promovendo uma
responsabilização colectiva pelo futuro da Região.
Neste sentido, dever-se-á apostar na participação através de iniciativas periódicas nas quais
sejam discutidos problemas concretos da Região e os papéis dos diferentes agentes na sua
resolução.

P.06

01

00

00

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL:
500.000 €
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P.07. PEOPLE

Domínio

Plataforma Estratégica e Operacional para as Pessoas

PESSOAS

Potenciar o capital de conhecimento, rede de contactos, e capacidade de iniciativa dos cidadãos numa
plataforma integradora com objectivos e iniciativas comuns. Auxiliar os actuais residentes e atrair novos,
cedendo informações importantes e auxiliando no processo de instalação na Região (e.g. Finanças,
Habitação, Emprego, Segurança Social e outras formalidades legais).
Dado o nível de participação que se pretende alcançar, surge como corolário natural a criação de um canal
que promova a cooperação entre estes agentes, funcionando como espaço aberto à participação e
contributo voluntário para os desígnios da Região. Tal será empreendido utilizando a plataforma
electrónica PEOPLE, que pretende não só auxiliar e envolver os actuais residentes, como ainda atrair
novos residentes.

P.07

01

00

00

P.08. REINO

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL:
750.000 €

Domínio

Rede Regional de Escolas Inovadoras

INFRAESTRUTURAS

Com o REINO pretende-se implementar uma rede escolar inovadora, com espaços de
qualidade e programas de ensino e aprendizagem interactivos, que estimule as capacidades
cognitivas das crianças e a vontade de descobrir, experimentar e aprender.
Os recintos escolares são, neste projecto, os elementos facilitadores dessa metamorfose,
devendo incorporar novas tecnologias, garantindo áreas de experimentação e oferecendo todas
as valências educativas e de complemento das aprendizagens em espaços qualificados.

P.08

04

00

14

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL:
28.532.950 €
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P.09. EVEN
Programa Estratégico de Valorização do Espaço Natural
do PIN

Domínio
INFRA-ESTRUTURAS
| SECTORES
ESTRATÉGICOS

Num território caracterizado pela diversidade e qualidade dos recursos naturais, o Even assumese como projecto de continuidade da forte aposta da AMPIN na área ambiental, nomeadamente
na área da preservação e interpretação.
Algumas das actividades do Even serão: o desenvolvimento de sistemas de vigilância e controle
de riscos ambientais, a criação e estruturação de uma rede de centros e percursos de
interpretação ambiental temáticos, o desenvolvimento de um modelo de gestão para a rede e o
desenvolvimento de programas educativos.

P.09

03

00

02

P.10. SER

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL:
28.838.000 €

Domínio

Rede de Áreas de Suporte à Economia Regional

INFRA-ESTRUTURAS
| SECTORES
ESTRATÉGICOS

Ampliação e beneficiação dos parques empresariais existentes com infra-estruturas e serviços
especializados de apoio à criação de negócios e outras infra-estruturas ou serviços complementares.
O SER deverá fomentar a criação de redes de cooperação com instituições de I&D, criação de parques
empresariais supramunicipais e de espaços de validação para ideias de negócio, que garantam o apoio
logístico e o enquadramento legal necessários ao exercício das actividades em causa, por um período
limitado de tempo, sem necessidade das formalidades burocráticas inerentes à criação formal de uma nova
empresa.

P.10

01

11

16

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL:
41.683.000 €
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P.11. BASE
Rede de Infra-estruturas
Qualidade de Vida

Básicas

de

Suporte

à

Domínio
INFRA-ESTRUTURAS
| SECTORES
ESTRATÉGICOS

A existência de serviços de abastecimento de água e de recolha e tratamento de águas residuais e de
resíduos urbanos, com qualidade e em todos os lugares, é uma condição básica do desenvolvimento dos
territórios e da sustentabilidade dos recursos ambientais. De modo a responder às necessidades da
população, promover a saúde pública, preservar os recursos hídricos e evitar a sua contaminação, bem
como preparar o território para a atracção de população e de visitantes, propõe-se a qualificação das
redes de infra-estruturas básicas.

P.11

01

04

12

P.12. RIMA

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL:
32.233.935 €

Domínio

Rede Intermunicipal de Mobilidade e Acessibilidades

INFRA-ESTRUTURAS
| SECTORES
ESTRATÉGICOS

O RIMA pretende fundamentalmente melhorar a acessibilidade no Pinhal Interior Norte, não
negligenciando a necessidade de, nalgumas situações, ocorrer a criação de novas acessibilidades,
melhorando a mobilidade interna no território do Pinhal Interior Norte e as suas ligações externas.
Ao nível dos transportes públicos, será essencial a criação de uma rede intermunicipal de transportes,
que permita ultrapassar limitações existentes a este nível, fundamentalmente nas zonas mais afastadas da
rede viária de distribuição (estradas nacionais de ligação entre sedes de concelho).

P.12

07

17

15

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL:
44.630.521 €
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P.13. CENTROS
Reabilitação e Revitalização dos Centros Antigos e
Tradicionais

Domínio
INFRA-ESTRUTURAS
| SECTORES
ESTRATÉGICOS

O Centros é um instrumento de reabilitação do património arquitectónico e de revitalização e dinamização
socioeconómica.
Este projecto pretende impulsionar o desenvolvimento económico e a reabilitação dos espaços urbanos
através de um programa de incentivos à recuperação de espaços devolutos e apropriação dos centros
urbanos (residência e terciário).
O Centros procura responder proactivamente ao desafio de tornar os centros urbanos concelhios numa
referência em termos de qualidade das suas funções – seleccionar funções e locais âncora, definir modelos
espaciais e garantir o processo de refuncionalização dos espaços.

P.13

03

01

04

P.14. EUS

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL:
89.950.000 €

Domínio

Estruturas / Equipamentos Urbanos Sustentáveis

INFRA-ESTRUTURAS
| SECTORES
ESTRATÉGICOS

O EUS pretende ser um projecto pioneiro ao nível da reabilitação, reutilização e construção de
equipamentos de apoio à equidade e coesão social, de acordo com padrões de sustentabilidade e ecoeficiência. Esta deve ser uma aposta das entidades públicas, seguida dos investidores privados. A
promoção deste conceito pode ser aliada às recentes apostas da Rede de Aldeias do Xisto ao nível da
construção sustentável.
O recurso a energias renováveis é uma aposta global, havendo incentivos para a progressiva substituição
das energias ditas tradicionais. Este facto aliado à emergência do conceito de construção sustentável
coloca a Região do Pinhal Interior Norte numa posição privilegiada de aposta na sustentabilidade.

P.14

01

03

16

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL:
45.497.000 €
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P.15. SMS

Domínio

Rede Intermunicipal de Serviços Móveis

INFRA-ESTRUTURAS
| SECTORES
ESTRATÉGICOS

Com o SMS pretende-se criar uma progressiva convergência no acesso aos serviços básicos de suporte à
qualidade de vida, num território inovador, onde seja possível aceder a um leque variado de serviços
disponíveis em meios mais urbanos.
O SMS deverá ser um projecto unificador da Região do Pinhal Interior Norte que, diagnosticando
necessidades específicas de algumas áreas, garante a sua minimização. Em termos físicos deverá haver a
preocupação de, sempre que seja necessária a criação de um serviço fixo, ser utilizada uma
estrutura/edifício preexistente no centro das comunidades a servir.

P.15

04

00

00

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL:
7.200.000 €

P.16. TECNAE LAb
Rede de Competitividade e Desenvolvimento em
Tecnologias Ambientais e Energia

Domínio
INFRA-ESTRUTURAS
| SECTORES
ESTRATÉGICOS

A Região do Pinhal Interior Norte apresenta condições favoráveis para a produção de energia eólica e da
biomassa. O recurso a energias renováveis é uma aposta global, havendo incentivos para a progressiva
substituição das energias ditas tradicionais.
O desenvolvimento de uma Rede de competitividade e desenvolvimento de tecnologias ambientais e
energia corresponde à constituição de um pólo de competitividade neste território, formado por uma rede
de espaços multifuncionais de inovação e de apoio à iniciativa privada.
O TecnAE Lab pretende assumir-se como espaço vivo de partilha, onde seja possível investigar,
experimentar, empreender, negociar e aprender constituindo um interface por excelência entre as
necessidades do mercado e a investigação.

P.16

03

01

00

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL:
3.550.000 €
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P.17. InovFLOR
Rede de Competitividade para Estruturação e Inovação
da Fileira Florestal Regional

Domínio
INFRA-ESTRUTURAS
| SECTORES
ESTRATÉGICOS

Com o InovFLOR pretende-se criar um projecto que promova a valorização permanente e a
preservação da mancha florestal da Região. O InovFLOR será um projecto a desenvolver em articulação
directa com o P18 (AGROPIN) e com o P09 (EVEN), aumentando assim a sustentabilidade temporal dos
resultados alcançados.
A actuação deste projecto na cadeia de valor da floresta e na preservação do património florestal será
alcançada com a implementação de três sub projectos de âmbito regional e que visam a utilização múltipla
da floresta, a cooperação e formação para a inovação no sector e a silvicultura preventiva.

P.17

03

00

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL:

00

15.770.000 €

P.18. AGRO-PIN
Projecto Estratégico
Endógena

da

Fileira

Agro-alimentar

Domínio
INFRA-ESTRUTURAS
| SECTORES
ESTRATÉGICOS

Sendo reconhecida a qualidade dos produtos agro-alimentares desta Região, é fundamental que esses
produtos estejam presentes no mercado e disponíveis para o potencial cliente.
O AGRO PIN visa: estimular a inovação e a competitividade no sector primário; promover, num ponto
único, o acesso à inovação, tecnologia, informação e saber; criar canais simplificados de transferência de
saber entre agentes - investigação/empresas; aumentar a visibilidade e a atractividade da AMPIN, como
centro de inovação e boas práticas no sector agro-alimentar; valorizar os produtos endógenos com base na
definição de uma estratégia de mercado que garanta o seu escoamento; aumentar o número de
empreendedores com produções biológicas; expandir a quota de mercado dos produtos endógenos a nível
nacional.

P.18

03

04

01

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL:
19.400.000 €
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P.19. ALL PIN

Domínio
SECTORES
ESTRATÉGICOS

Plano de Marketing Territorial

O All PIN pretende assegurar todo o processo de marketing e branding territorial para a Região do
Pinhal Interior Norte. Este é um projecto que deverá envolver todos os residentes da Região do Pinhal
Interior Norte, num esforço de identificação comum com os objectivos gerais, assumindo o compromisso e
a responsabilização pelo sucesso da Marca All PIN. A criação da Marca All PIN passará pelo trabalho
conjunto do sector público e privado, enquanto parceiros na materialização da estratégia de marketing. A
mensagem que se fará chegar ao público-alvo terá em consideração os elementos do modelo hexagonal de
city branding – a presença, o potencial, os pré-requisitos, o espaço, as pessoas e o pulso.

P.19

00

00

00

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL:
150.000 €

P.20. DITUR

Domínio

Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo

INFRA-ESTRUTURAS
| SECTORES
ESTRATÉGICOS

O projecto pretende dotar o território de infra-estruturas e serviços turísticos de qualidade, capazes
de responder aos objectivos preconizados. Este projecto será fortemente condicionado pela criação de
parcerias público-privadas e pela capacidade de articulação do DITUR com o Agendas e com as estratégias
turísticas de cada Concelho, em especial com os municípios que partilhem recursos naturais (e.g. Serra da
Lousã, Serra do Rabaçal, Serra do Açor), culturais e gastronómicos.
O DITUR será mais bem-sucedido se conjugado com a estratégia promocional de destinos turísticos já
reconhecidos – Rede de Aldeias do Xisto e Coimbra, por exemplo.

P.20

04

12

12

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL:
39.140.000 €
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P.21. AGENDAS
Programa de Dinamização Cultural

Domínio
SECTORES
ESTRATÉGICOS

O Agendas desenvolverá a análise, o diagnóstico e o plano de acção para a promoção e dinamização da
Região do Pinhal Interior Norte, organizando calendários temáticos relacionados com as diversas
actividades artísticas e criativas e compatibilizando-os para que a qualidade e a sustentabilidade da oferta
sejam o seu cartão-de-visita. Para que tal seja possível, este projecto deverá reunir as várias entidades do
território do Pinhal Interior Norte ligadas ao sector cultural, associativo, ou demais agentes que possam
viabilizar novas propostas de animação.
O Agendas deverá assumir-se como um projecto inovador, ao definir novas abordagens culturais para o
território, integrando as diversas iniciativas e aproveitando os espaços existentes.

P.21

02

01

04

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL:
10.725.000 €

P.22. PINInvest
Programa de Incentivos ao Investimento

Domínio
SECTORES
ESTRATÉGICOS

Com a missão de promover a economia regional e tirar partido das novas tecnologias da informação e
comunicação, o PINInvest surge alinhado com os esforços da administração central no combate às
assimetrias regionais e na procura de soluções de desenvolvimento que minimizem os factores associados à
interioridade.
O PINInvest será um projecto integrado, envolvendo sub-projectos de carácter imaterial (incentivos),
complementados pela criação de um gabinete virtual de apoio ao investimento com toda a informação
sobre o tecido económico do PIN e de um núcleo empresarial com a missão de consolidar a identidade
económica regional.

P.22

03

00

02

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL:
3.950.000 €
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P.23. GAEPIN
Gabinete de Apoio Estratégico do PIN

Domínio
RESULTADOS
INTEGRADOS

Para alcançar a eficácia de implementação estratégica é necessário um acompanhamento
permanente de gestão, orientação e correcta adaptação dos desígnios regionais à realidade
económica global, só possível se efectuado por uma equipa profissional e organizada por
domínios de intervenção.
É com este objectivo que se propõe a criação do GAEPIN.

P.23

01

00

00

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL:
500.000 €

P.24. BDR
Barómetro de Desenvolvimento Regional

Domínio
RESULTADOS
INTEGRADOS

A bateria de indicadores já identificada neste documento deverá ser demonstrativa da situação
da Região do Pinhal Interior Norte e a sua evolução deverá revelar o trajecto que está a ser
realizado em matéria de desenvolvimento.
A principal missão deste projecto consiste na criação, gestão e actualização desta bateria de
indicadores e sua análise periódica, enquanto Barómetro de Desenvolvimento Regional.

P.24

01

00

00

ESTIMATIVA
ORÇAMENTAL:
500.000 €

Os Programas de Cooperação Interregional constituem-se como oportunidades estratégicas para
a implementação do PEAPIN. A opção pela não afectação de investimentos tem apenas como
fundamentação a necessidade prévia de aderir ou criar uma rede de parceiros para que se
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possa apresentar uma candidatura. O INTERREG IVC, INTERREG IVB SUDOE e ESPAÇO ATLÂNTICO
são oportunidades fundamentais para o desenvolvimento integrado da carteira de projectos, com
base em estratégias colaborativas.

4.3 Sinergias com agendas do QREN e outros instrumentos financeiros
Tabela 16: Sinergias com agendas do QREN e outros instrumentos financeiros.
ID
P1

PEPE

P2

FICA

P3

FORCE

P4

FORMES

P5

FORREG

P6

IDEIAS

P7

PEOPLE

P8

REINO

P9

EVEN

P10

SER

P11

BASE

P12

RIMA

P13

CENTROS

P14

EUS

P15

SMS

P16

TecnAE Lab

AGROPIN

P19

AllPIN

Plano de marketing territorial

P20

DITUR

Programa
de
desenvolvimento
integrado do turismo

P21

Agendas

GAEPIN

P24

BDR

FEADER

Programa estratégico de valorização
do espaço natural do PIN –
preservação e interpretação
Rede de áreas de suporte à actividade
económica
Rede de infra-estruturas básicas de
suporte à qualidade de vida
Rede intermunicipal de mobilidade e
acessibilidades
Reabilitação e revitalização dos
centros antigos e tradicionais
Estruturas/equipamentos
urbanos
sustentáveis
Rede intermunicipal de serviços
móveis
Rede
de
competitividade
e
desenvolvimento
de
tecnologias
ambientais e energia
Rede
de
competitividade
para
estruturação e inovação da fileira
florestal regional
Projecto estratégico da fileira agroalimentar endógena

P18

P23

POVT

Rede de escolas inovadoras

INOVFLOR

PINInvest

POFC

Programa educativo para uma cultura
de valores estratégicos
Programa de fomento da integração e
continuidade dos alunos
Programas de formação temática para
a
inovação,
criatividade
e
empreendedorismo
Programas de formação para micro e
médias empresas em sectores
estratégicos
Programa de formação avançada e
fortalecimento da economia regional
Fóruns de participação cívica e
promoção da cidadania
Plataforma estratégica e operacional
para as pessoas locais e estrangeiras

P17

P22

POPH

Programa de dinamização cultural
Promoção e incentivos ao investimento
no PIN
Gabinete de apoio estratégico para o
PIN
Barómetro
de
desenvolvimento
regional
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COOPERAÇÃO

PROVERE

PORegional

Eixo 5
Eixo 5
Eixo 3

Eixo 1
Eixo 4
Eixo 3
Eixo 2
Eixo 3
Eixo 5
Eixo 1

Eixo 4

Eixo 3 e 4
Eixo 3
Eixo 1 e 5
Eixo 5
Eixo 5
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A carteira de projectos mobilizadores do PEAPIN aglutina abordagens de investimento em
diferentes domínios e sectores de desenvolvimento, co-financiadas por múltiplos instrumentos e
programas de apoio. Paralelamente, concretiza uma aposta em garantir um leque de acções
mobilizadas e mobilizadoras de diferentes agentes de promoção e parceria.

4.4 A construção de um compromisso colectivo – o envolvimento dos
agentes no projecto
4.4.1

Processo de participação

O objectivo geral da elaboração do PEAPIN consistiu, através de um processo partilhado,
mobilizador e inspirado nas melhores práticas disponíveis (nacionais e internacionais), na
identificação e envolvimento dos agentes locais na concepção de apostas estratégicas,
indicadores de sucesso e carteiras de projectos estruturantes a desenvolver ao nível do território
em análise.
Encontrar um rumo de desenvolvimento e um quadro de suporte estratégico à consolidação do
desenvolvimento local, pressupõe um amplo trabalho de interacção com os agentes locais. Para
que o Plano Estratégico e de Acção fosse um instrumento conducente a resultados de sucesso,
foram assumidos diferentes momentos de aproximação à realidade local, dos quais se destacam
entrevistas, workshops, actividades de “mergulho no território”, inquéritos e estudos de caso. Todos
estes momentos de recolha de informação foram efectuados ao longo da elaboração do
trabalho em colaboração com a AMPIN e todos os Concelhos que a integram.
Tabela 17: Indicadores de execução do projecto.
INDICADORES DE PROJECTO

N.º TOTAL

TIPO DE EVENTO
Workshop (3)
Entrevistas (4)
Estudos de caso (14)
Mergulhos no território em todos os Concelhos
(14 dias)
Workshop (83)
Entrevistas (48)
Estudos de caso (14)
Mergulhos no território em todos os Concelhos

8

•
•
•
•

Agentes Locais

-

•
•
•
•

Fontes de Informação Consultadas

> 100

-

Sites Consultados

> 100

-

Eventos

Fonte: PEAPIN, 2008.

A metodologia definida implicou um trabalho minucioso de recolha de dados, através da
realização de workshops, entrevistas, “mergulho no território”, reuniões de trabalho e estudos de

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte

Página | 69

Programa Territorial de Desenvolvimento para a Região do Pinhal Interior Norte
Candidatura ao “Mais Centro - Contratualização com subvenção global”

caso dos Concelhos. O envolvimento da parte da SPI e das forças vivas locais na realização do
presente projecto pode ser resumido através de um conjunto de indicadores de execução,
resumido e ilustrado na Tabela 17.
As entrevistas tiveram uma importância transversal ao longo das diferentes componentes do
âmbito da análise, enquanto instrumento privilegiado de obtenção de informação de natureza
qualitativa. Estas foram desenvolvidas em moldes semi-directivos, com o apoio de um guião
elaborado para orientar a auscultação das entidades no domínio do desenvolvimento local.
Dentro deste enquadramento, foram desenvolvidas cerca de 50 entrevistas a agentes locais,
regionais e nacionais.
Os workshops realizados consistiram num brainstorming estruturado seguido de um espaço de
tribuna livre com o intuito de extrair opiniões e visões sobre a Região do Pinhal Interior Norte. Neste
momento foram convidados a participar um conjunto alargado de representantes das forças
vivas dos catorze Concelhos, que favoreceram o diagnóstico da situação actual e a estruturação
de ideias sobre propostas de desenvolvimento para o futuro. Nestes workshops estiveram
presentes 83 agentes locais.
O contributo recolhido nos diferentes momentos de contacto com as forças vivas locais foi diverso
e muito rico, do qual se comprova o comprometimento da população local com a definição da
estratégia de desenvolvimento.

4.4.2

Projectos de parceria

A identificação de parceiros e de oportunidades de cooperação interligadas com a
implementação do PEAPIN é apresentada na tabela seguinte 18.
Tabela 18: Identificação de forças vivas locais, parceiros nacionais e internacionais relevantes para a implementação do PEAPIN.
SECTORES
ESTRATÉGICOS

PARCEIROS
(oportunidades de cooperação)
REGIÃO DO PINHAL INTERIOR NORTE

Educação e Formação

Locais:
• AMPIN;
• Associações de Desenvolvimento Local.
• Câmara Municipais;
• Entidades Formadoras;
• Rede de Escolas Profissionais;
• Rede Escolar;
Regionais/Nacionais:
• Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC);
• Centro de Estudos e Formação Autárquica (CEFA);
• Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP);
• Instituto de Formação Turística (INFTUR);
• Instituto Politécnico de Tomar;
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• Instituto Politécnico de Leiria;
• Ministério da Educação:
o
Direcção Regional de Educação do Centro (DREC);
o
Direcção Geral de Formação Vocacional – Novas Oportunidades;
o
Conselho Nacional de Educação (CNE);
• Universidade de Coimbra (UC);
o
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação;
o
Centro de Psicopedagogia;
• Universidade da Beira Interior:
o
Departamento de Psicologia e Educação;
• Universidade de Aveiro (UA):
o
Departamento de Ciências da Educação;
o
Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa;
o
Centro de Investigação em Didáctica e Tecnologia na Formação de Formadores – CDTFF;
o
Centro de Línguas e Culturas – CLC: Unidade de Investigação em Comunicação e Arte – ÚNICA.
Internacionais:
• American Educational Research Association (AERA): www.aera.net/;
• Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE): http://www.cicese.mx/.
• Education Resources Information Center (ERIC): http://www.eric.ed.gov/;
• National Foundation for Educational Research: www.nfer.ac.uk/;
• The World Wide Web Education Virtual Library: http://www.csu.edu.au/education/library.html;
Locais:
• AMPIN;
• Associações Sectoriais;
• Associações de Desenvolvimento Local;
• Câmara Municipais;
• Rede de associações recreativas e culturais;
• Rede de Aldeias do Xisto – ADXTUR;
• Tecido empresarial.

Reabilitação e revitalização
urbana

Turismo de Experiências
(Turismo de Natureza.
Touring Cultural e
paisagístico, Saúde e Bem
Estar, Tours de Vinho e
Gastronomia)

Regionais/Nacionais:
• Agência de Inovação (AdI);
• APICER – Associação Portuguesa da Indústria e de Cerâmica;
• FPAO – Federação Portuguesa de Artes e Ofícios;
• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro;
• Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano;
• Escola Universitária das Artes de Coimbra (ARCA);
• Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital (ESTGOH): licenciatura em Engenharia Civil;
• Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana;
• Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, IP (IGESPAR);
• Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC);
• Universidade de Coimbra:
o
ICEMS – Instituto de Ciência e Engenharia de Materiais e Superfícies;
o
Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC):
o
Departamento de Engenharia Civil;
o
Departamento de Arquitectura;
• Universidade de Aveiro:
o
Centro de Investigação em Materiais Cerâmicos e Compósitos (CICECO);
o
Centro de Design e Tecnologia dos Materiais (CDTM);
o
Unidade de Investigação dos Materiais Industriais e Argilas (UIMIA);
Internacionais:
• Environmental And Sustainable Construction Association - http://www.easca.ie/;
• National Housing & Rehabilitation Association -http://www.housingonline.com/.
Locais:
• AMPIN;
• Associações Sectoriais;
• Associações de Desenvolvimento Local;
• Câmara Municipais;
• Entidades hoteleiras (TER, parques de campismo, hotéis, pensões, estalagens);
• Empresas de Animação Turística e Agências de Viagens;
• Rede de associações recreativas e culturais;
• Rede de Aldeias do Xisto - ADXTUR;
• Rede de Espaços Culturais e Museológicos;
• Tecido empresarial.
Regionais/Nacionais:
• Agência de Inovação (AdI);
• Associação de Turismo Centro de Portugal;
• Associação de Turismo de Habitação (TURIHAB);
• Associação Nacional da Preservação da Fauna da Caça e Pesca;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Associação Nacional de Proprietários e Produtores de Caça (ANPC);
Associação Portuguesa de Turismo Sustentável e Ecoturismo (ATECO);
Central Nacional de Turismo no Espaço Rural (CENTER);
Clube Português de Monteiros – Associação Nacional de Caça Maior;
Federação Portuguesa de Caça (FENCAÇA);
Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra (EHTC);
Instituto Politécnico de Coimbra:
o
Escola Superior de Tecnologia da Saúde;
Instituto do Turismo de Portugal (ITP);
Instituto de Formação Turística (INFTUR);
Universidade de Aveiro:
o
Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial: Gestão e Planeamento em Turismo;
Universidade de Coimbra (UC):
o
Faculdade de Ciências do Desporto e do Lazer;
o
Faculdade de Ciências da Saúde;
o
Faculdade de Letras;
Região de Turismo do Centro;
Região de Turismo da Serra da Estrela.

Internacionais:
• European Cultural Tourism Network;
• European Hunting Association;
• International Association of Scientific Experts in Tourism (AIEST: http://www.aiest.org);
• The Travel and Tourism Research Association: http://www.ttra.com/;
• The International Ecotourism Society (Ties);
• Tourism for All – UK;
• World Tourism Organization: http://www.world-tourism.org/.
Locais:
• AMPIN;
• Assembleias de Compartes de Baldios;
• Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial (ADAI);
• Associações de produtores florestais;
• Câmara Municipais;
• Centro de Operações e Técnicas Florestais (COTF);
• Centro de Formação Especializado em Incêndios Florestais da Escola Nacional de Bombeiros;
• Núcleo de investigação Científica de Incêndios Florestais (NICIF);
• Rede de Bombeiros Voluntários;
• Zonas de Intervenção Florestal (ZIF).
Regionais/Nacionais:
• Agência de Inovação (AdI);
• Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica – Ciência Viva;
• Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC);
• Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade;
• Instituto Superior de Agronomia;
• Instituto Politécnico de Coimbra:
o
Escola Agrária de Coimbra;
• Ministério da Agricultura:
o
Direcção Geral dos Recursos Florestais (DGRF);
• Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais (SPCF);
• Universidade de Coimbra
o
Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais (CEIF);
o
Faculdade de Ciências e Tecnologia:

Centro de Investigação em Engenharia dos Processos Químicos e dos Produtos da Floresta
(CIEPQPF);

Departamento de Botânica;
o
Faculdade de Farmácia – Farmacognosia.
o
Faculdade de Letras – Instituto de Estudos Geográficos (IEG);
o
Instituto de Ciência e Engenharia de Materiais e Superfícies (ICEMS);
o
Instituto de Investigação da Floresta e do Papel (RAIZ);

Floresta

Tecnologias Ambientais e
Energia

Internacionais:
• Austrália – Forest and Wood Products Research and Development Corporation (FWPRDC);
• European Forest Institute http://www.efi.fi/research/project-centres/iefc.html
• FERN - the Forests and the European Union Resource Network http://www.fern.org/index.html
• National Institutes for Health http://www.nih.gov/ (financiou centros botânicos para auxilio em investigação médica)
• Suécia – Centre of Expertise for Wood Products (WoodWisdom).
Locais:
• AMPIN;
• Agência Regional de Energia e Ambiente do Centro (AREAC);
• Associações de desenvolvimento local;
• Associações Sectoriais;
• Câmara Municipais;
• Centro de Biomassa para a Energia (CBE);
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• Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital;
• Tecido Empresarial.
Regionais/Nacionais:
• Agência de Inovação (AdI);
• Agência para a Energia (ADENE);
• Associação Portuguesa de Produtores Independentes de Energia Eléctrica de Fontes Renováveis (APREN);
• Direcção-Geral de Energia e Geologia;
• Energias de Portugal (EDP);
• Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI);
• Sociedade Portuguesa de Energia Solar (SPES);
• Tecido Empresarial – empresas do sector energético (biomassa, eléctrica, eólica, hídrica, solar);
• Universidade de Coimbra:
o
Centro de Investigação em Engenharia dos Processos Químicos e dos Produtos da Floresta (CIEPQPF);
o
Centro de Aerodinâmica e Sistemas Energéticos (CASE);
o
Grupo de Investigação em Utilização Racional de Recursos Energéticos e Gestão de Energia (URGE).
Internacionais:
• Biomass Energy Centre - http://www.biomassenergycentre.org.uk/;
• Northwest England Regional Development agency - http://www.nwda.co.uk/ ;
• Ecostream - http://www.mysolar.com/;
• Iniciativa Europeia de promoção da energia solar térmica - http://www.soltherm.org/;
Locais:
• AMPIN;
• Associações de desenvolvimento local;
• Associações Sectoriais;
• Câmara Municipais;
• Produtores agrícolas;
• Rede de cooperativas agrícolas;
• Tecido empresarial;

Agro-Alimentar
(produtos endógenos de qualidade)

Regionais/Nacionais:
• Agência de Inovação (AdI);
• AGROBIO - Associação Portuguesa de Agricultura Biológica;
• Federação das Indústrias Portuguesas Agro-alimentares (FIPA);
• Instituto Superior de Agronomia (Lisboa);
• Instituto Politécnico de Coimbra:
o
Escola Superior Agrária: Departamento de Ciência e Tecnologia Alimentar;
• Ministério da Agricultura – Instituto do Desenvolvimento Rural e Hidráulica (IDRHA):
o
Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC):
 Centro Experimental de Caprinicultura;
o
Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e das Pescas (INFAFAP);
o
Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA);
o
Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas;
• Universidade de Coimbra (UC);
o
IAV – Instituto do Ambiente e Vida;
o
Ciências da Saúde (Centro de estudos farmacêuticos, laboratório de farmacognosia);
o
Química – Associação para a Inovação Tecnológica e Qualidade – AEMITEQ;
o
Ciências Agrárias – Instituto para o Desenvolvimento Agrário da Região Centro – IDARC;
o
Instituto Pedro Nunes – IPN;
• Universidade da Beira Interior (UBI):
o
Departamento de Ciências Médicas.
Internacionais:
• National Honey board;
• Station de recherche Agroscope Liebefeld-Posieux ALP;
• Stoneleigh Park, UK
• Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura: www.iica.int/;
• Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica;
• Canadian Agri-Food Research Council: http://www.carc-crac.ca;
• Global Forum on Agricultural Research: http://www.egfar.org/egfar/.
Fonte: PEAPIN, 2008.
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Para cada projecto foram identificadas as forças vivas responsáveis pela promoção e as que
deveriam ser mobilizadas de forma a garantir um maior impacto e uma maior probabilidade de
sucesso:
Tabela 19: Parcerias Estratégicas no âmbito da Carteira de Projectos.

Projecto

Promotores

PEPE

Programa educativo para uma
cultura
de
valores
estratégicos

Associação de Municípios do Pinhal
Interior Norte, Agrupamentos de escolas,
Direcção Regional de Educação do
Centro (DREC)

FICA

Programa de fomento da
integração e continuidade dos
alunos

Associação de Municípios do Pinhal
Interior Norte, Agrupamentos de escolas,
Direcção Regional de Educação do
Centro (DREC), Rede Social, Ministério
do Trabalho e da Segurança Social

P3

FORCE

Programas de formação
temática para a inovação,
criatividade
e
empreendedorismo

Associação de Municípios do Pinhal
Interior Norte, Instituto de Emprego e
Formação Profissional, Associações de
Desenvolvimento Local

P4

FORMES

Programas de formação para
micro e médias empresas em
sectores estratégicos

Associação de Municípios do Pinhal
Interior Norte, Associações Empresariais

P5

FORREG

Programa
de
formação
avançada e fortalecimento da
economia regional

Associação de Municípios do Pinhal
Interior Norte, Universidade de Coimbra,
ESTGOH, Escolas profissionais do PIN

P6

IDEIAS

Associação de Municípios do Pinhal
Interior Norte

P7

PEOPLE

Fóruns de participação cívica
e promoção da cidadania
Plataforma estratégica e
operacional para as pessoas
locais e estrangeiras

P8

REINO

Rede de escolas inovadoras

Câmaras Municipais, Agrupamentos de
escolas, Direcção Regional de Educação
do Centro (DREC)

P9

EVEN

Programa estratégico de
valorização do espaço natural
do PIN – preservação e
interpretação

Câmaras
Florestais

P10

SER

Rede de áreas de suporte à
actividade económica

Câmaras
Municipais,
Conselho
Empresarial
do
Centro
(CEC),
Associações Empresariais

P11

BASE

Rede de infra-estruturas
básicas de suporte à
qualidade de vida

Câmaras Municipais, Empresas gestoras
(Aguas do Centro, etc....)

P1

P2

Associação de Municípios do Pinhal
Interior Norte

Municipais,

Associações

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte

Parceiros
Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, CCRD
Centro, Tecido Empresarial, Associações sectoriais e
temáticas, IPSS, Ensino Pré-escolar, Ensino Básico,
Ensino Secundário, Ensino profissional, Ministério da
Educação
Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Rede
escolar, IPSS, Instituto de Emprego e Formação
Profissional, Associações locais, Instituições bancárias,
Ministério da Educação, Tecido empresarial, Instituições
de Ensino da Região Centro.
Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Ensino
Secundário,
Ensino
Profissional,
Associações
empresariais, Associações sectoriais, Ministério da
Educação, Ministério do Trabalho e da Segurança
Social, Ministério da Economia e Inovação, Entidades de
formação da Região.
Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Ensino
Secundário, Ensino Profissional, Instituto de Emprego e
Formação Profissional, Associações empresariais,
Associações sectoriais, Ministério do Trabalho e da
Segurança Social, Ministério da Economia e da
Inovação.
Câmaras Municipais, Tecido empresarial, Instituições de
Ensino Superior da Região Centro, Associações
sectoriais e temáticas, Centro da Biomassa para a
Energia, Ministério da Ciência, Inovação e Ensino
Superior.
Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Sociedade
Civil, Associações sectoriais e temáticas, Rede escolar.
Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Sociedade
Civil, Associações sectoriais e temáticas, População
estrangeira.
Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte,
Juntas de Freguesia, Rede escolar, Associação de Pais,
Associação de Estudantes, Direcção Regional de
Educação do Centro (DREC), Instituições de Ensino
Superior da Região Centro.
Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte,
Juntas de Freguesia, Rede escolar, Associações
sectoriais, tecido empresarial, CCDR Centro, Ministério
do Ambiente, do Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional (MAOTDR), Ministério da
Educação, NICIF, Instituto de Conservaçao da Natureza
e da Biodiversidade.
Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte,
Tecido empresarial, Ministério da Ciência, Inovação e
Ensino Superior, Ministério da Educação, Instituições de
IDI, Conselho Empresarial do Centro (CEC), CDRC
Centro, Núcleo de Investigação Científica de Incêndios
Florestais (NICIF), Centro de Operações e Técnicas
Florestais (COTF), Associação para o Desenvolvimento
da Aerodinâmica Industrial (ADAI).
Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte, JF,
Empresas concessionárias das infra-estruturas, CCRDC
CENTRO, MAOTDR.
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P12

RIMA

Rede
intermunicipal
de
mobilidade e acessibilidades

Projecto

Promotores

Reabilitação e revitalização
dos centros antigos e
tradicionais

Câmaras Municipais, Câmaras Municipais
(departamentos do urbanismo)

EUS

Estruturas/equipamentos
urbanos sustentáveis

Câmaras Municipais, Câmaras Municipais
(departamentos do urbanismo)

SMS

Rede
intermunicipal
serviços móveis

P13

CENTROS

P14

P15

P16

TecnAE Lab

de

Rede de competitividade e
desenvolvimento
de
tecnologias ambientais e
energia

P17

INOVFLOR

Rede de competitividade para
estruturação e inovação da
fileira florestal regional

P18

AGROPIN

Projecto estratégico da fileira
agro-alimentar endógena

P19

Câmaras Municipais, EP - Estradas de
Portugal, S.A., Entidade regional de
gestão da mobilidade a criar (empresa
intermunicipal)

AllPIN

Plano de marketing territorial

Programa
de
desenvolvimento integrado do
turismo

P20

DITUR

P21

Agendas

Programa
cultural

P22

PINInvest

Promoção e incentivos ao
investimento no PIN

P23

GAEPIN

P24

BDR

de

dinamização

Gabinete de apoio estratégico
para o PIN
Barómetro
de
desenvolvimento regional

IPSS, Câmaras Municipais, Entidades de
tutela
Associação de Municípios do Pinhal
Interior Norte, CBE, Instituições de Ensino
Superior
Associação de Municípios do Pinhal
Interior Norte, Associações Florestais,
Direcção-Geral dos Recursos Florestais
(DGRF)
Associação de Municípios do Pinhal
Interior Norte, Direcção Regional de
Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC),
Associações de produtores dos produtos
endógenos
Associação de Municípios do Pinhal
Interior Norte
Câmaras Municipais, Associação de
Municípios do Pinhal Interior Norte,
Região de Turismo do Centro, ADXTUR Agência para o Desenvolvimento Turístico
das Aldeias do Xisto, Associação
Portuguesa de Turismo Sustentável e
Ecoturismo (ATECO)
Câmaras Municipais, Associação de
Municípios do Pinhal Interior Norte,
Região de Turismo do Centro, ADXTUR Agência para o Desenvolvimento Turístico
das Aldeias do Xisto
Associação de Municípios do Pinhal
Interior Norte, Conselho Empresarial do
Centro (CEC), Associações Empresariais
do PIN
Associação de Municípios do Pinhal
Interior Norte
Associação de Municípios do Pinhal
Interior Norte

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte,
Juntas de Freguesia, Associações sectoriais, Ministério
das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
(MOPTC), EP - Estradas de Portugal, S.A., Associação
Portuguesa do Veículo Eléctrico (APVE), Instituto
Nacional de Aviação Civil, I.P. CP - Comboios de
Portugal, Rede Ferroviária Nacional REFER, EP.

Parceiros
Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte,
Juntas de Freguesia, Associações sectoriais, Tecido
empresarial, Entidades bancárias, Agência Regional de
Energia e Ambiente do Centro, Instituto de Gestão do
Património Arquitectónico e Arqueológico, IP (IGESPAR,
IP), CCRD Centro.
Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte,
Juntas de Freguesia, ESTGOH, Associações sectoriais,
Tecido Empresarial, Entidades Bancárias, Instituto de
Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, IP
(IGESPAR, IP), CCDR Centro.
Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte,
Juntas de Freguesia, Associações sectoriais e
temáticas, CCDR Centro.
Unidades e Centros de Investigação, Câmaras
Municipais,
Tecido
empresarial,
Associações
empresariais e sectoriais, Escolas Profissionais, Instituto
de Emprego e Formação Profissional.
Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia Proprietários
e produtores, Tecido empresarial, Associações
sectoriais, Direcção Regional de Agricultura e Pescas do
Centro (DRAPC), Instituições de IDI.
Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, AGROBIO,
Associações sectoriais, Tecido empresarial, associações
empresariais, Instituições de IDI, Escolas Superiores
Agrárias.
Câmaras Municipais, Tecido empresarial, CCDR Centro,
Região de Turismo do Centro, Associações sectoriais e
temáticas, Agência de Promoção Centro de Portugal,
ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento Turístico
das Aldeias do Xisto.
Tecido empresarial, Região de Turismo do Centro,
Associação Portuguesa de Turismo Sustentável e
Ecoturismo (ATECO), Associações sectoriais e
temáticas, Direcção Geral do Turismo, Ciência Viva.

Juntas de Freguesia, Associação de Promoção Turística
Centro de Portugal, associações sectoriais e temáticas,
Associação Portuguesa de Turismo Sustentável e
Ecoturismo (ATECO), Ciência Viva.
Câmaras Municipais, Tecido empresarial, Associações
locais, IAPMEI, Instituto de Emprego e Formação
Profissional, Ministério do Trabalho e da Segurança
Social, Ministério da Economia e da Inovação.
Câmaras Municipais, Tecido empresarial, Associações
sectoriais e temáticas.
Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Tecido
empresarial, Associações sectoriais e temáticas.
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5. A proposta de subvenção global para a Região do Pinhal
Interior Norte
5.1 Os eixos e regulamentos a contratualizar
Valorizando o trabalho desenvolvido na elaboração do PEAPIN, e tendo presente a deliberação
aprovada a 19 de Março de 2008, correspondente às orientações para a contratualização, a
AMPIN procedeu à análise global dos cenários de futuro e, considerando a diversidade de
agentes e a premência de, neste momento, coordenar e estruturar as acções no domínio de
intervenção directa dos seus associados, elaborou a presente proposta de Programa Territorial de
Desenvolvimento que servirá de base à negociação da contratualização do POR-C.
O POR-C constituiu um dos instrumentos de suporte para a elaboração do PEAPIN (VER Tabela 16)
e constitui agora a única base de apoio para a estruturação da proposta apresentada para a
contratualização. Este exercício de focalização estratégica no POR-C determinou a triagem
coerente dos projectos mobilizadores do PEAPIN, obedecendo a princípios de articulação global
entre possibilidades de promoção por outros agentes de desenvolvimento regional e de
maximização de sinergias entre os vários instrumentos de financiamento disponíveis.
PLANO ESTRATÉGICO E DE ACÇÃO PARA A REGIÃO DO PINHAL INTERIOR NORTE
(2007/2013)

Beneficiários/ entidades
promotoras

POVT, POFC, POPH,
FEADER, Cooperação
Territorial

Candidaturas autónomas

Candidaturas autónomas
Agendas temáticas de
desenvolvimento

POR-C – Eixos e
Regulamentos Específicos

Programa Territorial
de Desenvolvimento Contratualização

Figura 28. Diagrama de procedimento da estruturação do Programa Territorial de Desenvolvimento em
conformidade com o Plano Estratégico e de Acção para a Região do Pinhal Interior Norte.
Fonte: SPI.

A figura 28, complementada pela tabela 20, mostra o procedimento de adequação do PEAPIN
ao novo quadro de referência, exclusivamente regional, e do qual decorre a identificação dos
regulamentos específicos do POCentro que, considerando a actuação directa dos catorze
municípios do Pinhal Interior Norte, serão estruturantes na projecção de um “Centro Alternativo e
Sustentável”
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Tabela 20. Matriz de correlação entre as Linhas de Orientação estratégica do PEAPIN e os regulamentos específicos
do Programa Operacional Regional do Centro10.

POR-C

Regulamentos específicos
Parques de Ciência e Tecnologia
Áreas de Acolhimento Empresarial
e Logística
Promoção da Cultura Científica e
Tecnológica e Difusão do
Conhecimento
Economia Digital

Eixo1.
Competitividade
, Inovação e
Conhecimento

Acções Colectivas
Infra-estruturas Cientificas
Tecnológicas

Eixo 3.
Consolidação e
Qualificação
dos espaços
sub-regionais

Energia
Requalificação da Rede Escolar de
1.º Ciclo do Ensino Básico e da
Educação Pré-Escolar
Saúde
Rede de Equipamentos Culturais
Património Cultural
Mobilidade Territorial
Equipamentos para a Coesão
Local
Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental
Gestão Activa de Espaços
Protegidos e Classificados

Eixo 4.
Protecção e
Valorização
Ambiental

Eixo 5.
Governação e
Capacitação
institucional
Eixo 6.
Assistência Técnica

PINHAL INTERIOR NORTE: UM CENTRO ALTERNATIVO E SUSTENTÁVEL
Linha 1
Linha 2
Linha 3
Qualificar
o
território,
Valorizar
a base
Apostar na educação e na
estruturar
e
integrar
económica
regional
–
qualificação - investir nas
pessoas e criar uma Região diversidades – criar uma apostar numa Região
Região coesa e
inovadora que ousa ser
empreendedora
competitiva
diferente
Promotores: SCTN, etc.
Promotores: CM
Promotores: SCTN, redes
existentes
Promotores: Vários, nomeadamente regiões digitais e AMPIN após estruturação operacional
Promotores: SCTN, redes
existentes

Promotores: SCTN, redes
existentes
Promotores: SCTN, etc.
Promotor: AMPIN

Promotores: SCTN, CM

Promotores: CM, Entidades de tutela dos vários níveis de ensino
Promotores: Entidades
de tutela
Promotores: CM, Entidades de tutela dos vários níveis de ensino
Promotores: CM, Entidades de tutela dos vários níveis de ensino
Promotores: CM,
entidades tutela
Promotores: CM,
entidades tutela
Promotores: CM,
Entidades de tutela
Promotores: CM,
entidades de tutela
administração central

Ciclo Urbano da Água - Vertentes
em baixa - Modelo não
verticalizado

Promotores: CM e
entidades gestoras

Optimização da Gestão de
Resíduos

Promotores: Entidades
gestoras
Projecto Mobilizador

Prevenção e Gestão de Riscos
Naturais e Tecnológicos - Acções
Imateriais

Promotores: Entidades
de tutela, administração
central

Prevenção e Gestão de Riscos
Naturais e Tecnológicos - Acções
Materiais

Promotores: Entidades
de tutela, administração
central

Promoção Capacitação
Institucional
SAMA

Promotores: AMPIN
Promotores: AMPIN, CM
Promotores: AMPIN
Fonte: AMPIN, SPI

10

Não é feita referência ao Eixo 2, uma vez que não será passível de contratualização.
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Tabela 21. Matriz de correlação dos projectos mobilizadores PEAPIN com os regulamentos específicos do POR-C.
Projectos
Regulamentos

P1
a
P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística
Promoção da Cultura
Científica e Tecnológica
e Difusão do
Conhecimento
Economia Digital
Acções Colectivas
Energia
Requalificação da Rede
Escolar de 1.º Ciclo do
Ensino Básico e da
Educação Pré-Escolar
Saúde
Rede de Equipamentos
Culturais
Património Cultural
Mobilidade Territorial
Equipamentos para a
Coesão Local
Acções de Valorização e
Qualificação Ambiental
Gestão Activa de
Espaços Protegidos e
Classificados
Ciclo Urbano da Água Vertentes em baixa Modelo não verticalizado
Optimização da Gestão
de Resíduos
Prevenção e Gestão de
Riscos Naturais e
Tecnológicos - Acções
Imateriais
Prevenção e Gestão de
Riscos Naturais e
Tecnológicos - Acções
Materiais
Promoção Capacitação
Institucional
SAMA
Assistência Técnica
Fonte: SPI.

A coerência do PEAPIN é visível na breve análise correlacional dos eixos e regulamentos
específicos com as linhas de orientação estratégica (Tabela 20) e com os projectos mobilizadores
(Tabela

21.

No

entanto,

considerando

a

diversidade

de

projectos

propostos

cuja

operacionalização deverá ser promovida por entidades parceiras das autarquias (sector público
e/ou privado), pretende-se orientar a reflexão a seguir apresentada para um Programa Territorial
de Desenvolvimento que, complementando a abordagem global presente no PEAPIN, se focaliza
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nas operações directamente promovidas pela administração local. Nesta abordagem, como
mostram as tabelas anteriores, assumem especial relevo os regulamentos específicos com
impacto na gestão garantia da qualidade territorial.
Uma análise fina das operações em que a administração local se assume como promotor directo,
independentemente dos parceiros a mobilizar para a operação, revela a importância dos
seguintes regulamentos para a projecção do futuro sustentável da Região:
•

Áreas de Acolhimento Empresarial e Logística;

•

Promoção da Cultura Científica e Tecnológica e Difusão do Conhecimento;

•

Requalificação da Rede Escolar de 1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar;

•

Rede de Equipamentos Culturais;

•

Património Cultural;

•

Equipamentos para a Coesão Local;

•

Acções de Valorização e Qualificação Ambiental;

•

Ciclo Urbano da Água - Vertentes em baixa - Modelo não verticalizado;

Em síntese, poder-se-á afirmar que a análise e diagnóstico da realidade regional em termos de
desenvolvimento socioeconómico e territorial determinam, por si só, a importância estratégica
dos Eixos 1, 3 e 4 do POR-C e respectivos regulamentos, relativos à Consolidação e Qualificação
dos Espaços Sub-Regionais e à Protecção e Valorização Ambiental, respectivamente.
Importa desde já referir que, por comum acordo entre todos os concelhos da AMPIN, e
atendendo à responsabilidade da administração central neste domínio, o regulamento
“Requalificação da Rede Escolar de 1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar” não
será integrado na negociação da contratualização.
O regulamento Ciclo Urbano da Água também não será alvo de contratualização, atendendo à
heterogeneidade regional nesta matéria. Opta-se assim pela submissão de candidaturas numa
fase de abertura de concurso a este regulamento específico.

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte

Página | 79

Programa Territorial de Desenvolvimento para a Região do Pinhal Interior Norte
Candidatura ao “Mais Centro - Contratualização com subvenção global”

5.2 Os projectos mobilizadores integrados – alinhamento com o PEAPIN
(instrumento de suporte do actual documento)
Tendo como ponto de partida o alinhamento do PEAPIN com o POR-C, a Associação de
Municípios do Pinhal Interior Norte avançou para uma abordagem selectiva do cenário de
intervenção futura, que servirá de base à negociação da contratualização.
De acordo com as orientações nacionais referentes à Agenda do Potencial Humano, esta será
alvo de tratamento independente, não sendo por isso matéria de contratualização entre a
autoridade de gestão do Programa Operacional do Potencial Humano (POPH) e a AMPIN.
Decorre assim a exclusão, do presente documento, dos projectos que no PEAPIN foram
considerados no domínio estratégico pessoas e que se desenvolveram em consonância com as
especificações e objectivos estratégicos do POPH. Os projectos em questão têm um impacto
transversal às três linhas de orientação estratégica, com especial destaque para a Linha 1“Apostar na Educação e na Qualificação – investir nas pessoas e criar uma região
empreendedora”.
As Agendas Valorização Territorial e Factores de Competitividade são assim a base do presente
documento e sustentam a carteira de operações proposta no Programa Territorial de
Desenvolvimento. Perante este apuramento de correlação entre o PTD e as Agendas referidas,
serão as linhas de orientação estratégica 2 e 3 do PEAPIN, respectivamente, “Qualificar o
Território, Estruturar e Integrar Diversidades – criar uma região coesa e competitiva” e “Valorizar a
Base Económica Regional – apostar numa região inovadora que ousa ser diferente” que suportam
as opções agora assumidas.
Como forma de simplificar a análise e de ilustrar o trabalho de cooperação e concertação
desenvolvido pelos catorze concelhos, o que por si só é já um elevado ganho para a coesão e
competitividade da Região do Pinhal Interior Norte, apresentam-se na figura seguinte as
operações integradas que constituem o PTD para a Região do Pinhal Interior Norte e que serão
implementadas através das acções específicas de base territorial.
Considerando as linhas de orientação estratégica e os projectos mobilizadores do PEAPIN, aue
têm enquadramento no PTD e analisando os eixos prioritários do POR-C e respectivos
regulamentos específicos foi possível identificar 4 Operações Integradas (OI):
•

Operação Integrada I. Rede de Áreas de Suporte à Economia Regional: respeita os
critérios e objectivos preconizados no Eixo 1 do POR-C, mais especificamente nos
regulamentos das Áreas de Acolhimento empresarial e logística (tipologias infra-estrutura
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física e empreendedorismo empresarial) e Promoção da Cultura Científica e Tecnológica
e Difusão do Conhecimento (tipologia: Criação e requalificação de infra-estruturas e
equipamentos de divulgação e animação científica e tecnológica - rede ciência viva).
Esta Operação Integrada é crucial para a promoção da competitividade regional,
viabilizando uma rede regional de áreas de suporte às actividades económicas com
serviços de apoio que apoiam a capacitação técnica e o reforço do tecido económico
regional;
•

Operação Integrada II. Programa de Valorização da Rede Urbana e Qualidade de Vida.
A esta OI correspondem objectivos estratégicos de estruturação dos espaços urbanos
intra-regionais, dotando-os de espaços e equipamentos de qualidade que permitem uma
vivência colectiva dos aglomerados. Esta OI integra acções específicas de base territorial
alinhadas com os regulamentos específicos Rede de Equipamentos Culturais (tipologias:
Serviços de bibliotecas públicas a integrar na rede nacional de bibliotecas e
Recuperação e valorização de teatros e cine-teatros) e Equipamentos para a Coesão
Local (tipologias: Equipamentos desportivos, de proximidade e pequena escala global,
de interesse inter e municipal, Equipamentos sociais de âmbito supramunicipal e
Equipamentos públicos específicos vocacionados para a promoção de serviços,
actividades e recursos);

•

Operação Integrada III. Rede Intermunicipal de Mobilidade e Acessibilidades. Sendo uma
matéria já pouco representativa nalguns espaços regionais, na Região do Pinhal Interior
Norte a mobilidade é ainda uma área de melhoria, cujo tratamento é imprescindível
para o equilíbrio e desenvolvimento do espaço regional. Esta OI enquadra-se no
regulamento específico Mobilidade Territorial (tipologia: Troços da rede municipal e de
eixos supramunicipais, e sinalização para conjuntos de municípios);

•

Operação Integrada IV. Programa Estratégico de Valorização Ambiental. O Pinhal Interior
Norte é um território marcado pela grandiosidade dos espaços naturais e pela forte
complementaridade entre estes e os espaços ocupados pelo Homem. A preservação do
equilíbrio

Homem-natureza

e

a

garantia

da

sustentabilidade

são

as

maiores

condicionantes ao desenvolvimento da Região, onde os recursos naturais são um recurso
económico estratégico (turismo, aproveitamento múltiplo da floresta, etc). Nesta
operação integrada encontram-se as acções específicas de base territoriais das
tipologias preconizadas nos regulamentos específicos Acções de Valorização Ambiental
(tipologias: Projectos demonstrativos e acções de informação e sensibilização ara o uso
eficiente de energia e fontes de energia e Requalificação ambiental e reabilitação do
património natural), Gestão Activa de Espaços Protegidos e Classificados (tipologia:
Acções de apoio à visitação) e Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos –
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Acções materiais (tipologia: Rede de Centros Municipais de Protecção Civil e respectivos
sistemas de gestão).
Linhas de
Orientação
Estratégica

Qualificar o Território, Estruturar e Integrar
Diversidades – criar uma região coesa e competitiva

Projectos PEAPIN

P9.EVEN

Eixos POR–C
relevantes para a
contratualização
PTD do PIN

Eixo 1. Competitividade,
Inovação e Conhecimento

P10. SER

P11.BASE

Operação integrada I.
Rede de Áreas de Suporte à
Economia Regional

Programa
Territorial de
Desenvolvimento
Operações
Integradas
para a Região
do Pinhal
Interior Norte

P12. RIMA

Valorizar a Base Económica Regional – apostar numa
região inovadora que ousa ser diferente
P13.Centros

P14. EUS

Eixo 3. Consolidação e Qualificação
dos espaços sub-regionais

Operação integrada II.
Programa de Valorização da Rede
Urbana e Qualidade de Vida

Regulamento Específico: Áreas
de Acolhimento Empresarial e
Logística
Tipologias: Infra-estruturas físicas
e Empreendedorismo
empresarial
Financiamento: 7.351.515 €
Taxa de financiamento: entre
50% e 70%

Regulamento Específico: Rede de
Equipamentos Culturais
Tipologias: Serviços de Bibliotecas
Públicas a integrar na Rede
Nacional de Bibliotecas e
Recuperação e Valorização de
Teatros e Cine-Teatros
Financiamento: 670.000 €
Taxa de financiamento: entre 40% e

Regulamento Específico:
Promoção da Cultura Científica
e Tecnológica e Difusão do
Conhecimento
Tipologias: Criação e
requalificação de infra-estruturas
e equipamentos de divulgação
e animação científica e
tecnológica -rede ciência viva
Financiamento: 1.305.000€
Taxa de financiamento: entre
50% e 60%

Regulamento Específico:
Equipamentos para a Coesão Local
Tipologias: Equipamentos
Desportivos, de Proximidade e
Pequena Escala Global, de Interesse
inter e Municipal; Equipamentos
Sociais de Âmbito Supramunicipal e
Equipamentos Públicos Específicos
Vocacionados para a Promoção de
Serviços, Actividades e Recursos
Financiamento: 7.450.300 €
Taxa de financiamento: entre 50% e
70%
Operação integrada III.
Rede Intermunicipal de Mobilidade
e Acessibilidades
Regulamento específico.
Mobilidade Territorial
Tipologias: Troços da rede municipal
e de eixos supramunicipais, e
sinalização para conjuntos de
municípios
Financiamento: 7.994.070 €
Taxas de financiamento: entre 50% e
70%

P20. DITUR

Eixo 4. Qualificação e
Valorização Ambiental

Operação integrada IV.
Programa Estratégico de
Valorização Ambiental
Regulamento Específico: Acções
de Valorização ambiental,
Tipologias: Projectos
demonstrativos e acções de
informação e sensibilização
para o uso eficiente de energia
e fontes de energia e
Requalificação ambiental e
reabilitação do património
natural
Financiamento: 2.317.000 €
Taxas de financiamento: entre
50% e 75%
Regulamento Específico: Gestão
Activa de Espaços Protegidos e
Classificados
Tipologias: Acções de apoio à
visitação
Financiamento: 1.908.000 €
Taxas de financiamento: 60%
Regulamento Específico:
Prevenção e Gestão de Riscos
Naturais e Tecnológicos
Tipologias: Rede de Centros
Municipais de Protecção Civil e
respectivos sistemas de gestão
Financiamento: 768.842 €
Taxas de financiamento: 70%

Figura 29. Operações Integradas do Programa de Desenvolvimento do Pinhal Interior Norte.
Fonte: AMPIN, SPI.
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5.3 Plano de investimentos/financiamento - Cenário concertado
A concretização do Programa Territorial de Desenvolvimento será realizada de modo transversal
às quatro Operações Integradas preconizadas e que cuja implementação está subjacente à
operacionalização de várias Acções Específicas de base Territorial que se apresentam nas tabelas
seguintes (Tabelas 22 a 25).

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte

Página | 83

Programa Territorial de Desenvolvimento para a Região do Pinhal Interior Norte
Candidatura ao “Mais Centro - Contratualização com subvenção global”

Tabela 22: Investimentos projectados para a Operação Integrada I. Redes de Suporte à Economia Regional e respectivo enquadramento no POR-C.
Operação Integrada I. Redes de Suporte à Economia Regional
POR-C. EIXO 1. Competitividade, Inovação e Conhecimento
Regulamento Específico. Áreas de Acolhimento Empresarial e Logística
Alvaiázere
Acção
específica de
base
territorial

Tipologia

Ansião

Arganil

P.10.09 - Área de
Acolhimento
Empresarial com
P.10.07 –
serviços avançados Ampliação
para as Energias
do Parque
Renováveis e
Empresarial
Construção
Sustentável
infrainfra-estruturas (75%); estruturas
empreendedorismo
físicas
(25%)
(100%);

Castanheira
de Pêra

Figueiró dos
Vinhos

P.10.04 Parque
Empresarial
InterMunicipal

P.10.04 Parque
Empresarial
Intermunicipal

Góis

infra-estruturas infra-estruturas
físicas (100%) físicas (100%)

Lousã

Miranda do
Corvo

Oliveira do
Hospital

Pampilhosa
da Serra

Pedrógão
Grande

Penela

Tábua

Vila Nova de
Poiares

P.10.06.
P.10.19 P10.20. Áreas Qualificação
e
áreas de
de
ampliação
da ZI
acolhimento Acolhimento de OH com Ninho
empresarial Empresarial
de Empresas

P18.04. Habitat de P10.25. Centro de
P.10.04 Inovação e
Parque
negócios Experimentação
nos
empresarial
Serviços
sectores
intermunicipal
avançados
estratégicos

P.10.05 –
Qualificação e
Ampliação da ZI
(1ª fase sem
movimentação
de terras)

infraestruturas infra-estruturas
físicas (100%) físicas (100%)

(75%); infra-estruturas
infra-estruturas infra-estruturas
(75%);
físicas (100%) empreendedorismo
empreendedorismo
(25%)
(25%)

infra-estruturas
físicas (100%)

infra-estruturas
físicas (100%)

Investimento
a financiar

2.394.000 €

1.600.000 €

200.000 €

300.000 €

1.000.000 €

600.000 €

889.000 €

200.000 €

750.000 €

500.000 €

643.235 €

Taxa comp.

0,50

0,60

0,70

0,70

0,70

0,70

0,60

0,50

0,50

0,70

0,70

FEDER

1.197.000 €

960.000 €

140.000 €

210.000 €

700.000 €

420.000 €

533.400 €

100.000 €

375.000 €

350.000 €

450.265 €

Acção
específica de
base
territorial

P.10.16 – Miniparque
Industrial e
Pólo Retorta

P10.22.
Multiserviços

P10.26. Área de
Acolhimento
Empresarial

P10.10. Salão de
congressos

infra-estruturas
físicas (100%)

infra-estruturas
físicas (100%)

infra-estruturas
físicas (100%)

Tipologia

infra-estruturas
físicas (100%)

P10.17 –
Ampliação do
Parque
Empresarial do
Carameleiro
infra-estruturas
físicas (100%);

Investimento
a financiar

400.000 €

142.857 €

400.000 €

1.500.000 €

379.786 €

Taxa comp.

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

FEDER

280.000 €

100.000 €

280.000 €

1.050.000 €

265.850,20 €

Tábua

Vila Nova de
Poiares

Regulamento Específico. Promoção da Cultura Científica e Tecnológica e Difusão do Conhecimento
Alvaiázere

Ansião

Arganil

Castanheira
de Pêra

Figueiró dos
Vinhos

Góis

Lousã

Miranda do
Corvo

Oliveira do
Hospital

Pampilhosa
da Serra

Pedrógão
Grande

Penela

Acção
específica de
base
territorial

P20.15. Casa
do Queijo

P18.04.Casa da
Noz

Tipologia

Criação e
requalificação
de infraestruturas e
equipamentos
de divulgação e
animação
científica e
tecnológica rede de ciência
viva

Criação e
requalificação de
infra-estruturas e
equipamentos de
divulgação e
animação científica
e tecnológica - rede
de ciência viva

Investimento
a financiar

1.550.000 €

750.000 €

Taxa comp.

0,60

0,50

FEDER

930.000 €

375.000 €

Total Investimento: 11.898.878 €
Total Financiamento: 7.411.515 €
Fonte: Jullho 2008, AMPIN, SPI.
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Tabela 23: Investimentos projectados para a Operação Integrada II. Programa de Valorização da Rede Urbana e Qualidade de Vida e respectivo enquadramento no
POR-C.
Operação Integrada II. Programa de Valorização da Rede Urbana e Qualidade de Vida
EIXO 3. Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-Regionais
Regulamento Específico. Rede de Equipamentos Culturais
Alvaiázere

Ansião

Arganil

Acção
específica de
base
territorial

14.08. Teatro
Alves CoelhoRemodelação

Tipologia

Recuperação e
valorização de
teatros e cineteatros

Castanheira
de Pêra

Figueiró dos
Vinhos

Góis

Lousã

Miranda do
Corvo

Oliveira do
Pampilhosa
Hospital
da Serra
P14.16
Equipamentos
culturais Biblioteca
Municipal
Serviços de
bibliotecas
públicas a
integrar na Rede
Nacional de
Bibliotecas

Investimento
a financiar
Taxa comp.

1.050.000 €
0,40

0,50

FEDER

420.000 €

250.000 €

Pedrógão
Grande

Penela

Tábua

Vila Nova de
Poiares

Pedrógão
Grande

Penela

Tábua

Vila Nova de
Poiares

500.000 €

Regulamento Específico. Equipamentos para a Coesão Local
Alvaiázere

Ansião

Arganil

Castanheira de
Pêra

Figueiró dos
Vinhos

Góis

Lousã

Miranda do Corvo

Acção
específica de
base
territorial

14.03. P.20.19 –
P.14.15 P14.11 – Museu P.14.13 - Casa
P21.04. Casa das
Reabilitação da Dinamização de
Parque
(Rota
Antiga Cerâmica Áreas de Lazer Municipal
da
Cultura
desportivo
e de
Artes
do Malhoa)
Arganilense
do Concelho
Lazer

Tipologia

Equipamentos Equipamentos
Equipamentos Equipamentos Equipamentos Equipamentos
públicos
públicos
públicos
públicos
públicos
de
específicos
específicos
específicos
específicos desportivos,
específicos
proximidade e vocacionados
vocacionados
vocacionados vocacionados para vocacionados pequena
para
escala
para a promoção para a promoção a promoção de para a promoção global, de
a promoção de
de serviços,
de serviços,
serviços,
de serviços,
serviços,
inter e actividades
actividades e
actividades e
actividades e
actividades e interesse
e
municipal
recursos
recursos
recursos
recursos
recursos

Oliveira do
Hospital

Pampilhosa
da Serra

P21.07 - Casa
P.21.06 - Casa da Cultura e
P21. Centro
P14.19.
da Cultura/CineEspaço
Cultural de
Equipamentos
Teatro
museológico do
Tábua
culturais/Museu
Espinhal
Equipamentos Equipamentos Equipamentos
Equipamentos
públicos
públicos
públicos
específicos
específicos
específicos públicos específicos
vocacionados vocacionados vocacionados vocacionados para a
para a promoção para a promoção para a promoção promoção de
de serviços,
de serviços,
de serviços, serviços, actividades
actividades e
actividades e
actividades e
e recursos
recursos
recursos
recursos

Investimento
a financiar
Taxa comp.

3.000.000 €

400.000 €

771.428 €

1.750.000 €

1.300.000 €

1.241.000 €

830.000 €

650.000 €

740.000 €

0,50

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,638

0,50

0,70

0,70

FEDER

1.500.000 €

280.000 €

540.000 €

1.225.000 €

910.000 €

868.700 €

529.540 €

325.000 €

518.000 €

125.925 €

Acção
específica de
base
territorial

Tipologia

Investimento
a financiar
Taxa comp.
FEDER

P14.12 Equipamentos
desportivos
(Complexo de
Tiro)
Equipamentos
desportivos, de
proximidade e
pequena escala
global, de
interesse inter e
municipal

179.893 €

P19.02.
Equipamentos de
Saúde e bemestar

P14.19.
Equipamentos
culturais/Salão de
eventos

Equipamentos
sociais de âmbito
supramunicipal

Equipamentos
públicos específicos
vocacionados para a
promoção de
serviços, actividades
e recursos

364.286 €

250.000 €

283.050 €

0,7
255.000 €

0,70
175.000 €

0,70
198.135 €

Total Investimento: 13.309.657 €
Total Financiamento: 8.120.300 €
Fonte: Jullho 2008, AMPIN, SPI.
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Tabela 24: Investimentos projectados para a Operação Integrada III. Rede Intermunicipal de Mobilidade e Acessibilidades e respectivo enquadramento no POR-C.
Operação Integrada III. Rede Intermunicipal de Mobilidade e Acessibilidades
EIXO 3. Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-Regionais
Regulamento Específico. Mobilidade Territorial
Alvaiázere
Acção
específica de
base
territorial

Tipologia

Investimento
a financiar
Taxa comp.
FEDER
Acção
específica de
base
territorial

Tipologia

Investimento
a financiar
Taxa comp.
FEDER
Acção
específica de
base
territorial

Tipologia

Investimento
a financiar
Taxa comp.
FEDER

Ansião

Arganil

Castanheira de
Pêra

Figueiró dos
Vinhos

Góis

Lousã

Miranda do
Corvo

Oliveira do
Hospital

Pampilhosa da
Pedrógão
Penela
Tábua
Serra
Grande
P.12.15
–
P.12.30 –
P12.29 – Rede
Melhoria das
P.12.37 - Estrada P12.12. Ligação
Manutenção e
Viária Municipal Beneficiação
P.12.36 P.12.28 - Rede
de
P12.31.
P12.
P12.16 – Estrada Acessibilidades
Podentes (sede
viária Tábua
–
Avenida
Pampilhosa
da
Variante a Vila
de freguesia) a
Exterior (Sta
viária Municipal
Redes
Viárias
Acessibilidades
Vias
do
vale
do
Alva
Marçal Pires
Serra/
Facaia
Municipais
e
Alfafar
(IC3)
Comba)
Teixeira
Covilhã/Fundão Regionais
1ª e 2ª Fase
Troços da rede
Troços da rede
Troços da rede
Troços da rede
Troços da rede
Troços da rede
Troços da rede
Troços da rede
Troços da rede
Troços da rede
municipal e de
municipal e de
municipal e de
municipal e de
municipal e de
municipal e de
municipal e de
municipal e de
municipal e de
municipal e de
eixos
eixos
eixos
eixos
eixos
eixos
eixos
eixos
eixos
eixos
supramunicipais, supramunicipais, supramunicipais, supramunicipais, supramunicipais, supramunicipais, supramunicipais, supramunicipais, supramunicipais, supramunicipais,
e sinalização para e sinalização para e sinalização para e sinalização para e sinalização para e sinalização para e sinalização para e sinalização para e sinalização para e sinalização para
conjuntos de
conjuntos de
conjuntos de
conjuntos de
conjuntos de
conjuntos de
conjuntos de
conjuntos de
conjuntos de
conjuntos de
municípios
municípios
municípios
municípios
municípios
municípios
municípios
municípios
municípios
municípios
852.857 €
257.143 €
418.571 €
1.221.000 €
250.000 €
1.193.821 €
2.644.286 €
1.200.000 €
500.000 €
350.000 €
0,65
554.357 €

0,70
180.000 €

0,70
293.000 €

0,70
854.700 €

0,70
175.000 €

0,60
716.293 €

0,70
1.851.000 €

0,50
600.000 €

0,50
250.000 €

0,70
245.000 €

P12.29 – Rede
Viária Municipal
– Avenida Pólo
de Formação
Troços da rede
municipal e de
eixos
supramunicipais,
e sinalização para
conjuntos de
municípios
257.143 €

P.12.17 –
Beneficiação
das Ligações ao
Exterior
Troços da rede
municipal e de
eixos
supramunicipais,
e sinalização para
conjuntos de
municípios
991.200 €

P.12.37 - Estrada
Cerejeiras (342) Fetais Fundeiros
/ligação estrada
da Serra
Troços da rede
municipal e de
eixos
supramunicipais,
e sinalização para
conjuntos de
municípios
600.000 €

0,70
180.000 €

0,60
594.720 €

0,50
300.000 €

P12.29 – Rede
Viária Municipal
– Ligação Escola
secundária –
Rotunda Cabeço
de Peao
Troços da rede
municipal e de
eixos
supramunicipais,
e sinalização para
conjuntos de
municípios
428.571 €

Troços da rede
municipal e de
eixos
supramunicipais,
e sinalização para
conjuntos de
municípios
1.000.000 €

0,70
300.000 €

0,60
600.000 €

Vila Nova
de
Poiares

P12.33. Rectificação e
pavimentação
EM 509

Total Investimento: 12.164.592 €
Total Financiamento: 7.694.070 €
Fonte: Jullho 2008, AMPIN, SPI.
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Tabela 25: Investimentos projectados para a Operação Integrada IV. Programa Estratégico de Valorização Ambiental e respectivo enquadramento no POR-C.
Operação integrada IV. Programa Estratégico de Valorização Ambiental
EIXO 3. Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-Regionais
Regulamento Específico. Acções de Valorização Ambiental

Acção
específica de
base
territorial

P17.04 - Centro Logistico e
Biomassa Florestal

13.05. Parque Verde
Urbano do
Sub-Paço

P20.24 Programa
Praias fluviais

P20.13 Quinta
da Paiva

Tipologia

Projectos demonstrativos e
acções de informação e
sensibilização ara o uso
eficiente de energia e fontes
de energia
220.000 €

Requalificação
ambiental e
reabilitação do
património
natural
1.000.000 €

Requalificação
ambiental e
reabilitação do
património
natural
500.000 €

Requalificação
ambiental e
reabilitação do
património
natural
400.000 €

Investimento
a financiar
Taxa comp.

0,60

0,65

0,75

0,70

0,50

FEDER

0,70

132.000 €

650.000 €

375.000 €

280.000 €

250.000 €

350.000 €

Ansião

Arganil

Figueiró
Vinhos

Góis

Lousã

Miranda do
Corvo

Oliveira Pampilhosa
do
Hospital da Serra

Pedrógão
Grande
P09. Parque de
lazer do
Valbom e
Requalifcação
de
Ecossistemas
Ribeirinhos
Requalificação
ambiental e
reabilitação do
património
natural
500.000 €

Alvaiázere

Castanheira
de Pêra

Penela

Tábua

Vila Nova de
Poiares

P09. Valorização
Ambiental da
Ribeira de Tábua
(Frente Ribeirinha)
Requalificação
ambiental e
reabilitação do
património natural
500.000 €

P20. Jardim
da Paz Miranda
comunidade
saudável e
solidária
Requalificação
ambiental e
reabilitação do
património
natural
400.000 €

Acção
específica de
base
territorial

Tipologia
Investimento
a financiar
Taxa comp.
FEDER

0,70
280.000 €

Regulamento Específico. Gestão Activa de Espaços Protegidos e Classificados
Alvaiázere

Ansião

Acção
específica de
base
territorial

P20.10 - Aproveitar o
Potencial Turístico da
Ribeira de Alge, Olho do
Tordo e Requalificação
das Margens do Nabão

P.20.10 –
Requalificação do
Rio Nabão- 2ª
fase

Tipologia

Acções de apoio à visitação

Acções de apoio à
visitação

370.000 €

2.000.000 €

Investimento
a financiar
Taxa comp.

0,60

0,60

FEDER

222.000 €

1.200.000 €

Acção
específica de
base
territorial

P20.18 - Projecto
Integrado de Turismo e
desporto na Serra

Parque verde da
Quinta da Lagoa

Tipologia

Acções de apoio à visitação

Acções de apoio à
visitação

560.000 €

650.000 €

Investimento
a financiar
Taxa comp.
FEDER

0,60

0,60

336.000 €

390.000 €

Arganil

Castanheira
de Pêra

Figueiró
Vinhos

Góis

Lousã

Miranda do
Corvo
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Regulamento Específico. Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnologicos - Acções materiais
Alvaiázere

Ansião

Arganil

Castanheira
de Pêra

Figueiró
dos
Vinhos

Góis

Lousã

Miranda do
Corvo

Oliveira Pampilhosa
do
Hospital da Serra

Pedrógão
Grande

Penela

Acção
específica de
base
territorial

Tábua

Vila Nova de
Poiares
P14.20 –
Construção do
Quartel dos
Bombeiros
Rede de Centros
Municipais de
Protecção Civil e
respectivos
sistemas de
gestão
1.098.345 €

Tipologia
Investimento
a financiar
Taxa comp.

0,70

FEDER

768.842 €

Total Investimento: 8.198.345 €
Total Financiamento: 5.233.842 €
Fonte: Jullho 2008, AMPIN, SPI.
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Em síntese, o Programa Territorial de Desenvolvimento proposto para a Região do Pinhal Interior
Norte corresponde a um investimento global de 47.871.472€ e a um montante de financiamento
de 29.764.725€, distribuídos pelas quatro operações Integradas alinhadas com os Eixos 1, 3 e 4 do
Programa Operacional Regional do Centro. O investimento proposto é essencial para a
concretização de uma região mais competitiva, coesa e capaz de se comprometer com um
processo de desenvolvimento sustentável, contribuindo efectivamente para as metas de sucesso
preconizadas nas agendas de Lisboa e Gotemburgo, até 2013.
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Tabela 26. Síntese do Montante de Investimento proposto pelo Programa Territorial de Desenvolvimento da Região do Pinhal Interior Norte.
Eixo
POR-C

Eixo1

Operação Integrada
- AMPIN

OI - Rede de Áreas
de Suporte à
Economia Regional

Regulamento
Específico (RE)
Áreas de Acolhimento
Empresarial e Logística

Eixo 3

OI III - Rede
Intermunicipal de
Mobilidade e
Acessibilidades

Equipamentos para a
CoesãoLocal

Regulamento Mobilidade

Acções de Valorizção
Ambiental
Eixo 4

OI IV - Programa
Estratégico de
Valorização
Ambiental

11.898.878 €

Taxa de
Financiamento
Financiamento
FEDER por
Considerada
RE
entre 50% e
70%

Tipologias de Operações do RE
Infra-estruturas físicas

Financiamento
Investimento Investimento Financiamento
FEDER por
por OI
por Eixo
por Eixo
Tipologia
6.931.015 €

7.411.515 €
Empreendedorismo empresarial

480.500 €
14.098.878 € 14.098.878 €

Promoção da Cultura
Científica e Tecnológica
e Difusão do
Conhecimento
Rede de Equipamentos
Culturais

OI II - Programa de
Valorização da
Rede Urbana e
Qualidade de Vida

Total de
Investimento

Gestão Activa de
Espaços Protegidos e
Classificados
Prevenção e Gestão de
Riscos Naturais e
Tecnológicos

2.300.000 €

1.550.000 €

11.759.657 €

12.164.592 €

3.520.000 €

3.580.000 €

1.098.345 €

entre 50% e
60%

entre 40% e
50%

entre 50% e
70%

entre 50% e
70%

entre 50% e
75%

60%

70%

Criação e requalificação de infraestruturas e equipamentos de
1.305.000 €
divulgação e animação científica e
tecnológica-rede ciencia viva
Serviços de bibliotecas públicas a
integrar na Rede Nacional de
Bibliotecas
670.000 €
Recuperação e valorização de teatros
e cine-teatros
Equipamentos desportivos, de
proximidade e pequena escala global,
de interesse inter e municipal
Equipamentos sociais de âmbito
7.450.300 €
supramunicipal
Equipamentos públicos específicos
vocacionados para a promoção de
serviços, actividades e recursos

7.694.070 €

Troços da rede municipal e de eixos
supramunicipais, e sinalização para
conjuntos de municípios

Projectos demonstrativos e acções de
informação e sensibilização ara o uso
eficiente de energia e fontes de
2.317.000 € energia
Requalificação ambiental e
reabilitação do património natural
2.148.000 €

768.842 €

Acções de apoio à visitação
Rede de Centros Municipais de
Protecção Civil e respectivos
sistemas de gestão

1.305.000 €

250.000 €
420.000 €
1.165.000 €

13.309.657 €

175.000 €

25.974.249 €

16.114.369,2 €

7.798.345 €

4.993.842 €

47.871.472 €

29.764.725,3 €

6.110.300 €

7.694.070 €

12.664.592 €

132.000 €

2.185.000 €

7.798.345 €

2.148.000 €

768.842 €

Fonte: Jullho 2008, AMPIN, SPI.
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De seguida apresentam-se as fichas de apresentação de cada uma das acções específicas de
base territorial que integram as operações Integradas do PTD e que apresentam uma breve
descrição dos objectivos, justificação da pertinência face ao PEAPIN, fundamentação da
prioridade, orçamento, cronograma de execução, promotor e parceiros.

Operação Integrada I. Redes de
Suporte à Economia Regional

EIXO

Competitividade, Inovação

Regulamento Específico: Áreas de Acolhimento Empresarial

1

e Conhecimento

e Logística

Parque Empresarial Inter-Municipal

Ref. PEAPIN P.10.04.

Tipologia do RE

•

Infra-estruturas físicas

Financiamento
FEDER

•

450.000€

•

Reforçar a competitividade económica e regional através da criação de
condições para captar novas empresas e reforçar a competitividade das
empresas instaladas, facilitando-lhes o acesso a uma infra-estrutura avançada
de apoio à actividade económica;
Completar a rede de infra-estruturas regionais de apoio à actividade
económica;
Gerir espaço de localização industrial e partilha de informação;
Articular funcionalmente com outros espaços de localização industrial dentro e
fora do Concelho;
Criar vantagens competitivas para as micro-empresas e pequenas empresas
que apostem em sectores estratégicos, satisfazendo as suas necessidades de
espaço, apoio logístico e legal, consultoria e acesso ao capital necessário ao
seu desenvolvimento.

•

Objectivos

•
•
•

Descrição

Construção (1ª fase) do Parque Empresarial Intermunicipal, incluindo um Centro de
Negócios, abrangendo os Concelhos de Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos e
Pedrógão Grande. Criação de parque empresarial supramunicipal e de espaço de
validação para ideias de negócio, que garanta o apoio logístico e o
enquadramento legal necessários ao exercício das actividades em causa, por um
período limitado de tempo, sem necessidade das formalidades burocráticas
inerentes à criação formal de uma nova empresa.
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Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

Linha Estratégica 2: Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma Região coesa e competitiva;
P10. Rede de Áreas de Suporte à Economia Regional.

•
•

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação da
prioridade

X

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios
Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Castanheira de Pêra, Câmara Municipal de Figueiró dos
Vinhos e Câmara Municipal de Pedrógão Grande.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, Associações Empresariais, Tecido Empresarial, CCDRC.

Área de influência
dos impactes

Metas
realização
resultados

e

de
de

NACIONAL

de

Estado actual
Projecto

do

X

MUNICIPAL

Aumentar o número de sociedades comerciais criadas em 10% ao ano;
Aumentar o número de postos de trabalho qualificados em 10% ano;
Aumentar o volume de negócios das sociedades do Concelho em 10% ano;
Aumentar o número de parcerias com empresas, universidades/centros de
investigação/outras entidades do SCTN;
Aumentar a população residente em 10% até 2013;
Ter até 2013 todas as empresas instaladas no Pinhal Interior Norte com uma
página na internet.

•
•
•
•
•
•

Calendário
execução

SUPRAMUNICIPAL

2008
1º s

2009
2º s

1º s

2010
2º s

1º s

2011
2º s

1º s

2012
2º s

1º s

2013
2º s

1º s

2º s

-

Qualificação e Ampliação da Área de Acolhimento Empresarial de Vila
Nova de Poiares

Ref. PEAPIN P.10.05.

Tipologia do RE

•

Infra-estruturas físicas

Financiamento FEDER

•

450.265 € (à taxa de 70% sobre o investimento)
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•

•
•

Objectivos

•

Reforçar a competitividade económica e regional através da criação de
condições para captar novas empresas e reforçar a competitividade das
empresas instaladas, facilitando-lhes o acesso a uma infra-estrutura avançada
de apoio à actividade económica;
Gerir espaço de localização industrial e partilha de informação;
Articular funcionalmente com outros espaços de localização industrial dentro e
fora do Concelho;
Criar vantagens competitivas para as microempresas e pequenas empresas
que apostem em sectores estratégicos, satisfazendo as suas necessidades de
espaço, apoio logístico e legal, consultoria e acesso ao capital necessário ao
seu desenvolvimento.

Descrição

Ampliação e beneficiação da zona industrial com infra-estruturas e serviços
especializados de apoio à criação de negócios e outras infra-estruturas ou serviços
complementares, nomeadamente instalações de restauração, equipamentos para
eventos/conferências e espaços verdes e desportivos.

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
•
Projecto 10: Rede de áreas de suporte à actividade económica.
Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios

X

Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Outros
Parceiros
envolvidos

•
AMPIN, Entidades gestoras da ZI e ALE, Associações Empresariais, Tecido
Empresarial, CCDRC.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL

Metas de realização
e de resultados

•
•
•
•
•
•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares.

SUPRAMUNICIPAL

X

MUNICIPAL

Aumentar o número de sociedades comerciais criadas em 10% ao ano;
Aumentar o número de postos de trabalho qualificados em 10% ano;
Aumentar o volume de negócios das sociedades do Concelho em 10% ano;
Aumentar o número de parcerias com empresas, universidades/centros de
investigação/outras entidades do SCTN;
Aumentar a população residente em 10% até 2013;
Ter até 2013 todas as empresas instaladas no Pinhal Interior Norte com uma
página na internet.
2008
1º s

2009
2º s

1º s

2010
2º s

1º s

2011
2º s

1º s

2012
2º s

1º s

2013
2º s

1º s

2º s

-
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Ref. PEAPIN P.10.06

Qualificação e ampliação da Área de Acolhimento Empresarial com
ninho de empresas

Tipologia do RE

•

Infra-estruturas físicas

Financiamento FEDER

•

533.400 € (à taxa de 60% sobre o investimento)

•

Reforçar a competitividade económica e regional através da criação de
condições para captar novas empresas e reforçar a competitividade das
empresas instaladas, facilitando-lhes o acesso a uma infra-estrutura avançada
de apoio à actividade económica;
Gerir espaço de localização industrial e partilha de informação;
Articular funcionalmente com outros espaços de localização industrial dentro e
fora do Concelho;
Criar vantagens competitivas para as micro-empresas e pequenas empresas
que apostem em sectores estratégicos, satisfazendo as suas necessidades de
espaço, apoio logístico e legal, consultoria e acesso ao capital necessário ao
seu desenvolvimento.

•
•

Objectivos

•

Ampliação e beneficiação da zona industrial com infra-estruturas e serviços
especializados de apoio à criação de negócios e outras infra-estruturas ou serviços
complementares, nomeadamente instalações de restauração, equipamentos para
eventos/conferências e espaços verdes e desportivos.

Descrição
Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 10: Rede de áreas de suporte à actividade económica.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios

X

Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Oliveira do Hospital.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, Entidades Gestoras de ZI e ALE, Associações empresariais, Tecido
Empresarial, CCDRC.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL

Metas de realização
e de resultados

•
•
•
•
•
•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

SUPRAMUNICIPAL

X

MUNICIPAL

Aumentar o número de sociedades comerciais criadas em 10% ao ano;
Aumentar o número de postos de trabalho qualificados em 10% ano;
Aumentar o volume de negócios das sociedades do Concelho em 10% ano;
Aumentar o número de parcerias com empresas, universidades/centros de
investigação/outras entidades do SCTN;
Aumentar a população residente em 10% até 2013;
Ter até 2013 todas as empresas instaladas no Pinhal Interior Norte com uma
página na internet.
2008
1º s

2º s

2009
1º s

2º s

2010
1º s

2º s

2011
1º s

2º s

2012
1º s

2º s

2013
1º s

2º s

-
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Qualificação e Ampliação e da Área de Acolhimento Empresarial do
Camporês

Ref. PEAPIN P.10.07

Tipologia do RE

•

Infra-estruturas físicas

Financiamento FEDER

•

960.000 € (à taxa de 60% sobre o investimento)

Objectivos

Reforço da competitividade económica regional através da criação de condições
para:
• Captar novas empresas;
• Reforçar a competitividade das empresas instaladas, facilitando-lhes o acesso
a uma infra-estrutura avançada de apoio à actividade económica.

Descrição

Ampliação e beneficiação do parque empresarial do Camporês com infraestruturas e serviços especializados de apoio à criação de negócios e outras infraestruturas ou serviços complementares, nomeadamente instalações de
restauração, equipamentos para eventos/conferências e espaços verdes e
desportivos.

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
•
Projecto 10: Rede de áreas de suporte à actividade económica.
Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios

x

Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Outros
Parceiros
envolvidos

•
AMPIN, Câmara Municipal de Ansião, ANSIPARK, Entidades Gestoras de ZI
e ALE, Associações Empresariais, Tecido Empresarial, CCDRC.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL

Metas de realização
e de resultados

•
Aumentar o número de sociedades comerciais criadas em 10% ao ano;
•
Aumentar o número de postos de trabalho qualificados em 5% ao ano;
•
Aumentar o volume de negócio das sociedades na Região em 10% ao ano;
•
Aumentar o número de parcerias com empresas, universidades/centros de
investigação/outras entidades do SCTN;
•
Ter até 2013 todas as empresas instaladas no Pinhal Interior Norte com uma
página na internet;
•
Aumentar o população residente em 10% até 2013;
•
Aumentar o número de candidaturas elaboradas e aprovadas a programas
de financiamento comunitários.

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

Câmara Municipal de Ansião.

2008
1º s

•

SUPRAMUNICIPAL

2009
2º s

1º s

2010
2º s

1º s

X

2011
2º s

1º s

MUNICIPAL

2012
2º s

1º s

2013
2º s

1º s

2º s

Projecto em execução.
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Área de Acolhimento Empresarial com serviços avançados para as
Energias Renováveis e a Construção Sustentável

Ref. PEAPIN P. 10.09

Tipologia do RE

•

Infra-estruturas físicas e empreendedorismo, com uma distribuição estimada do
financiamento de 75% e 25% respectivamente

Financiamento FEDER

•

1.197.000 € (à taxa de 50% sobre o investimento)

Objectivos

Reforço da competitividade económica da Região através da criação de
condições para:
• Captar novas empresas que incorporam na sua base novas tecnologias no
âmbito do ambiente e energia;
• Reforçar a competitividade das empresas instaladas, facilitando-lhes o acesso
a uma infra-estrutura avançada de apoio à actividade económica.

Descrição

O Centro Tecnológico para as Energias Renováveis e a Construção Sustentável
consiste na infra-estruturação do Parque Empresarial, Centro de Negócios,
Incubadora de Empresas e Centro de ID e funcionará como estrutura de suporte e
promoção das actividades industriais e comerciais.

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 10: Rede de áreas de suporte à actividade económica.

•
•

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios

X

Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Alvaiázere.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, Entidades gestoras da ZI e ALE, Associações Empresariais, Tecido
Empresarial, CCDRC.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL
•
•
•
•

Metas de realização
e de resultados

•
•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

SUPRAMUNICIPAL

X

MUNICIPAL

Aumentar o número de sociedades comerciais criadas em 10% ao ano;
Aumentar o número de postos de trabalho qualificados em 10% ano;
Aumentar o volume de negócios das sociedades do Concelho em 10% ano;
Aumentar o número de parcerias com empresas, universidades/centros de
investigação/outras entidades do SCTN;
Aumentar a população residente em 10% até 2013;
Ter até 2013 todas as empresas instaladas no Pinhal Interior Norte com uma
página na internet.

2008
1º s

2009
2º s

1º s

2010
2º s

1º s

2011
2º s

1º s

2012
2º s

1º s

2013
2º s

1º s

2º s

-
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Habitat de Inovação Empresarial para os sectores estratégicos (HIESE)

Ref. PEAPIN P. 18.04

Tipologia do RE

•

Infra-estruturas físicas e empreendedorismo, com uma distribuição estimada do
financiamento de 75% e 25% respectivamente

Financiamento FEDER

•

375.000 € (à taxa de 50% sobre o investimento)

Reforçar a competitividade económica, através da importância estratégica
de equipamentos vocacionados para a promoção de actividades industriais e
comerciais;
• Completar a rede de infra-estruturas regionais de apoio à actividade
económica.
Construção de um espaço de incubação para empresas que apostem nos
sectores estratégicos, fomentando a criação de redes de cooperação com
instituições de I&D e disponibilizando unidades de valorização e inovação
especializadas que prestem serviços a empresas.
Criação de uma rede de excelência, focalizada nas potencialidades dos produtos
endógenos, cobrindo um espaço inexistente a nível nacional (nomeadamente
para o mel, queijo e noz), com ligações às entidades do SCTN existentes na Região,
e com valências de investigação e inovação – unidade de valorização dos
produtos endógenos (UniVPEN): Rede de I&D do mel, Rede de I&D do queijo do
Rabaçal, Rede de I&D da noz;
Criação de uma unidade de apoio à concepção (UAC) para pesquisa e
identificação de novos produtos ou melhoramento dos produtos existentes, para
lhes conferir maior valor acrescentado, em articulação com entidades públicas ou
privadas especializadas em processos de desenvolvimento de novos produtos.
•

Objectivos

Descrição

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 18: AGRO-PIN - Projecto Estratégico da Fileira Agro-alimentar
Endógena

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios

X

Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Penela.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, Entidades gestoras
Empresarial, CCDRC.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL


Metas de realização
e de resultados

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do





da

AAE,

SUPRAMUNICIPAL

Associações

X

Empresariais,

Tecido

MUNICIPAL

Duplicar, até 2010, o número de sociedades e empresas ligadas aos produtos
endógenos, turismo e floresta.
Aumentar o investimento do tecido empresarial de Penela em Inovação e em
I&D 10% ao ano.
Aumentar o número de empresas e de produtos certificados 10% ao ano.
No mínimo, obter uma certificação em cada sector estratégico (produtos
endógenos, turismo e floresta) por ano.
2008
1º s

2009
2º s

1º s

2010
2º s

1º s

2011
2º s

1º s

2012
2º s

1º s

2013
2º s

1º s

2º s

-
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Mini Área de Acolhimento Empresarial - Pólo Retorta

Ref. PEAPIN P.10.16

Tipologia do RE

•

Infra-estruturas físicas

Financiamento FEDER

•

280.000 € (à taxa de 70% sobre o investimento)

•

Reforçar a competitividade económica e regional através da criação de
condições para captar novas empresas e reforçar a competitividade das
empresas instaladas, facilitando-lhes o acesso a uma infra-estrutura avançada
de apoio à actividade económica;
Completar a rede de infra-estruturas regionais de apoio à actividade
económica;
Gerir espaço de localização industrial e partilha de informação;
Articular funcionalmente com outros espaços de localização industrial dentro e
fora do Concelho;
Criar vantagens competitivas para as micro-empresas e pequenas empresas
que apostem em sectores estratégicos, satisfazendo as suas necessidades de
espaço, apoio logístico e legal, consultoria e acesso ao capital necessário ao
seu desenvolvimento.

•

Objectivos

•
•
•

Construção e requalificação do pólo empresarial da Retorta com infra-estruturas e
serviços especializados de apoio à criação de negócios e outras infra-estruturas ou
serviços complementares, nomeadamente instalações de restauração,
equipamentos para eventos/conferências e espaços verdes e desportivos. Criação
de espaço de validação para ideias de negócio, que garanta o apoio logístico e o
enquadramento legal necessários ao exercício das actividade em causa, por um
período limitado de tempo, sem necessidade das formalidades burocráticas
inerentes à criação formal de uma nova empresa.

Descrição

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica 2: Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma Região coesa e competitiva;
P10: Rede de Áreas de Suporte à Economia Regional.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios
Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR
Outros
Parceiros
envolvidos
Área de influência
dos impactes

•

Câmara Municipal de Castanheira de Pêra.

•

AMPIN, Associações Empresariais, Tecido Empresarial, CCDRC.

NACIONAL

SUPRAMUNICIPAL

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte

MUNICIPAL

X

X
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Metas de realização
e de resultados

•
•
•
•
•
•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

Aumentar o número de sociedades comerciais criadas em 10% ao ano;
Aumentar o número de postos de trabalho qualificados em 10% ano;
Aumentar o volume de negócios das sociedades do Concelho em 10% ano;
Aumentar o número de parcerias com empresas, universidades/centros de
investigação/outras entidades do SCTN;
Aumentar a população residente em 10% até 2013;
Ter até 2013 todas as empresas instaladas no Pinhal Interior Norte com uma
página na internet.

2008
1º s

2009
2º s

1º s

2010
2º s

1º s

2011
2º s

1º s

2012
2º s

1º s

2013
2º s

1º s

2º s

-

Ampliação da Área de Acolhimento Empresarial do Carameleiro

Ref. PEAPIN P.10.17.

Tipologia do RE

•

Infra-estruturas físicas

Financiamento FEDER

•

100.000 € (à taxa de 70% sobre o investimento)

•

Reforçar a competitividade económica do Concelho através da criação de
condições para captar novas empresas que incorporam na sua base novas
tecnologias e reforçar a competitividade das empresas instaladas, facilitandolhes o acesso a uma infra-estrutura avançada de apoio à actividade
económica;
Completar a rede de infra-estruturas regionais de apoio à actividade
económica.

Objectivos
•

Ampliação e beneficiação do Parque Empresarial do Carameleiro com infraestruturas e serviços especializados de apoio à criação de negócios e outras infraestruturas ou serviços complementares, nomeadamente instalações de
restauração, equipamentos para eventos/conferências e espaços verdes e
desportivos. Criação de espaço de validação para ideias de negócio, que
garanta o apoio logístico e o enquadramento legal necessários ao exercício das
actividade em causa, por um período limitado de tempo, sem necessidade das
formalidades burocráticas inerentes à criação formal de uma nova empresa.

Descrição

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 10: Rede de áreas de suporte à actividade económica.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios
Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

X

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, Entidades gestoras da ZI e ALE, Associações Empresariais, Tecido
Empresarial, CCDRC
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Área de influência
dos impactes

NACIONAL
•
•
•
•

Metas de realização
e de resultados

•
•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

SUPRAMUNICIPAL

MUNICIPAL

X

Aumentar o número de sociedades comerciais criadas em 10% ao ano;
Aumentar o número de postos de trabalho qualificados em 10% ano;
Aumentar o volume de negócios das sociedades do Concelho em 10% ano;
Aumentar o número de parcerias com empresas, universidades/centros de
investigação/outras entidades do SCTN;
Aumentar a população residente em 10% até 2013;
Ter até 2013 todas as empresas instaladas no Pinhal Interior Norte com uma
página na internet.

2008
1º s

2009
2º s

1º s

2010
2º s

1º s

2011
2º s

1º s

2012
2º s

1º s

2013
2º s

1º s

2º s

-

Áreas de Acolhimento Empresarial

Ref. PEAPIN P.10.19.

Tipologia do RE

•

Infra-estruturas físicas

Financiamento FEDER

•

700.000 € (à taxa de 70% sobre o investimento)

Objectivos

Reforço da competitividade económica do Concelho através da criação de
condições para:
• Captar novas empresas que incorporam na sua base novas tecnologias;
• Reforçar a competitividade das empresas instaladas, facilitando-lhes o acesso
a uma infra-estrutura avançada de apoio à actividade económica.

Descrição

Ampliação e beneficiação dos Pólos Industriais do Concelho da Lousã com infraestruturas e serviços especializados de apoio à criação de negócios e outras infraestruturas ou serviços complementares, nomeadamente instalações de
restauração, equipamentos para eventos/conferências e espaços verdes e
desportivos.

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 10: Rede de áreas de suporte à actividade económica.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios
Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Outros
Parceiros
envolvidos

•

x

Câmara Municipal da Lousã.
AMPIN, Câmara Municipal da Lousã, Associações Empresariais, Tecido
Empresarial, CCDRC.
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Área de influência
dos impactes

Metas de realização
e de resultados

NACIONAL
•
•
•
•
•
•
•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

SUPRAMUNICIPAL

MUNICIPAL

X

Aumentar o número de sociedades comerciais criadas em 10% ao ano;
Aumentar o número de postos de trabalho qualificados em 5% ao ano;
Aumentar o volume de negócio das sociedades na Região em 10% ao ano;
Aumentar o número de parcerias com empresas, universidades/centros de
investigação/outras entidades do SCTN;
Ter até 2013 todas as empresas instaladas no Pinhal Interior Norte com uma
página na internet;
Aumentar o população residente em 10% até 2013;
Aumentar o número de candidaturas elaboradas e aprovadas a programas
de financiamento comunitários.
2008
1º s

2º s

2009
1º s

2º s

2010
1º s

2º s

2011
1º s

2º s

2012
1º s

2º s

2013
1º s

2º s

-

Áreas de Acolhimento Empresarial

Ref. PEAPIN P.10.20.

Tipologia do RE

•

Infra-estruturas físicas

Financiamento FEDER

•

420.000 € (à taxa de 70% sobre o investimento)

Objectivos

Reforço da competitividade económica do Concelho através da criação de
condições para:
• Captar novas empresas que incorporam na sua base novas tecnologias;
• Reforçar a competitividade das empresas instaladas, facilitando-lhes o acesso
a uma infra-estrutura avançada de apoio à actividade económica.

Descrição

Ampliação e beneficiação das áreas de acolhimento empresarial com infraestruturas e serviços especializados de apoio à criação de negócios e outras infraestruturas ou serviços complementares, nomeadamente instalações de
restauração, equipamentos para eventos/conferências e espaços verdes e
desportivos.

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 10: Rede de áreas de suporte à actividade económica.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios
Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Outros
Parceiros
envolvidos

•

x

Câmara Municipal de Miranda do Corvo.
AMPIN, Associações Empresariais, Tecido Empresarial, CCDRC.

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte
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Área de influência
dos impactes

Metas de realização
e de resultados

NACIONAL
•
•
•
•
•
•
•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

SUPRAMUNICIPAL

MUNICIPAL

X

Aumentar o número de sociedades comerciais criadas em 10% ao ano;
Aumentar o número de postos de trabalho qualificados em 5% ao ano;
Aumentar o volume de negócio das sociedades na Região em 10% ao ano;
Aumentar o número de parcerias com empresas, universidades/centros de
investigação/outras entidades do SCTN;
Ter até 2013 todas as empresas instaladas no Pinhal Interior Norte com uma
página na internet;
Aumentar o população residente em 10% até 2013;
Aumentar o número de candidaturas elaboradas e aprovadas a programas
de financiamento comunitários.
2008
1º s

2º s

2009
1º s

2010

2º s

1º s

2º s

2011
1º s

2º s

2012
1º s

2º s

2013
1º s

2º s

-

Centro Multiserviços de Semide

Ref. PEAPIN P.10.22.

Tipologia do RE

•

Infra-estruturas físicas

Financiamento FEDER

•

280.000 € (à taxa de 70% sobre o investimento)

•

•

Objectivos
•
•

Reforçar a competitividade económica através da importância estratégica de
equipamentos vocacionados para a promoção de actividades comerciais e
agrícolas.
Reforçar a competitividade do viveirismo – actividade com forte presença em
alguns concelhos do Pinhal Interior Norte em especial Miranda do Corvo e
Lousã.
Incentivar a recolha, processamento e conservação de espécies autóctones.
Promover a inovação na actividade viveirista criando parcerias com unidades
de IDi nesta área para o desenvolvimento de projectos de investigação com
vista a optimização de processos de produção, aferição de novas produções
de acordo com estudos de mercado, etc.

Criação
de
espaço
de
acolhimento
de
actividades
económicas
preferencialmente alinhadas com os sectores estratégicos concelhios. Zona para
instalação de empresas que gerem a revitalização e perpetuem a identidade
local. Pretende-se atrair actividades relacionadas com o viveirismo.

Descrição

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 10: Rede de áreas de suporte à actividade económica.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios

X

Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte
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PROMOTOR

•

Outros
Parceiros
envolvidos
Área de influência
dos impactes

Metas de realização
e de resultados

AMPIN, Associações Empresariais, Tecido Empresarial, CCDRC.

•

NACIONAL

•
•

de

Estado actual
Projecto

do

SUPRAMUNICIPAL

MUNICIPAL

X

Aumentar o número de sociedades comerciais criadas em 10% ao ano;
Aumentar o número de postos de trabalho qualificados em 5% ao ano;
Aumentar o volume de negócio das sociedades na Região em 10% ao ano;
Aumentar o número de parcerias com empresas, universidades/centros de
investigação/outras entidades do SCTN;
Ter até 2013 todas as empresas instaladas no Pinhal Interior Norte com uma
página na internet;
Aumentar o população residente em 10% até 2013;
Aumentar o número de candidaturas elaboradas e aprovadas a programas
de financiamento comunitários.

•
•
•
•
•

Calendário
execução

Câmara Municipal de Miranda do Corvo.

2008
1º s

2009
2º s

1º s

2010
2º s

1º s

2011
2º s

1º s

2012
2º s

1º s

2013
2º s

1º s

2º s

-

Centro de negócios - serviços avançados de apoio às empresas

Ref. PEAPIN P.10.25.

Tipologia do RE

•

Infra-estruturas físicas e empreendedorismo, com uma distribuição estimada do
financiamento de 75% e 25% respectivamente

Financiamento FEDER

•

350.000 € (à taxa de 70% sobre o investimento)

Objectivos

Reforço da competitividade económica do Concelho através da criação de
condições para:
• Captar novas empresas que incorporam na sua base novas tecnologias;
• Reforçar a competitividade das empresas instaladas, facilitando-lhes o acesso
a uma infra-estrutura avançada de apoio à actividade económica.

Descrição

Construção do Centro de Negócios com serviços especializados de apoio à
criação de negócios e outras infra-estruturas ou serviços complementares,
nomeadamente
instalações
de
restauração,
equipamentos
para
eventos/conferências e espaços verdes e desportivos.

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 10: Rede de áreas de suporte à actividade económica.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios
Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte

x
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PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Tábua.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

Área de influência
dos impactes

NACIONAL

Metas de realização
e de resultados

•
•
•
•
•
•
•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

AMPIN, Associações Empresariais, Tecido Empresarial, CCDRC.
SUPRAMUNICIPAL

MUNICIPAL

X

Aumentar o número de sociedades comerciais criadas em 10% ao ano;
Aumentar o número de postos de trabalho qualificados em 5% ao ano;
Aumentar o volume de negócio das sociedades na Região em 10% ao ano;
Aumentar o número de parcerias com empresas, universidades/centros de
investigação/outras entidades do SCTN;
Ter até 2013 todas as empresas instaladas no Pinhal Interior Norte com uma
página na internet;
Aumentar o população residente em 10% até 2013;
Aumentar o número de candidaturas elaboradas e aprovadas a programas
de financiamento comunitários.
2008
1º s

2º s

2009
1º s

2º s

2010
1º s

2º s

2011
1º s

2º s

2012
1º s

2º s

2013
1º s

2º s

O Centro de negócios encontra-se em fase de estudo prévio.

Área de Acolhimento Empresarial

Ref. PEAPIN P.10.26.

Tipologia do RE

•

Infra-estruturas físicas

Financiamento FEDER

•

1.050.000 € (à taxa de 70% sobre o investimento)

Objectivos

Reforço da competitividade económica do Concelho através da criação de
condições para:
• Captar novas empresas que incorporam na sua base novas tecnologias;
• Reforçar a competitividade das empresas instaladas, facilitando-lhes o acesso
a uma infra-estrutura avançada de apoio à actividade económica.

Descrição

Ampliação e beneficiação das áreas de acolhimento empresarial do Concelho
com infra-estruturas e serviços especializados de apoio à criação de negócios e
outras infra-estruturas ou serviços complementares, nomeadamente instalações de
restauração, equipamentos para eventos/conferências e espaços verdes e
desportivos.

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 10: Rede de áreas de suporte à actividade económica.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios
Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte

x
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PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Tábua.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

POR-C: Eixo1. Competitividade, Inovação e Conhecimento, Regulamento
Específico - Áreas de Acolhimento Empresarial e Logística.

Área de influência
dos impactes

Metas de realização
e de resultados

NACIONAL

de

Estado actual
Projecto

do

EIXO
1

MUNICIPAL

X

Aumentar o número de sociedades comerciais criadas em 10% ao ano;
Aumentar o número de postos de trabalho qualificados em 5% ao ano;
Aumentar o volume de negócio das sociedades na Região em 10% ao ano;
Aumentar o número de parcerias com empresas, universidades/centros de
investigação/outras entidades do SCTN;
Ter até 2013 todas as empresas instaladas no Pinhal Interior Norte com uma
página na internet;
Aumentar o população residente em 10% até 2013;
Aumentar o número de candidaturas elaboradas e aprovadas a programas
de financiamento comunitários.

•
•
•
•
•
•
•

Calendário
execução

SUPRAMUNICIPAL

2008
1º s

2º s

2009
1º s

2010

2º s

1º s

2º s

2011
1º s

2º s

2012
1º s

2º s

2013
1º s

2º s

-

Competitividade,
Inovação e
Conhecimento

Regulamento Específico: Promoção da Cultura Científica e
Tecnológica e Difusão do Conhecimento

Casa do Queijo

Ref. PEAPIN P.20.15.

Tipologia do RE

•

Criação e requalificação de infra-estruturas e equipamentos de divulgação e
animação científica e tecnológica - rede de ciência viva

Financiamento FEDER

•

930.000 € (à taxa de 60% sobre o investimento)

•
•

Objectivos

•

Valorização do património e identidade do PIN e desenvolvimento de
projectos-piloto;
Promoção de ofertas turísticas inovadoras e diferenciadas, com uma aposta
clara na difusão do conhecimento sustentada em novas tecnologias;
Criação de um espaço multifuncional, estruturado para a promoção e
divulgação de um produto de qualidade da Região.

O orçamento prevê a elaboração do programa funcional, projecto, obra e
recheio, tendo em consideração que poderá estar integrado na reabilitação das
antigas instalações da ARCIAL

Descrição
Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica 3: Valorizar a base económica regional – apostar numa
Região inovadora que ousa ser diferente;
P20: Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo.

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte
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Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

X

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios
Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Oliveira do Hospital.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, CCDRC, Associação de Promoção Turística do Centro de Portugal, ICN,
Investidores Privados, ADXTUR, Pinhais do Zêzere.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL
•
•
•
•

Metas de realização
e de resultados

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

X

MUNICIPAL

Evolução positiva do índice de satisfação dos cidadãos em 10% ao ano;
Evolução positiva do índice de satisfação dos turistas, em 10% ao ano;
Aumento das estadias e do seu tempo médio, em 10% ao ano;
Aumento do número de empresas e sociedade no sector turístico e cultural.
2008
1º s

Ref. PEAPIN

SUPRAMUNICIPAL

2º s

2009
1º s

2º s

2010
1º s

2º s

2011
1º s

2º s

2012
1º s

2º s

2013
1º s

2º s

-

Casa da Noz

Tipologia do RE

•

Criação e requalificação de infra-estruturas e equipamentos de divulgação e
animação científica e tecnológica - rede de ciência viva

Financiamento FEDER

•

375.000 € (à taxa de 50% sobre o investimento)

•
•

Objectivos

•

Valorização do património e identidade do PIN e desenvolvimento de
projectos-piloto;
Promoção de ofertas turísticas inovadoras e diferenciadas, com uma aposta
clara na difusão do conhecimento sustentada em novas tecnologias;
Criação de um espaço multifuncional, estruturado para a promoção e
divulgação de um produto de qualidade da Região.

Descrição

Dotar o Município de um espaços físicos onde seja possível reforçar a aposta na
cultura como componente essencial da dinamização turística.

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

Desenvolvimento da cultura científica e valorização cultural e económica dos
produtos endógenos

Fundamentação
prioridade

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte

X
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Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Penela.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

Junta de Freguesia de Penela, Associações culturais e recreativas do
Concelho.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL

Metas de realização
e de resultados

•
•
•
•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

SUPRAMUNICIPAL

X

MUNICIPAL

Aumentar o número de visitantes em 10% ao ano;
Atingir 25% dos visitantes provenientes de fora de Portugal;
Aumentar o índice de satisfação dos turistas em 10% ao ano;
Aumentar o índice de satisfação dos munícipes em 10% ao ano.
2008
1º s

2º s

2009
1º s

2º s

2010
1º s

2º s

2011
1º s

2º s

2012
1º s

2º s

2013
1º s

2º s

-

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte
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Operação Integrada II.
Programa de Valorização da
Rede Urbana e Qualidade de
Vida

Consolidação e
EIXO 3

Qualificação dos Espaços

Regulamento Específico: Rede de Equipamentos Culturais

Sub-Regionais

Equipamentos culturais: Teatro Alves Coelho-Remodelação

Ref. PEAPIN P.14.08

Tipologia do RE

•

Recuperação e valorização de teatros e cine-teatros

Financiamento
FEDER

•

420.000 € (à taxa de 40% sobre o investimento de 1.050.000€)

•

Racionalização e optimização de consumos energéticos nos edifícios, estruturas
e equipamentos urbanos;
Valorização do território e reforço da sua imagem ecológica e sustentável;
Criar espaços culturais modernos que apelem e estimulem a vontade de
interagir com elementos culturais e que proporcionem, de forma regular,
momentos culturais.

Objectivos

•
•

Descrição

Este pretende ser um projecto pioneiro ao nível da reabilitação, reutilização e
construção de edifícios sustentáveis e eco-eficientes. Esta deve ser uma aposta das
entidades públicas, seguida dos investidores privados.

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades – criar
uma região coesa e competitiva;
Projecto 14: Estruturas / equipamentos urbanos sustentáveis.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas de
forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação da
prioridade

X

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede de
âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o território
da associação de municípios
Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte positivo
decorrente da sua realização é extensível a uma parte significativa do
território da associação de municípios
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PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Arganil.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, associações culturais e desportivas, CCDRC, AREAC.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL

•
•
•
•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

X

MUNICIPAL

Aumentar o número de recuperações/reabilitações de imóveis através da
construção sustentável em 10% ao ano;
Aumentar o número de construções sustentáveis em 5% ao ano;
Reduzir a despesa municipal afecta ao abastecimento energético em 5% ao
ano.
Certificar ambientalmente os edifícios, equipamentos e espaços públicos.
Aumentar o índice de satisfação dos munícipes, em 10% ao ano.

•

Metas de realização
e de resultados

SUPRAMUNICIPAL

2008
1º s

2º s

2009
1º s

2º s

2010
1º s

2º s

2011
1º s

2º s

2012
1º s

2º s

2013
1º s

2º s

-

Equipamentos culturais - Biblioteca Municipal

Ref. PEAPIN P.14.16.

Tipologia do RE

•

Serviços de bibliotecas públicas a integrar na Rede Nacional de Bibliotecas

Financiamento FEDER

•

250.000 € (à taxa de 50% sobre o investimento)

•

Racionalização e optimização de consumos energéticos nos edifícios, estruturas
e equipamentos urbanos;
Valorização do território e reforço da sua imagem ecológica e sustentável;
Criação de espaços culturais modernos que apelem e estimulem a vontade de
interagir com elementos culturais e que proporcionem, de forma regular,
momentos culturais.

Objectivos

•
•

Descrição

Visa a construção da Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital, qualificando o
ambiente urbano da cidade e promovendo o acesso à cultura.

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 14: Estruturas / equipamentos urbanos sustentáveis.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios
Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Oliveira do Hospital.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, Associações Culturais e Desportivas, CCDRC, AREAC.
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Área de influência
dos impactes

NACIONAL
•
•

Metas de realização
e de resultados

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

•
•

MUNICIPAL

X

Aumentar o número de construções sustentáveis em 5% ano;
Reduzir a despesa municipal afecta ao abastecimento energético em 5% ao
ano;
Certificar ambientalmente os edifícios, equipamentos e espaços públicos;
Aumentar o índice de satisfação dos munícipes, em 10% ao ano.
2008
1º s

2º s

2009
1º s

2º s

2010
1º s

2º s

2011
1º s

2º s

2012
1º s

2º s

2013
1º s

2º s

-

Consolidação e
EIXO 3

SUPRAMUNICIPAL

Qualificação dos Espaços

Regulamento Específico: Equipamentos para a Coesão

Sub-Regionais

Local

Equipamentos culturais: Reabilitação da Antiga Cerâmica Arganilense

Ref. PEAPIN P.14.03

Tipologia do RE

•

Equipamentos públicos específicos vocacionados para a promoção de
serviços, actividades e recursos

Financiamento FEDER

•

1.500.000 € (à taxa de 50% sobre o investimento)

•

Racionalização e optimização de consumos energéticos nos edifícios, estruturas
e equipamentos urbanos.
Valorização do território e reforço da sua imagem ecológica e sustentável.
Criar espaços culturais modernos que apelem e estimulem a vontade de
interagir com elementos culturais e que proporcionem, de forma regular,
momentos culturais.

Objectivos

•
•

Descrição

Este pretende ser um projecto pioneiro ao nível da reabilitação, reutilização e
construção de edifícios sustentáveis e eco-eficientes. Esta deve ser uma aposta das
entidades públicas, seguida dos investidores privados. Neste projecto inclui-se a
intervenção na antiga fábrica de cerâmica e o lago, que se deverá assumir como
centro cultural sub regional.

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 14: Estruturas / equipamentos urbanos sustentáveis.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios

X

Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Arganil.
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Outros
Parceiros
envolvidos

•

Área de influência
dos impactes

NACIONAL
•

Metas de realização
e de resultados

•
•
•
•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

AMPIN, MAOTDR, CCDRC, AREAC.

SUPRAMUNICIPAL

X

MUNICIPAL

Aumentar o número de recuperações/reabilitações de imóveis através da
construção sustentável em 10% ao ano;
Aumentar o número de construções sustentáveis em 5% ao ano;
Reduzir a despesa municipal afecta ao abastecimento energético em 5% ao
ano.
Certificar ambientalmente os edifícios, equipamentos e espaços públicos.
Aumentar o índice de satisfação dos munícipes, em 10% ao ano.
2008
1º s

2º s

2009
1º s

2º s

2010
1º s

2º s

2011
1º s

2º s

2012
1º s

2º s

2013
1º s

2º s

-

Dinamização de Áreas de Lazer do Concelho

Ref. PEAPIN P.20.19

Tipologia do RE

•

Equipamentos públicos específicos vocacionados para a promoção de
serviços, actividades e recursos

Financiamento FEDER

•

280.000 € (à taxa de 70% sobre o investimento)

•
•

Dinamizar os espaços de referências para o turismo no Pinhal Interior Norte;
Valorizar os espaços naturais como âncoras de uma oferta turística de
qualidade;
Criar uma a oferta turística que permita a dinamização da Região durante
todo o ano;

Objectivos
•

Este projecto pretende a dinamização da Praia das Rocas e conclusão de espaços
de apoio (balneários, lavandaria e acessos), a requalificação da praia fluvial do
Poço da Corga e a requalificação das margens da Ribeira de Pêra.

Descrição
Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica 3: Valorizar a base económica regional – apostar numa
Região inovadora que ousa ser diferente;
P20: Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios
Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

X

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Castanheira de Pêra.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, CCDRC, Associação de Promoção Turística do Centro de Portugal, ICN,
Investidores Privados, ADXTUR, Pinhais do Zêzere.
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Área de influência
dos impactes

NACIONAL
•
•
•
•

Metas de realização
e de resultados

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

SUPRAMUNICIPAL

MUNICIPAL

X

Evolução positiva do índice de satisfação dos cidadãos em 10% ao ano;
Evolução positiva do índice de satisfação dos turistas, em 10% ao ano;
Aumento das estadias e do seu tempo médio, em 10% ao ano;
Aumento do número de empresas e sociedade no sector turístico e cultural.
2008
1º s

2º s

2009
1º s

2º s

2010
1º s

2º s

2011
1º s

2012

2º s

1º s

2013

2º s

1º s

2º s

-

Museu Municipal (Rota de Malhoa)

Ref. PEAPIN P.14.11.

Tipologia do RE

•

Equipamentos públicos específicos vocacionados para a promoção de
serviços, actividades e recursos

Financiamento FEDER

•

540.000 € (à taxa de 70% sobre o investimento)

•

Criação de espaços culturais modernos que apelem e estimulem a vontade de
interagir com elementos culturais e que proporcionem, de forma regular,
momentos culturais.

Objectivos

Construção de equipamento museológico de enquadramento na Rota de Malhoa,
rota turística sobre a obra do pintor José Malhoa e as suas paisagens de inspiração
que envolve a Região do PIN.

Descrição
Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 14: Estruturas / equipamentos urbanos sustentáveis.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas de
forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação da
prioridade

X

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios
Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, Associações Culturais e Desportivas, CCDRC, AREAC.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL
•

Metas de realização
e de resultados

•
•
•
•

SUPRAMUNICIPAL

X

MUNICIPAL

Aumentar o número de recuperações/reabilitações de imóveis através da
construção sustentável em 10% ao ano;
Aumentar o número de construções sustentáveis em 5% ano;
Reduzir a despesa municipal afecta ao abastecimento energético em 5% ao
ano;
Certificar ambientalmente os edifícios, equipamentos e espaços públicos;
Aumentar o índice de satisfação dos munícipes, em 10% ao ano.
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Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

2008
1º s

2º s

2009
1º s

2º s

2010
1º s

2º s

2011
1º s

2º s

2012
1º s

2013

2º s

1º s

2º s

-

Equipamentos desportivos (Complexo de Tiro)

Ref. PEAPIN P.14.12.

Tipologia do RE

•

Equipamentos desportivos, de proximidade e pequena escala global, de
interesse inter e municipal

Financiamento FEDER

•

255000 € (à taxa de70% sobre o investimento)

Objectivos

•
•

Valorização do território e reforço da sua imagem ecológica e sustentável;
Criação de espaços desportivos modernos que apelem e estimulem a vontade
de interagir com elementos naturais e que possibilitem a prática informal de
diferentes desportos.

Construção de equipamento museológico de enquadramento na Rota de Malhoa,
rota turística sobre a obra do pintor José Malhoa e as suas paisagens de inspiração
que envolve a Região do PIN.

Descrição
Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 14: Estruturas / equipamentos urbanos sustentáveis.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas de
forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação da
prioridade

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios
Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, Associações Culturais e Desportivas, CCDRC, AREAC.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL

Metas de realização
e de resultados
Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

•
•

SUPRAMUNICIPAL

X

MUNICIPAL

X

Aumentar o índice de satisfação dos munícipes, em 10% ao ano;
Aumentar a prática desportiva.
2008
1º s

2º s

2009
1º s

2º s

2010
1º s

2º s

2011
1º s

2º s

2012
1º s

2º s

2013
1º s

2º s

-
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Construção da Casa da Cultura

Ref. PEAPIN P.14.13.

Tipologia do RE

•

Equipamentos públicos específicos vocacionados para a promoção de
serviços, actividades e recursos

Financiamento FEDER

•

1.225.000 € (à taxa de 70% sobre o investimento)

•
•
•

Objectivos

Racionalização e optimização de consumos energéticos nos edifícios, estruturas
e equipamentos urbanos;
Valorização do território e reforço da sua imagem ecológica e sustentável;
Criação de espaços culturais/desportivos modernos que apelem e estimulem a
vontade de interagir com elementos culturais e que proporcionem, de forma
regular, momentos culturais.

Construção da Casa da Cultura de Góis.

Descrição
Justificação da sua
pertinência face ao
PEA-PIN

•
•

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 14: Estruturas / equipamentos urbanos sustentáveis.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios

X

Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Góis.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, Associações Culturais e Desportivas, CCDRC, AREAC.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL
•
•

Metas de realização
e de resultados

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

•
•

SUPRAMUNICIPAL

X

MUNICIPAL

Aumentar o número de construções sustentáveis em 5% ano;
Reduzir a despesa municipal afecta ao abastecimento energético em 5% ao
ano;
Certificar ambientalmente os edifícios, equipamentos e espaços públicos;
Aumentar o índice de satisfação dos munícipes, em 10% ao ano.
2008
1º s

2º s

2009
1º s

2º s

2010
1º s

2º s

2011
1º s

2º s

2012
1º s

2º s

2013
1º s

2º s

-
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Parque Desportivo e de Lazer

Ref. PEAPIN P.14.15.

Tipologia do RE

•

Equipamentos desportivos, de proximidade e pequena escala global, de
interesse inter e municipal

Financiamento FEDER

•

910.000 € (à taxa de 70% sobre o investimento)
Racionalização e optimização de consumos energéticos nos edifícios, estruturas
e equipamentos urbanos;
Consolidação de uma rede urbana de qualidade, composta por oferta ao
nível de espaços desportivos;
Valorização do território e reforço da sua imagem ecológica e sustentável.

•

Objectivos

•
•

Este pretende ser um projecto pioneiro ao nível da reabilitação, reutilização e
construção de edifícios sustentáveis e eco-eficientes. Esta deve ser uma aposta das
entidades públicas, seguida dos investidores privados.

Descrição
Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 14: Estruturas / equipamentos urbanos sustentáveis.

•
•

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios
Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal da Lousã.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, associações culturais e desportivas, CCDRC, AREAC

Área de influência
dos impactes

NACIONAL
•

Metas de realização
e de resultados

•
•
•
•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

SUPRAMUNICIPAL

MUNICIPAL

X

X

Aumentar o número de recuperações/reabilitações de imóveis através da
construção sustentável em 10% ao ano;
Aumentar o número de construções sustentáveis em 5% ao ano;
Reduzir a despesa municipal afecta ao abastecimento energético em 5% ao
ano.
Certificar ambientalmente os edifícios, equipamentos e espaços públicos.
Aumentar o índice de satisfação dos munícipes, em 10% ao ano.
2008
1º s

2009
2º s

1º s

2010
2º s

1º s

2011
2º s

1º s

2012
2º s

1º s

2013
2º s

1º s

2º s

-
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Casa das Artes

Ref. PEAPIN P.21.04.

Tipologia do RE

•

Equipamentos públicos específicos vocacionados para a promoção de
serviços, actividades e recursos

Financiamento FEDER

•

868.700 € (à taxa de70% sobre o investimento)

•

Criação de espaços culturais modernos que apelem e estimulem a vontade
de interagir com elementos culturais e que proporcionem, de forma regular,
momentos culturais a toda a população;
Aumentar a qualidade de vida em Pedrógão Grande através da oferta de
equipamentos e de calendários culturais diversificados;
Racionalização e optimização dos consumos energéticos nos edifícios,
estruturas e equipamentos urbanos;
Valorização do território e reforço da sua imagem ecológica e sustentável.

•

Objectivos

•
•

Construção da Casa das Artes. Este equipamento permite contribuir para
aumentar os níveis de qualidade de vida da população e aumentar a oferta
cultural do Município.

Descrição
Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica III. Valorizar a base económica regional – Apostar numa
região inovadora que ousa ser diferente;
Projecto 21. Programa de dinamização cultural.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios

X

Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Miranda do Corvo.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, Associações Culturais e Desportivas, CCDRC, AREAC.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL
•
•
•

Metas de realização
e de resultados

•
•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

SUPRAMUNICIPAL

X

MUNICIPAL

Aumentar o número de recuperações/reabilitações de imóveis através da
construção sustentável em 10% ao ano;
Aumentar o número de construções sustentáveis em 5% ano;
Reduzir a despesa municipal afecta ao abastecimento energético em 5% ao
ano;
Certificar ambientalmente os edifícios, equipamentos e espaços públicos;
Aumentar o índice de satisfação dos munícipes, em 10% ao ano.
2008
1º s

2º s

2009
1º s

2º s

2010
1º s

2º s

2011
1º s

2º s

2012
1º s

2º s

2013
1º s

2º s

-
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Equipamento de Saúde e Bem-Estar

Ref. PEAPIN P.14.02.

Tipologia do RE

•

Equipamentos sociais de âmbito supramunicipal

Financiamento FEDER

•

175.000 € (à taxa de70% sobre o investimento)

•

Objectivos

•
•

Racionalização e optimização de consumos energéticos nos edifícios, estruturas
e equipamentos urbanos;
Valorização do território e reforço da sua imagem ecológica e sustentável;
Promoção da qualidade de vida e da sustentabilidade social.

Atendendo à especialização da base económica de Miranda do Corvo e à
experiência acumulada no sector da saúde e da solidariedade social, considerase que este Concelho pode funcionar como espaço de suporte regional nesta
área

Descrição
Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 14: Estruturas / equipamentos urbanos sustentáveis.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas de
forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação da
prioridade

X

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios
Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Miranda do Corvo.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, CCDRC, AREAC.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL
•

Metas de realização
e de resultados

•
•
•
•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

SUPRAMUNICIPAL

X

MUNICIPAL

Aumentar o número de recuperações/reabilitações de imóveis através da
construção sustentável em 10% ao ano;
Aumentar o número de construções sustentáveis em 5% ao ano;
Reduzir a despesa municipal afecta ao abastecimento energético em 5% ao
ano.
Certificar ambientalmente os edifícios, equipamentos e espaços públicos.
Aumentar o índice de satisfação dos munícipes, em 10% ao ano.
2008
1º s

2º s

2009
1º s

2º s

2010
1º s

2º s

2011
1º s

2º s

2012
1º s

2º s

2013
1º s

2º s

-
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Casa da Cultura/Cine-Teatro

Ref. PEAPIN P.21.06

Tipologia do RE

•

Equipamentos públicos específicos vocacionados para a promoção de
serviços, actividades e recursos

Financiamento FEDER

•

529.540 € (à taxa de aproximadamente 64% sobre o investimento)

•

Criação de espaços culturais modernos que apelem e estimulem a vontade de
interagir com elementos culturais e que proporcionem, de forma regular,
momentos culturais a toda a população;
Aumentar a qualidade de vida em Pedrógão Grande através da oferta de
equipamentos e de calendários culturais diversificados;
Racionalização e optimização dos consumos energéticos nos edifícios,
estruturas e equipamentos urbanos;
Valorização do território e reforço da sua imagem ecológica e sustentável.

•

Objectivos

•
•

Construção da Casa da Cultura com um Cine-teatro nas antigas instalações da
Casa do Povo de Pedrógão Grande. Este equipamento permite contribuir para
aumentar os níveis de qualidade de vida da população e aumentar a oferta
cultural do Município.

Descrição
Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica III. Valorizar a base económica regional – Apostar numa
região inovadora que ousa ser diferente;
Projecto 21. Programa de dinamização cultural.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas de
forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação da
prioridade

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios
Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Pedrógão Grande.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, Associações Culturais e Desportivas, CCDRC, AREAC.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL
•
•
•

Metas de realização
e de resultados

•
•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

SUPRAMUNICIPAL

X

MUNICIPAL

X

Aumentar o número de recuperações/reabilitações de imóveis através da
construção sustentável em 10% ao ano;
Aumentar o número de construções sustentáveis em 5% ano;
Reduzir a despesa municipal afecta ao abastecimento energético em 5% ao
ano;
Certificar ambientalmente os edifícios, equipamentos e espaços públicos;
Aumentar o índice de satisfação dos munícipes, em 10% ao ano.
2008
1º s

2º s

2009
1º s

2º s

2010
1º s

2º s

2011
1º s

2º s

2012
1º s

2º s

2013
1º s

2º s

-
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Casa da Cultura e Espaço Museológico do Espinhal

Ref. PEAPIN P.21.07.

Tipologia do RE

•

Equipamentos públicos específicos vocacionados para a promoção de
serviços, actividades e recursos

Financiamento FEDER

•

325.000 € (à taxa de 50% sobre o investimento)

Objectivos

•
•
•

Promover a cultura como pilar essencial do desenvolvimento concelhio;
Preservar o património identitário;
Promover o intercâmbio cultural e diferentes manifestações artísticas.

Descrição

Dotar o Município de dois espaços físicos onde seja possível reforçar a aposta na
cultura como componente essencial da dinamização social e económica;

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

Linha Estratégica III. Valorizar a base económica regional – Apostar numa
região inovadora que ousa ser diferente;
Projecto 21. Programa de dinamização cultural.

•
•

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas de
forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação da
prioridade

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios
Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

X

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Penela.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

Junta de Freguesia do Espinhal, Associações culturais e recreativas do
Concelho.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

2008
1º s

X

2009
2º s

1º s

2010
2º s

1º s

2011
2º s

1º s

2012
2º s

1º s

2013
2º s

1º s

2º s

-

Centro Cultural de Tábua

Ref. PEAPIN P.21

Tipologia do RE

MUNICIPAL

Aumentar o número de visitantes em 10% ao ano;
Atingir 25% dos visitantes provenientes de fora de Portugal;
Aumentar o índice de satisfação dos turistas em 10% ao ano;
Aumentar o índice de satisfação dos munícipes em 10% ao ano.

•
•
•
•

Metas de realização
e de resultados

SUPRAMUNICIPAL

•

Equipamentos públicos específicos vocacionados para a promoção de
serviços, actividades e recursos
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Financiamento FEDER

•

518.000 € (à taxa de 70% sobre o investimento)

Objectivos

•
•
•

Promover a cultura como pilar essencial do desenvolvimento concelhio;
Preservar o património identitário;
Promover o intercâmbio cultural e diferentes manifestações artísticas.

Descrição

Dotar o Município de espaços físicos onde seja possível reforçar a aposta na cultura
como componente essencial da dinamização social e económica;

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

Linha Estratégica III. Valorizar a base económica regional – Apostar numa
região inovadora que ousa ser diferente;
Projecto 21. Programa de dinamização cultural.

•
•

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas de
forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação da
prioridade

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios
Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Tábua.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

Associações culturais e recreativas do Concelho.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

MUNICIPAL

X

Aumentar o número de visitantes em 10% ao ano;
Atingir 25% dos visitantes provenientes de fora de Portugal;
Aumentar o índice de satisfação dos turistas em 10% ao ano;
Aumentar o índice de satisfação dos munícipes em 10% ao ano.

•
•
•
•

Metas de realização
e de resultados

SUPRAMUNICIPAL

X

2008
1º s

2009
2º s

1º s

2010
2º s

1º s

2011
2º s

1º s

2012
2º s

1º s

2013
2º s

1º s

2º s

-

Equipamentos culturais/Museus

Ref. PEAPIN P.14.19.

Tipologia do RE

•

Equipamentos públicos específicos vocacionados para a promoção de
serviços, actividades e recursos

Financiamento FEDER

•

125.925 € (à taxa de 70% sobre o investimento)

Objectivos

•
•
•

Promover a cultura como pilar essencial do desenvolvimento concelhio;
Preservar o património identitário;
Promover o intercâmbio cultural e diferentes manifestações artísticas.

Descrição

Dotar o Município de dois espaços físicos onde seja possível reforçar a aposta na
cultura como componente essencial da dinamização turística;
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Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

Linha Estratégica III. Valorizar a base económica regional – Apostar numa
região inovadora que ousa ser diferente;
Projecto 21. Programa de dinamização cultural.

•
•

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas de
forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação da
prioridade

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios
Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

Associações culturais e recreativas do Concelho.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

MUNICIPAL

X

Aumentar o número de visitantes em 10% ao ano;
Atingir 25% dos visitantes provenientes de fora de Portugal;
Aumentar o índice de satisfação dos turistas em 10% ao ano;
Aumentar o índice de satisfação dos munícipes em 10% ao ano.

•
•
•
•

Metas de realização
e de resultados

SUPRAMUNICIPAL

X

2008
1º s

2009
2º s

1º s

2010
2º s

1º s

2011
2º s

1º s

2012
2º s

1º s

2013
2º s

1º s

2º s

-

Equipamentos culturais/Salão de eventos

Ref. PEAPIN P.14.19.

Tipologia do RE

•

Equipamentos públicos específicos vocacionados para a promoção de
serviços, actividades e recursos

Financiamento FEDER

•

198.135 € (à taxa de 70% sobre o investimento)

Objectivos

•
•
•

Promover a cultura como pilar essencial do desenvolvimento concelhio;
Preservar o património identitário;
Promover o intercâmbio cultural e diferentes manifestações artísticas.

Descrição

Dotar o Município de dois espaços físicos onde seja possível reforçar a aposta na
cultura como componente essencial da dinamização turística;

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•

Fundamentação da
prioridade

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas de
forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

•

Linha Estratégica III. Valorizar a base económica regional – Apostar numa
região inovadora que ousa ser diferente;
Projecto 21. Programa de dinamização cultural.
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Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios
Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

Associações culturais e recreativas do Concelho.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL
•
•
•
•

Metas de realização
e de resultados
Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

MUNICIPAL

X

Aumentar o número de visitantes em 10% ao ano;
Atingir 25% dos visitantes provenientes de fora de Portugal;
Aumentar o índice de satisfação dos turistas em 10% ao ano;
Aumentar o índice de satisfação dos munícipes em 10% ao ano.

2008
1º s

SUPRAMUNICIPAL

X

2009
2º s

1º s

2010
2º s

1º s

2011
2º s

1º s

2012
2º s

1º s

2013
2º s

1º s

2º s

-
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Operação Integrada III.
Rede Intermunicipal de Mobilidade e
Acessibilidades

EIXO 3

Consolidação e Qualificação dos Espaços
Sub-Regionais

Regulamento Específico:
Mobilidade Territorial

Requalificação da estrada intermunicipal Tábua/Santa Comba Dão

Ref. PEAPIN P.12.12.

Tipologia do RE

•

Troços da rede municipal e de eixos supramunicipais, e sinalização para
conjuntos de municípios

Financiamento FEDER

•

245.000 € (à taxa de 70% sobre o investimento)
Promoção das ligações inter-regionais;
Reforço da competitividade económica e promoção da qualidade de vida,
pela requalificação da estrada intermunicipal Tábua/Santa Comba Dão.

Objectivos

•
•

Descrição

Este projecto pretende beneficiar as ligações viárias do Concelho ao exterior,
nomeadamente ao Município de Santa Comba Dão.

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 12: Rede intermunicipal de mobilidade e acessibilidades.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas de
forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação da
prioridade

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios

X

Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Tábua.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, Juntas de Freguesia, EP – Estradas de Portugal, SA e MOPTC.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL

SUPRAMUNICIPAL

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte

X

MUNICIPAL
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Metas de realização
e de resultados
Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

Aumentar o índice de satisfação dos munícipes, em 15% por ano.

•

2008
1º s

Ref. PEAPIN P.12.15

2009
2º s

1º s

2010
2º s

1º s

2011
2º s

1º s

2012
2º s

1º s

2013
2º s

1º s

2º s

-

Melhoria das Acessibilidades entre Pampilhosa da Serra/Covilhã/Fundão
(1ª e 2ª fase)

Tipologia do RE

•

Troços da rede municipal e de eixos supramunicipais, e sinalização para
conjuntos de municípios

Financiamento FEDER

•

1.851.000 € (à taxa de 70% sobre o investimento)

•

Melhorar a rede, garantindo um nível de serviço homogéneo em toda a
Região do Pinhal Interior Norte;
Criar melhores condições de vida para as populações, para a instalação de
empresas atrair mais investimento e promovendo a difusão de uma rede de
mobilidade sustentável;
Promover as ligações inter-regionais com o objectivo de criar uma estrutura
viária que sustente maiores níveis de aproximação e cooperação com os
centros urbanos da Covilhã e Fundão.
Melhorar ligações entre freguesias do Concelho.

•

Objectivos
•

•

O projecto de Melhoria das Acessibilidades entre Pampilhosa da
Serra/Covilhã/Fundão tem como objecto de intervenção as acessibilidades do
Concelho da Pampilhosa da Serra. Concretamente, a obra será efectuada com o
intuito de melhorar a ligação entre Catraia do Rolão - Fajão – Minas da
Panasqueira – Ourondo. Este projecto pretende fundamentalmente melhorar a
acessibilidade do PIN com dois centros urbanos próximos, melhorando a
mobilidade interna no território e as suas ligações externas. Os investimentos nesta
área deverão ser precedidos de um estudo pormenorizado que equacione as
soluções mais eficientes para o território do PIN.

Descrição

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 12: Rede intermunicipal de mobilidade e acessibilidades.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios

X

Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, Juntas de Freguesia, EP – Estradas de Portugal, SA e MOPTC.
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Área de influência
dos impactes

NACIONAL

Metas de realização
e de resultados

•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

SUPRAMUNICIPAL

X

MUNICIPAL

Aumentar o índice de satisfação dos munícipes, em 15% por ano.

2008
1º s

2009
2º s

1º s

2010
2º s

1º s

2011
2º s

1º s

2012
2º s

1º s

2013
2º s

1º s

2º s

-

Estrada do Vale do Alva – 3ª. Fase

Ref. PEAPIN P.12.16

Tipologia do RE

•

Troços da rede municipal e de eixos supramunicipais, e sinalização para
conjuntos de municípios

Financiamento FEDER

•

716.293€ (à taxa de 60% sobre o investimento)

•

Criar melhores condições de vida para as populações, para a instalação de
empresas atrair mais investimento e promovendo a difusão de uma rede de
mobilidade sustentável;

•

Melhorar a mobilidade intermunicipal do PIN e entre as freguesias do Concelho
de Oliveira do Hospital com a sede de Concelho.

Objectivos

Este projecto pretende beneficiar as ligações viárias do Concelho de Oliveira do
Hospital, em particular, a construção do troço III – Aldeia das Dez/Vale de Maceira.
O interesse deste projecto extravasa os limites do Concelho de Oliveira de Hospital,
uma vez que esta via é uma importante via de ligação com outros concelhos do
PIN.

Descrição

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 12: Rede intermunicipal de mobilidade e acessibilidades.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios

X

Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Oliveira do Hospital.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, Juntas de Freguesia, EP – Estradas de Portugal, SA e MOPTC.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL

Metas de realização
e de resultados

•

SUPRAMUNICIPAL

X

MUNICIPAL

Aumentar o índice de satisfação dos munícipes, em 15% por ano.

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte

Página | 125

Programa Territorial de Desenvolvimento para a Região do Pinhal Interior Norte
Candidatura ao “Mais Centro - Contratualização com subvenção global”

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

2008
1º s

2009
2º s

1º s

2010
2º s

1º s

2011
2º s

1º s

2012
2º s

1º s

2013
2º s

1º s

2º s

-

Beneficiação da ligação ao exterior

Ref. PEAPIN P.12.17.

Tipologia do RE

•

Troços da rede municipal e de eixos supramunicipais, e sinalização para
conjuntos de municípios

Financiamento FEDER

•

594.720 € (à taxa de 60% sobre o investimento)

•

Criar melhores condições de vida para as populações, para a instalação de
empresas atrair mais investimento e promovendo a difusão de uma rede de
mobilidade sustentável;

•

Melhorar a mobilidade supramunicipal no PIN e deste com o exterior, em
especial, entre o Concelho de Oliveira do Hospital e o Concelho de Seia.

Objectivos

Este projecto pretende beneficiar as vias de ligação entre os Concelhos de Oliveira
do Hospital e Seia, promovendo uma melhor ligação entre o território do PIN com
um centro urbano próximo. Concretamente este projecto pretende Implica a
beneficiação, rectificação e pavimentação da EM 504-2 e EM 504-2 (Lagares da
Beira/Limite do Concelho/Meruge).

Descrição

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 12: Rede intermunicipal de mobilidade e acessibilidades.

•
•

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios

X

Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Oliveira do Hospital.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, Juntas de Freguesia, EP – Estradas de Portugal, SA e MOPTC.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL

Metas de realização
e de resultados

•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

SUPRAMUNICIPAL

X

MUNICIPAL

Aumentar o índice de satisfação dos munícipes, em 15% por ano.
2008
1º s

2009
2º s

1º s

2010
2º s

1º s

2011
2º s

1º s

2012
2º s

1º s

2013
2º s

1º s

2º s

-
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Rectificação e pavimentação EM 509

Ref. PEAPIN P. 12.33.

Tipologia do RE

•

Troços da rede municipal e de eixos supramunicipais, e sinalização para
conjuntos de municípios

Financiamento FEDER

•

600.000 € (à taxa de 60% sobre o investimento)

Objectivos

•
•

Reforço da competitividade económica e da qualidade de vida;
Melhoria da mobilidade através da beneficiação e construção de ligações a
aglomerados e a áreas de especialização funcional diferenciada (zonas
industriais e zonas turísticas).

Rectificação e pavimentação da EM 509 – Nogueira do Cravo/Aldeia de
Nogueira/Oliveira do Hospital

Descrição
Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 12: Rede intermunicipal de mobilidade e acessibilidades.

•
•

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas de
forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação da
prioridade

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios

X

Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Oliveira do Hospital.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, Juntas de Freguesia, EP – Estradas de Portugal, SA e MOPTC.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL

Metas de realização
e de resultados

•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

SUPRAMUNICIPAL

MUNICIPAL

X

Aumentar o índice de satisfação dos munícipes, em 15% por ano.
2008
1º s

2009
2º s

1º s

2010
2º s

1º s

2011
2º s

1º s

2012
2º s

1º s

2013
2º s

1º s

2º s

-

Rede Viária Municipal

Ref. PEAPIN P.12.28

Tipologia do RE

•

Troços da rede municipal e de eixos supramunicipais, e sinalização para
conjuntos de municípios

Financiamento FEDER

•

554.357 € (à taxa de 65% sobre o investimento)
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•

Criar melhores condições de vida para as populações, para a instalação de
empresas atrair mais investimento e promovendo a difusão de uma rede de
mobilidade sustentável;

•

Melhorar a mobilidade interna do Concelho de Castanheira de Pêra,
promovendo as ligações entre freguesias e entre estas e a sede de Concelho.

Objectivos

Este projecto pretende melhorar a rede viária municipal interna do Município de
Castanheira de Pêra, através das seguintes acções: reperfilamento da ligação
entre Coentral Grande/Santo António das Neves/Aeródromo do Trevim;
requalificação da ligação da EN236/Covas Malhada/Coentral Pequeno;
requalificação da EM Castanheira de Pêra/EN 236; reperfilamento da EM
Castanheira de Pêra/Fontão; requalificação das ligações entre Bolo e Camelo, e
Castanheira de Pêra/Ortiga, Construção do Ramal entre Moita e Lomba do Moinho
e entre Soeiro e Rapos; Reperfilamento das Estradas entre Sarzedas São Pedro e
Salaborda e Requalificação da ligação entre Além da Ribeira e Torgal.

Descrição

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 12: Rede intermunicipal de mobilidade e acessibilidades.

•
•

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios

X

Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Castanheira de Pêra.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, Juntas de Freguesia, EP – Estradas de Portugal, SA e MOPTC.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL

Metas de realização
e de resultados

•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

SUPRAMUNICIPAL

MUNICIPAL

X

Aumentar o índice de satisfação dos munícipes, em 15% por ano.

2008
1º s

2009
2º s

1º s

2010
2º s

1º s

2011
2º s

1º s

2012
2º s

1º s

2013
2º s

1º s

2º s

-

Rede Viária Municipal

Ref. PEAPIN P.12.29

Tipologia do RE

•

Troços da rede municipal e de eixos supramunicipais, e sinalização para
conjuntos de municípios

Financiamento FEDER

•

180.000 € + 180.000 € + 300.000€ + (à taxa de 70% sobre o investimento)
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•

Objectivos
•

Criar melhores condições de vida para as populações, para a instalação de
empresas atrair mais investimento e promovendo a difusão de uma rede de
mobilidade sustentável;
Melhorar rede viária do Concelho, aproximando as populações dos
equipamentos colectivos e da rede escolar.

Este projecto pretende melhorar a rede viária municipal interna do Município de
Figueiró dos Vinhos, em concreto, na Avenida Marçal Pires Teixeira e na Avenida do
Pólo de Formação e Ligação Escola secundária – Rotunda Cabeço de Peão.

Descrição
Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 12: Rede intermunicipal de mobilidade e acessibilidades.

•
•

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios

X

Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, Juntas de Freguesia, EP – Estradas de Portugal, SA e MOPTC.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL

Metas de realização
e de resultados

•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

SUPRAMUNICIPAL

MUNICIPAL

X

Aumentar o índice de satisfação dos munícipes, em 15% por ano.
2008
1º s

2009
2º s

1º s

2010
2º s

1º s

2011
2º s

1º s

2012
2º s

1º s

2013
2º s

1º s

2º s

-

Manutenção e Beneficiação de Redes Viárias Municipais e Regionais

Ref. PEAPIN P. 12.30

Tipologia do RE

•

Troços da rede municipal e de eixos supramunicipais, e sinalização para
conjuntos de municípios

Financiamento FEDER

•

293.0000€ (à taxa de 70% sobre o investimento)
Reforço da competitividade económica;
Promoção da qualidade de vida.

Objectivos

•
•

Descrição

Este projecto pretende melhorar a rede viária municipal interna do Município de
Góis, nomeadamente a manutenção e beneficiação das redes viárias municipais e
regionais – via estruturante Norte-Sul – 4ª fase.
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Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 12: Rede intermunicipal de mobilidade e acessibilidades.

•
•

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios

X

Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Góis.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, Juntas de Freguesia, EP – Estradas de Portugal, SA e MOPTC.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL

Metas de realização
e de resultados

•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

SUPRAMUNICIPAL

MUNICIPAL

X

Aumentar o índice de satisfação dos munícipes, em 15% por ano.

2008
1º s

2009
2º s

1º s

2010
2º s

1º s

2011
2º s

1º s

2012
2º s

1º s

2013
2º s

1º s

2º s

-

Acessibilidades

Ref. PEAPIN P. 12.31.

Tipologia do RE

•

Troços da rede municipal e de eixos supramunicipais, e sinalização para
conjuntos de municípios

Financiamento FEDER

•

854.700€ (à taxa de 70% sobre o investimento)
Reforço da competitividade económica;
Promoção da qualidade de vida.

Objectivos

•
•

Descrição

Este projecto pretende melhorar a rede viária municipal interna do Município e
melhorar a mobilidade interna do Concelho da Lousã.

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•

Fundamentação da
prioridade

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas de
forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

•

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 12: Rede intermunicipal de mobilidade e acessibilidades.

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios
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Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal da Lousã.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, Juntas de Freguesia, EP – Estradas de Portugal, SA e MOPTC.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL

Metas de realização
e de resultados

•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

SUPRAMUNICIPAL

MUNICIPAL

X

Aumentar o índice de satisfação dos munícipes, em 15% por ano.
2008
1º s

2009
2º s

1º s

2010
2º s

1º s

2011
2º s

1º s

2012
2º s

1º s

2013
2º s

1º s

2º s

-

Rede Viária Municipal

Ref. PEAPIN P12.32.

Tipologia do RE

•

Troços da rede municipal e de eixos supramunicipais, e sinalização para
conjuntos de municípios

Financiamento FEDER

•

175.000€ (à taxa de 70% sobre o investimento)
Reforço da competitividade económica;
Promoção da qualidade de vida.

Objectivos

•
•

Descrição

Este projecto tem como objecto de intervenção a rede viária. Pretende
fundamentalmente melhorar a acessibilidade no PIN, não negligenciando a
necessidade de, nalgumas situações, ocorrer a criação de novas acessibilidades,
melhorando a mobilidade interna no território e as suas ligações externas.

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 12: Rede intermunicipal de mobilidade e acessibilidades.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios

X

Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Miranda do Corvo.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, Juntas de Freguesia, EP – Estradas de Portugal, SA e MOPTC.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL

Metas de realização
e de resultados

•

SUPRAMUNICIPAL

MUNICIPAL

X

Aumentar o índice de satisfação dos munícipes, em 15% por ano.
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Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

2008
1º s

2009
2º s

1º s

2010
2º s

1º s

2011
2º s

1º s

2012
2º s

1º s

2013
2º s

1º s

2º s

-

Variante de Vila Facaia

Ref. PEAPIN P. 12.36

Tipologia do RE

•

Troços da rede municipal e de eixos supramunicipais, e sinalização para
conjuntos de municípios

Financiamento FEDER

•

600.000€ (à taxa de 50% sobre o investimento)

•

Criar melhores condições de vida para as populações, para a instalação de
empresas atrair mais investimento e promovendo a difusão de uma rede de
mobilidade sustentável;

•

Melhorar a mobilidade interna do Concelho de Pedrógão Grande,
promovendo as ligações entre freguesias e entre estas e a sede de Concelho.

Objectivos

Este projecto pretende melhorar a rede viária municipal interna do Município de
Pedrógão Grande, nomeadamente, com a construção da Variante da Vila Facaia.

Descrição
Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 12: Rede intermunicipal de mobilidade e acessibilidades.

•
•

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios

X

Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Pedrógão Grande.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, Juntas de Freguesia, EP – Estradas de Portugal, SA e MOPTC.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL

Metas de realização
e de resultados

•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

SUPRAMUNICIPAL

X

MUNICIPAL

Aumentar o índice de satisfação dos munícipes, em 15% por ano.
2008
1º s

2009
2º s

1º s

2010
2º s

1º s

2011
2º s

1º s

2012
2º s

1º s

2013
2º s

1º s

2º s

-
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Rede Viária Municipal

Ref. PEAPIN P.12.37

Tipologia do RE

•

Troços da rede municipal e de eixos supramunicipais, e sinalização para
conjuntos de municípios

Financiamento FEDER

•

250.000€ +300.000€ (à taxa de 50% sobre o investimento)
Reforço da competitividade económica;
Promoção da qualidade de vida.

Objectivos

•
•

Descrição

Este projecto tem como objecto de intervenção a rede viária. Pretende
fundamentalmente melhorar a acessibilidade no PIN, não negligenciando a
necessidade de, nalgumas situações, ocorrer a criação de novas acessibilidades,
melhorando a mobilidade interna no território e as suas ligações externas.
Este projecto engloba as seguintes operações:
• Estrada Podentes (sede de freguesia) a Alfafar (IC3);
• Estrada Cerejeiras (342) - Fetais Fundeiros /ligação estrada da Serra;
• Variante circular ao CH de Penela.

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 12: Rede intermunicipal de mobilidade e acessibilidades.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios

X

Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Penela.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, Junta de Freguesia, EP - Estradas de Portugal, S.A., MOPTC.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL

Metas de realização
e de resultados

•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

SUPRAMUNICIPAL

MUNICIPAL

X

Aumentar o índice de satisfação dos munícipes, em 15% por ano.

2008
1º s

2º s

2009
1º s

2º s

2010
1º s

2º s

2011
1º s

2º s

2012
1º s

2º s

2013
1º s

2º s

-
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Operação Integrada IV.
Programa Estratégico de
Valorização Ambiental

EIXO 4

Protecção e Valorização
Ambiental

Regulamento Específico: Acções de Valorização
Ambiental

Centro Logístico e Biomassa Florestal

Ref. PEAPIN P.17.04.

Tipologia do RE

•

Projectos demonstrativos e acções de informação e sensibilização ara o uso
eficiente de energia e fontes de energia

Financiamento FEDER

•

132.000 € (à taxa de 60% sobre o investimento)
Valorizar e preservar a mancha florestal do PIN;
Minimizar os riscos ambientais;
Valorizar os resíduos florestais do ponto de vista económico.

Objectivos

•
•
•

Descrição

Pretende-se criar um projecto que promova a valorização permanente e a
preservação da mancha florestal da Região. Este projecto deverá aumentar assim
a sustentabilidade temporal dos resultados alcançados. A actuação deste
projecto na cadeia de valor da floresta e na preservação do património florestal
será alcançada com a implementação de três subprojectos de âmbito regional e
que visam a utilização múltipla da floresta, a cooperação e formação para a
inovação no sector e a silvicultura preventiva.
Linha Estratégica III. Valorizar a base económica regional – apostar numa
região inovadora que ousa ser diferente;
Projecto 17. Rede de competitividade para estruturação e inovação da fileira
florestal regional.

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•

Fundamentação
prioridade

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

da

•

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios
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Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Alvaiázere.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

Associações florestais.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL

de

Estado actual
Projecto

do

X

MUNICIPAL

•

Aumentar a superfície florestal com gestão integrada e com uso múltiplo em
10% ao ano;

•

Aumentar o número de parcerias entre agentes do
sector/universidades/centros de investigação/outras entidades do SCTN em
10% ao ano;

•
•

Diminuir o número de incêndios florestais em 10% ao ano;

Metas de realização
e de resultados

Calendário
execução

SUPRAMUNICIPAL

Aumentar o número de candidaturas elaboradas e aprovadas a programas
de financiamento comunitários.
2008

1º s

2º s

2009
1º s

2º s

2010
1º s

2º s

2011
1º s

2º s

2012
1º s

2º s

2013
1º s

2º s

-

Parque Verde Urbano do Sub-Paço

Ref. PEAPIN P.13.05

Tipologia do RE

•

Requalificação ambiental e reabilitação do património natural

Financiamento FEDER

•

650.000 € (à taxa de 65% sobre o investimento)
Construção de um ambiente urbano qualificado, integrado e sustentável.
Adequar a vila às necessidades urbanas actuais – espaços construídos e não
construídos.

Objectivos

•
•

Descrição

Este é um instrumento de reabilitação do património arquitectónico e de
revitalização e dinamização socioeconómica. Este projecto pretende impulsionar o
desenvolvimento económico e a reabilitação dos espaços urbanos através de um
programa de incentivos à recuperação de espaços devolutos e apropriação dos
centros urbanos (residência e terciário). Será pois um instrumento de revitalização
social e de intervenção urbana.
O projecto procura responder proactivamente ao desafio de tornar os centros
urbanos concelhios numa referência em termos de qualidade das suas funções –
seleccionar funções e locais âncora, definir modelos espaciais, garantir o processo
de refuncionalização dos espaços e criar um sistema de incentivos,
promoção/marketing e gestão dos mesmos.

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•

Fundamentação
prioridade

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

da

•

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 13: Reabilitação e revitalização dos centros antigos e tradicionais.
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Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios
Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Arganil.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

Área de influência
dos impactes

NACIONAL
•
•

Metas de realização
e de resultados

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

•
•
•
•

X

AMPIN, CCDRC.

SUPRAMUNICIPAL

MUNICIPAL

X

Aumentar a população residente em 10%, até 2013;
Aumentar o número de recuperações/utilização de imóveis em meio rural e nos
centros urbanos consolidados em 10% ao ano;
Aumentar o número de visitantes, em 5% ao ano;
Aumentar o índice de satisfação dos munícipes, em 10% ao ano.
Aumentar o Indicador do Poder de Compra em 5% ao ano;
Aumentar o número de estabelecimentos comerciais e diversidade da oferta.
2008
1º s

2º s

2009
1º s

2º s

2010
1º s

2º s

2011
1º s

2º s

2012
1º s

2º s

2013
1º s

2º s

-

Programa de Praias Fluviais

Ref. PEAPIN P.20.24.

Tipologia do RE

•

Requalificação ambiental e reabilitação do património natural

Financiamento FEDER

•

375.000 € (à taxa de 75% sobre o investimento)

•

Objectivos
•

Dar continuidade ao projecto das Praias Fluviais e garantir a qualidade das
praias existentes no Concelho da Lousã;
Potenciar a Região como destino de eleição no turismo natureza.

O projecto pretende dotar o território de infra-estruturas e serviços turísticos de
qualidade, capazes de responder aos objectivos preconizados. Este projecto será
fortemente condicionado pela criação de parcerias público-privadas e pela
capacidade de articulação com o Agendas e com as estratégias turísticas do
Concelho. Este projecto será mais bem-sucedido se conjugado com a estratégia
promocional de destinos turísticos já reconhecidos – Rede de Aldeias do Xisto e
Coimbra.

Descrição

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•

Fundamentação
prioridade

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

da

•

Linha Estratégica III. Valorizar a base económica regional – apostar numa
região inovadora que ousa ser diferente;
Projecto 20. Programa de desenvolvimento integrado do turismo.

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios
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Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

X

PROMOTOR

•

Câmara Municipal da Lousã.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

Juntas de Freguesia, CCDRCentro, ADXTUR, Associação de Promoção Turística
Centro de Portugal.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL

Metas de realização
e de resultados

•
•
•
•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

SUPRAMUNICIPAL

MUNICIPAL

X

Evolução positiva do índice de satisfação dos cidadãos em 10% ao ano;
Evolução positiva do índice de satisfação dos turistas, em 10% ao ano;
Aumento das estadias e do seu tempo médio, em 10% ao ano;
Aumento do número de empresas e sociedades no sector turístico e cultural.
2008
1º s

2º s

2009
1º s

2º s

2010
1º s

2º s

2011
1º s

2º s

2012
1º s

2º s

2013
1º s

-

Projecto da Quinta da Paiva

Ref. PEAPIN P.20.13.

Tipologia do RE

•

Requalificação ambiental e reabilitação do património natural

Financiamento FEDER

•

280.000 € (à taxa de 70% sobre o investimento)

•
•

Objectivos
•

Promoção de ofertas turísticas inovadoras e diferenciadas;
Valorização do património natural e cultural do PIN e desenvolvimento de
projectos-piloto;
Criação de um espaço multifuncional, estruturado para o serviço da
comunidade.

O projecto pretende dotar o território de infra-estruturas e serviços turísticos de
qualidade, capazes de responder aos objectivos preconizados. Este projecto será
fortemente condicionado pela criação de parcerias público-privadas e pela
capacidade de articulação com o Agendas e com as estratégias turísticas do
Concelho. Este projecto será mais bem-sucedido se conjugado com a estratégia
promocional de destinos turísticos já reconhecidos – Rede de Aldeias do Xisto e
Coimbra.

Descrição

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica III. Valorizar a base económica regional – apostar numa
região inovadora que ousa ser diferente;
Projecto 20. Programa de desenvolvimento integrado do turismo.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

2º s

da

X

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios
Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios
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PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Miranda do Corvo.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

Área de influência
dos impactes

NACIONAL

Metas de realização
e de resultados

•
•
•
•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

ADFP, AMPIN, CCDRCentro, Associação de Promoção Turística Centro de
Portugal.

SUPRAMUNICIPAL

X

MUNICIPAL

Evolução positiva do índice de satisfação dos cidadãos em 10% ao ano;
Evolução positiva do índice de satisfação dos turistas, em 10% ao ano;
Aumento das estadias e do seu tempo médio, em 10% ao ano;
Aumento do número de empresas e sociedades no sector turístico e cultural.
2008
1º s

2º s

2009
1º s

2º s

2010
1º s

2º s

2011
1º s

2º s

2012
1º s

2º s

2013
1º s

2º s

-

Jardim da Paz - Miranda comunidade saudável e solidária

Ref. PEAPIN P.20

Tipologia do RE

•

Requalificação ambiental e reabilitação do património natural

Financiamento FEDER

•

280.000 € (à taxa de 70% sobre o investimento)

•
•

Objectivos

•

Promoção de ofertas turísticas inovadoras e diferenciadas;
Valorização do património natural e cultural do PIN e desenvolvimento de
projectos-piloto;
Criação de um espaço verde com actividades de cariz educativo e didáctico.

O projecto pretende dotar o território de infra-estruturas e serviços turísticos de
qualidade, capazes de responder aos objectivos preconizados. Este projecto será
fortemente condicionado pela criação de parcerias público-privadas e pela
capacidade de articulação com o Agendas e com as estratégias turísticas do
Concelho. Este projecto será mais bem-sucedido se conjugado com a estratégia
promocional de destinos turísticos já reconhecidos – Rede de Aldeias do Xisto e
Coimbra.

Descrição

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica III. Valorizar a base económica regional – apostar numa
região inovadora que ousa ser diferente;
Projecto 20. Programa de desenvolvimento integrado do turismo.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios
Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Outros
Parceiros
envolvidos

•

X

Câmara Municipal de Miranda do Corvo.
ADFP, AMPIN, CCDRCentro, Associação de Promoção Turística Centro de
Portugal.
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Área de influência
dos impactes

NACIONAL

Metas de realização
e de resultados

•
•
•
•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

SUPRAMUNICIPAL

X

MUNICIPAL

Evolução positiva do índice de satisfação dos cidadãos em 10% ao ano;
Evolução positiva do índice de satisfação dos turistas, em 10% ao ano;
Aumento das estadias e do seu tempo médio, em 10% ao ano;
Aumento do número de empresas e sociedades no sector turístico e cultural.
2008
1º s

2º s

2009
1º s

2º s

2010
1º s

2º s

2011
1º s

2º s

2012
1º s

2º s

2013
1º s

2º s

-

Parque de Lazer do Valbom e Requalificação de Ecossistemas Ribeirinhos

Ref. PEAPIN P.09.

Tipologia do RE

•

Requalificação ambiental e reabilitação do património natural

Financiamento
FEDER

•

250.000 € (à taxa de 50% sobre o investimento)

•
•

Dinamizar os espaços de referências para o turismo no Pinhal Interior Norte;
Valorizar os espaços naturais como âncoras de uma oferta turística de
qualidade;
Criar uma a oferta turística que permita a dinamização da Região durante todo
o ano.

Objectivos
•

Descrição

Este projecto pretende a requalificação dos Ecossistemas Ribeirinhos e a criação de
um parque de lazer em Valbom.

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

Valorização dos espaços naturais regionais
Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias
diversas de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e
uma maior escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no
território

Fundamentação da
prioridade

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa
rede de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo
o território da associação de municípios
Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

X

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Pedrógão Grande.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, CCDRC, Associação de Promoção Turística do Centro de Portugal, ICN,
Investidores Privados, ADXTUR, Pinhais do Zêzere.

Área de influência
dos impactes
Metas
realização
resultados

e

de
de

NACIONAL
•
•
•
•

SUPRAMUNICIPAL

MUNICIPAL

X

Evolução positiva do índice de satisfação dos cidadãos em 10% ao ano;
Evolução positiva do índice de satisfação dos turistas, em 10% ao ano;
Aumento das estadias e do seu tempo médio, em 10% ao ano;
Aumento do número de empresas e sociedade no sector turístico e cultural.
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Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

2008
1º s

2009
2º s

1º s

2010
2º s

1º s

2011
2º s

1º s

2012
2º s

1º s

2013
2º s

1º s

2º s

-

Valorização Ambiental da Ribeira de Tábua (Frente Ribeirinha)

Ref. PEAPIN P.09.

Tipologia do RE

•

Requalificação ambiental e reabilitação do património natural

Financiamento
FEDER

•

375.000 € (à taxa de 70% sobre o investimento)

•
•

Dinamizar os espaços de referências para o turismo no Pinhal Interior Norte;
Valorizar os espaços naturais como âncoras de uma oferta turística de
qualidade;
Criar uma a oferta turística que permita a dinamização da Região durante todo
o ano.

Objectivos
•

Descrição

Este projecto pretende a valorização de uma frente ribeirinha de importância
estruturante para o Concelho de Tábua.

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

Valorização dos espaços naturais regionais
Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias
diversas de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e
uma maior escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no
território

Fundamentação da
prioridade

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa
rede de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo
o território da associação de municípios
Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

X

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Tábua.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, CCDRC, Associações de Desenvolvimento Local, Investidores Privados.

Área de influência
dos impactes
Metas
realização
resultados

e

NACIONAL
•
•
•
•

de
de

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

SUPRAMUNICIPAL

MUNICIPAL

X

Evolução positiva do índice de satisfação dos cidadãos em 10% ao ano;
Evolução positiva do índice de satisfação dos turistas, em 10% ao ano;
Aumento das estadias e do seu tempo médio, em 10% ao ano;
Aumento do número de empresas e sociedade no sector turístico e cultural.

2008
1º s

2009
2º s

1º s

2010
2º s

1º s

2011
2º s

1º s

2012
2º s

1º s

2013
2º s

1º s

2º s

-
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Protecção e Valorização
Ambiental

EIXO 4

Regulamento Específico: Gestão Activa de Espaços
Protegidos e Classificados

Valorização do Rio Nabão/Olho do Tordo e Ribeira de Alge

Ref. PEAPIN P.20.10.

Tipologia do RE

•

Acções de Apoio à visitação

Financiamento
FEDER

•

222.000 € (à taxa de 60% sobre o investimento) para Alvaiázere e 1200.000 € (à
taxa de 60% sobre o investimento) para Ansião
Promoção de ofertas turísticas inovadoras e diferenciadas;
Valorização do património natural do PIN;
Consolidação do PIN com um destino turístico de qualidade.

Objectivos

•
•
•

Descrição

Projecto integrado de valorização do Rio Nabão nos concelhos de Alvaiázere e
Ansião que contempla os orçamentos identificado por cada um dos dois municípios:
Alvaiázere (investimento na ordem dos 570.000€ - Parque Municipal da Avanteira e
potencial da Ribeira de Alge) e Ansião (requalificação Nabão 1.750.000€).

Justificação
da
sua
pertinência
face ao PEAPIN

•
•

Linha Estratégica III. Valorizar a base económica regional – apostar numa região
inovadora que ousa ser diferente;
Projecto 20. Programa de desenvolvimento integrado do turismo.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

X

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios

Fundamentação
da prioridade

Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•
•

Câmara Municipal de Ansião;
Câmara Municipal de Alvaiázere.

Outros Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, CCDRCentro, ICNB

Área de influência
dos impactes

NACIONAL

Metas
realização
resultados

•
•
•
•

Calendário
execução

e

de
de

1º s

Estado actual do
Projecto

X

MUNICIPAL

Evolução positiva do índice de satisfação dos cidadãos em 10% ao ano;
Evolução positiva do índice de satisfação dos turistas, em 10% ao ano;
Aumento das estadias e do seu tempo médio, em 10% ao ano;
Aumento do número de empresas e sociedades no sector turístico e cultural.
2008

de

SUPRAMUNICIPAL

2º s

2009
1º s

2º s

2010
1º s

2º s

2011
1º s

2º s

2012
1º s

2º s

2013
1º s

2º s

-
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Projecto Integrado de Turismo e Desporto na Serra

Ref. PEAPIN P.20.18.

Tipologia do RE

•

Acções de Apoio à visitação

Financiamento FEDER

•

336.000 € (à taxa de 60% sobre o investimento)

• Valorização do património natural do concelho;
• Preservação da identidade local;
• Dinamização turística do concelho através de ofertas criativas.

Objectivos

Desenvolver actividades desportivas e turísticas na Serra de Sicó/Alvaiázere. Definir
tipologias de actividades e implementá-las potenciando os elementos endógenos
singulares.

Descrição
Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica III. Valorizar a base económica regional – apostar numa
região inovadora que ousa ser diferente;
Projecto 20. Programa de desenvolvimento integrado do turismo.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas de
forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação da
prioridade

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios
Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Alvaiázere.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, CCDRC, Associações locais, Investidores privados, ICNB.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL

Metas de realização
e de resultados

•
•
•
•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

SUPRAMUNICIPAL

X

MUNICIPAL

X

Evolução positiva do índice de satisfação dos cidadãos em 10% ao ano;
Evolução positiva do índice de satisfação dos turistas, em 10% ao ano;
Aumento das estadias e do seu tempo médio, em 10% ao ano;
Aumento do número de empresas e sociedades no sector turístico e cultural.
2008
1º s

2º s

2009
1º s

2º s

2010
1º s

2º s

2011
1º s

2º s

2012
1º s

2º s

2013
1º s

2º s

-

Parque Verde da Quinta da Lagoa

Ref. PEAPIN P.20.18.

Tipologia do RE

•

Acções de Apoio à visitação

Financiamento FEDER

•

390.000 € (à taxa de 60% sobre o investimento)

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte

Página | 142

Programa Territorial de Desenvolvimento para a Região do Pinhal Interior Norte
Candidatura ao “Mais Centro - Contratualização com subvenção global”

• Valorização do património natural do concelho;
• Preservação da identidade local;
• Dinamização turística do concelho através de ofertas criativas.

Objectivos

Criar um espaço de recreio da população num ambiente natural de elevado valor
ambiental.

Descrição
Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica III. Valorizar a base económica regional – apostar numa
região inovadora que ousa ser diferente;
Projecto 20. Programa de desenvolvimento integrado do turismo.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas
de forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação
prioridade

da

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios
Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Ansião.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, CCDRC, Associações locais, ICNB.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL

Metas de realização
e de resultados

•
•
•
•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

EIXO 4

SUPRAMUNICIPAL

X

MUNICIPAL

X

Evolução positiva do índice de satisfação dos cidadãos em 10% ao ano;
Evolução positiva do índice de satisfação dos turistas, em 10% ao ano;
Aumento das estadias e do seu tempo médio, em 10% ao ano;
Aumento do número de empresas e sociedades no sector turístico e cultural.
2008
1º s

2º s

2009
1º s

2º s

2010
1º s

2º s

2011
1º s

2º s

2012
1º s

2º s

2013
1º s

2º s

-

Protecção e Valorização Ambiental

Regulamento Específico: Prevenção e Gestão
de Riscos Naturais e Tecnológicos – Acções
Materiais

Construção do Quartel dos Bombeiros

Ref. PEAPIN P. 14.20.

Tipologia do RE

•

Rede de Centros Municipais de Protecção Civil e respectivos sistemas de
gestão

Financiamento FEDER

•

768.842 € (à taxa de 70% sobre o investimento)

•

Racionalização e optimização de consumos energéticos nos edifício, estruturas
e equipamentos de apoio à protecção civil;
Valorização do território e reforço da sua imagem ecológica e sustentável;
Promoção do ordenamento do território e da prevenção de riscos de
incêndios florestais.

Objectivos

•
•
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Este projecto levará a cabo a construção de um novo quartel dos Bombeiros no
Concelho de Vila Nova de Poiares num espaço privilegiado em termos
operacionais, onde vão estar concentradas áreas de telecomunicações com salas
de planeamento e protecção civil, área administrativa, com gabinetes e salas de
reuniões, áreas de entretenimento, lazer e convívio social, uma área nobre com
salão polivalente, área de formação, salas de leitura e espaços multimédia, para
além das camaratas e de um parque coberto para viaturas.

Descrição

Justificação da sua
pertinência face ao
PEAPIN

•
•

Linha Estratégica II. Qualificar o território, estruturar e integrar diversidades –
criar uma região coesa e competitiva;
Projecto 14: Estruturas / equipamentos urbanos sustentáveis.

Acções integradas que, mobilizando operações de tipologias diversas de
forma coerente e integrada, propiciem fortes sinergias e uma maior
escala territorial ao nível dos benefícios que produzem no território

Fundamentação da
prioridade

Operações de uma mesma tipologia que estejam inseridas numa rede
de âmbito supramunicipal, preferencialmente que abranja todo o
território da associação de municípios

X

Operações isoladas para as quais seja inequívoco que o impacte
positivo decorrente da sua realização é extensível a uma parte
significativa do território da associação de municípios

PROMOTOR

•

Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares.

Outros
Parceiros
envolvidos

•

AMPIN, ANPC, ICN, CCDRC, AREAC.

Área de influência
dos impactes

NACIONAL
•

Metas de realização
e de resultados

•
•
•
•

Calendário
execução

de

Estado actual
Projecto

do

X

MUNICIPAL

Aumentar o número de recuperações/reabilitações de imóveis através da
construção sustentável em 10% ao ano;
Aumentar o número de construções sustentáveis em 5% ano;
Reduzir a despesa municipal afecta ao abastecimento energético em 5% ao
ano;
Certificar ambientalmente os edifícios, equipamentos e espaços públicos;
Aumentar o índice de satisfação dos munícipes, em 10% ao ano.
2008
1º s

•

SUPRAMUNICIPAL

2º s

2009
1º s

2º s

2010
1º s

2º s

2011
1º s

2º s

2012
1º s

2º s

2013
1º s

2º s

Em fase de construção.
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6. Indicadores e Metas de Sucesso
De acordo com o conhecimento das dinâmicas e da estratégia de desenvolvimento que se
pretende concretizar na Região do PIN foi elaborada uma bateria de indicadores de sucesso, de
modo a monitorizar o sucesso de implementação da estratégia definida no Plano de Acção para
a Região. Esta bateria de indicadores foi elaborada com base no diagnóstico do
desenvolvimento de cada Concelho, bem como nos indicadores de inovação, competitividade
e empreendedorismo utilizados a nível internacional (Estratégia de Lisboa, Scorecard de Inovação
da União Europeia, Global Entrepreneurship Monitor (GEM), etc.),
Tabela 27: Bateria de indicadores de sucesso para monitorização do PEAPIN.
N.º

INDICADOR

FONTE
(entidades responsáveis)

PERIODICIDADE

VALOR REFERÊNCIA ACTUAL

PESSOAS

1

Nível de instrução da população

Câmaras Municipais – AMPIN;
Agrupamentos de Escolas – AMPIN

Anual

Sem qualquer nível de ensino: 24054
Ensino básico: 91 081
Ensino secundário: 15 352
Ensino médio: 520
Ensino superior: 7 528
(2001)

2

Abandono escolar (no 3º ciclo e na passagem do 3º
ciclo para o secundário)

Agrupamentos de Escolas – AMPIN

Anual

-

3

Médias de classificação em exames nacionais do
ensino básico e secundário

Agrupamentos de Escolas – AMPIN

Anual

-

4

Número de pessoas com formação complementar
(formação ao longo da vida no grupo etário 25-64
anos)

Escolas e Entidades Formadoras

Anual

-

5

Número de iniciativas relacionadas com educação
e formação para os valores estratégicos

Câmaras Municipais – AMPIN

Semestral

-

6

Número de iniciativas na área do bem-estar para
diferentes
grupos
etários
(sensibilização,
prevenção ou formação)

Câmaras Municipais – AMPIN

Semestral

-

Câmaras Municipais – AMPIN

Anual

-

SECTORES ESTRATÉGICOS
7

Número de parcerias
universidades/centros de
entidades do SCTN

entre empresas,
investigação/outras

8

Número de produtos certificados nos sectores
estratégicos

Câmaras Municipais – AMPIN

Anual

-

9

Número de novos postos de trabalho criados nos
sectores estratégicos

Câmaras Municipais – AMPIN

Anual

-

10

Volume de vendas nos sectores estratégicos

Câmaras Municipais – AMPIN

Anual

-

11

Número de sociedades comerciais criadas em
sectores estratégicos

Câmaras Municipais – AMPIN

Anual

-

12

Número de novas tecnologias ambientais e
energéticas patenteadas

Câmaras Municipais – AMPIN

Semestral

-
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INFRA-ESTRUTURAS

14

Taxa de cobertura de sistemas de abastecimento,
drenagem e tratamento de águas e qualidade das
águas dos cursos fluviais

INE; INAG; CCDR Centro

Anual

População servida por
sistemas
de
abastecimento
de
água
População servida por
sistemas de drenagem
de águas residuais
População servida por
estações
de
tratamento de águas
residuais (ETAR)

15

Número de recuperações de construções em meio
rural – construção com tecnologias ambientais e
energéticas sustentáveis

Câmaras Municipais – AMPIN

Semestral

-

16

Taxa de cobertura de serviços móveis

Câmaras Municipais – AMPIN

Semestral

-

17

Número de instituições de IDI e de serviços e
espaços de apoio à actividade empresarial nos
domínios estratégicos

Câmaras Municipais – AMPIN

Semestral

-

18

Número de Infra-estruturas de produção de
energias alternativas

Câmaras Municipais – AMPIN

Semestral

-

19

Número de páginas alojadas na Internet –
empresas, serviços, etc.

Câmaras Municipais – AMPIN

Semestral

-

95,9%
(2003)
59,2%
(2003)
47,9%
(2003)

RESULTADOS INTEGRADOS
20

População residente

Câmaras Municipais – AMPIN: INE

Anual

138 535 (2001)

21

Taxa de desemprego

Câmaras Municipais – AMPIN; IEFP

Semestral

3 805 (Abril 2007)

22

Indicador de poder de compra

INE

Anual

63,23% (2005)

23

Índice de desenvolvimento social

INE; DGAA

Anual

-

24

Número de turistas e estadia média na Região

Câmaras Municipais – AMPIN

Semestral

-

25

Índice de satisfação dos munícipes

Câmaras Municipais – AMPIN

Anual

-

26

Índice de satisfação dos turistas

Câmaras Municipais – AMPIN

Anual

-

Fonte: PEAPIN, 2008.

6.1 Contributo para as metas do POCENTRO
A estratégia e as metas de sucesso definidas para o presente Programa Territorial de
Desenvolvimento para o PIN estabelecem-se em estreita correlação com as metas de sucesso
estabelecidas para o Programa Operacional do Centro. Em seguida apresenta-se uma descrição
dos impactos da estratégia em cada eixo de execução do PO-CENTRO.
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Eixo 1. Competitividade, Inovação e Conhecimento
Objectivo 1. Promover o empreendedorismo em sectores com potencial de crescimento:
•

Incentivo ao empreendedorismo (n.º de empresas criadas/n.º de empresas
apoiadas);

•

Postos de trabalho criados em sectores intensivos em conhecimento em média e alta
tecnologia (Postos de trabalho criados em ETC em actividades de alta e média
tecnologia).

Objectivo 2. Promover a competitividade e a inovação tecnológica, organizacional e
comercial das micro e pequenas empresas, estimulando o investimento em actividades
orientadas para a exportação e em sectores intensivos em conhecimento e de alta e média
tecnologia:
•

VAB gerado em sectores intensivos em conhecimento e média-alta e alta tecnologia
(Nº de novos produtos criados);

•

Empresas

com

actividades

inovantes

(Investimento

total

em

projectos

inovadores/Investimento total das empresas).
Objectivo 3. Explorar o potencial energético da Região, promovendo o desenvolvimento das
energias renováveis:
•

Percentagem de projectos-piloto com desenvolvimento industrial posterior (N.º de
Projectos-piloto de energias renováveis apoiados).

Objectivo 4. Desenvolver a sociedade da informação através da instalação de sistemas de
telecomunicações em rede, aumento da penetração da Internet de banda larga e da
utilização generalizada das TIC:
•

População suplementar com acesso à banda larga (N.º de espaços acesso Internet
de banda larga apoiados.

Objectivo 5. Desenvolver clusters com elevado potencial na Região (floresta, saúde,
biotecnologia, indústrias do mar, habitat) alargando e elevando a cadeia de valor dos
sectores tradicionais com vocação exportadora:
•

Nº de PME envolvidas em acções de eficiência colectiva (Investimento em
empresas);
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•

Nº de PME em acções de cooperação (N.º de empregos criados pelas PME
envolvidas em projectos de cooperação).

Objectivo 6. Promover as redes de logística, as infra-estruturas e os serviços de apoio à
inovação e à competitividade empresarial:
•

Investimento em novas infra-estruturas/ Total do Investimento na rede infra-estrutural
qualificada (%) (Nº de Projecto apoiados).

Eixo 2. Desenvolvimento das Cidades e Sistemas Urbanos:
Objectivo 3. Consolidação do sistema urbano:
•

Redução do tempo de percurso aos centros urbanos (Km de vias rodoviárias
construídas/reabilitadas).

Eixo 3. Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-Regionais:
Objectivo 1. Dinamização dos territórios de baixa densidade:
•

Emprego criado (Nº de Projectos turísticos apoiados).

Objectivo 2. Consolidação das Redes de Aldeias com papel estruturante no território:
•

Acréscimo de população rural abrangida (Nº de intervenções de reabilitação e
valorização de monumentos e aglomerados apoiados).

Eixo 4. Protecção e Valorização Ambiental
Objectivo 1. Reabilitação e conservação da rede hidrográfica:
•

Km de linhas de água intervencionadas (Nº de projectos apoiados, em cursos de
água).

Objectivo 2. Protecção e valorização de áreas sensíveis (Rede Natura, Biodiversidade, Orla
Costeira):
•

Áreas sensíveis reabilitadas (%) (Nº de intervenções apoiadas);

•

N.º de entidades licenciadas pelo ICN com actividades nas áreas protegidas no
âmbito do Programa Turismo de Natureza (N.º de Centros de Informação,
interpretação à educação a melhorar/realizar nas áreas protegidas.

Objectivo 3. Ciclo Urbano da Agua: redes de água e saneamento:
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População

•

suplementar

servida

por

sistemas

de

abastecimento

de

água

intervencionados (Km de conduta de abastecimento de água);
População suplementar servida por sistemas de drenagem esgotos intervencionados

•

(Km de conduta de drenagem de águas residuais).
Objectivo 4. Prevenção e Gestão de riscos naturais e tecnológicos:
•

População abrangida por sistemas de protecção de riscos (Nº de projectos de
protecção (inundações, incêndios, etc.).

Eixo 5. Governação e Capacitação Institucional
Objectivo 1. Promoção Institucional da Região:
•

Percentagem de organizações regionais envolvidas em redes de cooperação
internacional (Nº de organizações regionais participantes em projectos de
cooperação territorial);

•

Percentagem de municípios com geminação centrada no desenvolvimento
económico (Nº de projectos de cooperação transfronteiriça, transnacional e interregional a apoiar).
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Tabela 28. Matriz de correlação entre o PEAMPIN e as metas de sucesso do POCENTRO.

POCENTRO
Competitividade,
Inovação e Conhecimento

Desenvolvimento das
Cidades e dos Sistemas
Urbanos

Consolidação e
Qualificação dos
Espaços SubRegionais

Protecção e
Valorização Ambiental

Governação e
Capacitação
Institucional

Objectivo 1.
- Km de linhas de água
intervencionadas (Nº de
projectos apoiados, em
cursos de água);

PINHAL INTERIOR NORTE: UM CENTRO ALTERNATIVO E SUSTENTÁVEL

Objectivo 1.
Incentivo
ao
empreendedorismo;
- Postos
de
trabalho
criados
em
sectores
intensivos
em
conhecimento em média
e alta tecnologia;

Objectivo 2.

Objectivo 2.

Objectivo 1.

- N.º de novos produtos
criados;
Investimento total em
projectos
inovadores/Investimento
total das empresas;

- Emprego criado
(Nº de Projectos
turísticos
apoiados).

Objectivo 3.
- N.º de Projectos-piloto
de energias renováveis
apoiados;

Objectivo 4.
- N.º de espaços acesso
Internet de banda larga
apoiados;

Objectivo 5.

Objectivo 3.
- Redução do tempo de
percurso aos centros
urbanos (Km de vias
rodoviárias
construídas/reabilitadas).

Objectivo 2.
- Acréscimo de
população
rural
abrangida (Nº de
intervenções
de
reabilitação
e
valorização
de
monumentos
e
aglomerados
apoiados).

- Nº de PME envolvidas em
acções
de
eficiência
colectiva;
- Nº de PME em acções
de cooperação;

Objectivo 6.
- Investimento em novas
infra-estruturas/ Total do
Investimento na rede infraestrutural qualificada (%).

Áreas
sensíveis
reabilitadas (%) (Nº de
intervenções apoiadas);
- N.º de entidades
licenciadas pelo ICN
com actividades nas
áreas protegidas no
âmbito do Programa
Turismo de Natureza (N.º
de
Centros
de
Informação,
interpretação
à
educação
a
melhorar/realizar
nas
áreas protegidas.

Objectivo 3.
População
suplementar servida por
sistemas
de
abastecimento de água
intervencionados
(Km
de
conduta
de
abastecimento
de
água);
População
suplementar servida por
sistemas de drenagem
esgotos
intervencionados
(Km
de
conduta
de
drenagem de águas
residuais).

Objectivo 1.
Percentagem
de organizações
regionais
envolvidas
em
redes
de
cooperação
internacional (Nº
de organizações
regionais
participantes em
projectos
de
cooperação
territorial);
Percentagem
de
municípios
com geminação
centrada
no
desenvolvimento
económico
(Nº
de projectos de
cooperação
transfronteiriça,
transnacional
e
inter-regional
a
apoiar).

Fonte. SPI.

6.2 Categorização de Despesa Earmarking
Os indicadores de realização e de resultado definidos para o Programa Territorial de
Desenvolvimento para a Região do Pinhal Interior Norte são particularmente relevantes para aferir
o desempenho deste projecto na concretização das metas europeias, de acordo, com o artigo
9º, do REGULAMENTO (CE) N.O 1083/2006. De acordo com este regulamento, “A intervenção cofinanciada pelos fundos incide nas prioridades da União Europeia de promoção da
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competitividade e criação de empregos, nomeadamente tendo em vista o cumprimento dos
objectivos das Orientações Integradas para o Crescimento e o Emprego (2005-2008), que
constam da Decisão 2005/600/CE do Conselho (1). Para este efeito, de acordo com as
respectivas responsabilidades, a Comissão e os Estados-Membros devem assegurar que 60 % das
despesas, no caso do Objectivo da Convergência, e 75 % das despesas, no caso do Objectivo da
Competitividade Regional e do Emprego, para todos os Estados-Membros da União Europeia tal
como constituída antes de 1 de Maio de 2004, se destinem às prioridades acima referidas” (ponto
3 do art.9 ª- Complementaridade, coerência, coordenação e conformidade).
Considerando o disposto no anexo IV do REGULAMENTO (CE) N.O 1083/2006 relativamente às
categorias de despesa, preparação e implementação, a elaboração do Programa Territorial de
Desenvolvimento para a Região do Pinhal Interior Norte irá contribuir para o reforço da
competitividade, através da implicação em todos os temas prioritários e mais especificamente
nas seguintes tipologias de despesa:
•

Código 1: Actividades de IDT em centros de investigação;

•

Código 2: Infra-estruturas de IDT (incluindo implantação material, instrumentação e redes
informáticas de alta velocidade entre os centros) e centros de competências numa
tecnologia específica;

•

Código 3: Transferência de tecnologias e aperfeiçoamento das redes de cooperação
entre pequenas e médias empresas (PME), entre estas e outras empresas e universidades,
estabelecimentos de ensino pós-secundário de todos os tipos, autoridades, autoridades
regionais, centros de investigação e pólos científicos e tecnológicos;

•

Código 4: Apoio à IDT, em especial nas PME (incluindo acesso e serviços de IDT em
centros de investigação);

•

Código 5: Serviços avançados de apoio a empresas e grupos de empresas;

•

Código 6: Apoio às PME na promoção de produtos e processos de fabrico amigos do
ambiente;

•

Código 11: Tecnologias da informação e da comunicação;

•

Código 39: Energias renováveis: eólica;

•

Código 40: Energias renováveis: solar;

•

Código 41: Energias renováveis: biomassa;
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•

Código 42: Energias renováveis: hidroeléctrica, geotérmica e outras;

•

Código 43: Eficiência energética, co-geração, gestão da energia;

•

Código 52: Promoção de transportes urbanos limpos;

•

Código 62: Desenvolvimento de sistemas e estratégias de aprendizagem ao longo da
vida nas empresas; formação e serviços destinados a melhorar a adaptabilidade à
mudança; promoção do empreendedorismo e da inovação;

•

Código 64: Desenvolvimento de serviços específicos para o emprego, formação e apoio
em conexão com a reestruturação de sectores e empresas e desenvolvimento de sistema
de antecipação de mudanças económicas e requisitos futuros em termos de empregos e
competências;

•

Código 68: Apoio ao emprego independente e à criação de empresas;

•

Código 73: Medidas para aumentar a participação no ensino e formação ao longo da
vida, em especial através de acções destinadas a reduzir o abandono escolar prematuro
e a segregação curricular baseada no sexo, e a aumentar o acesso ao ensino e à
formação inicial, profissional e superior, bem como a qualidade dos mesmos.
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7. Assistência Técnica Associada à Contratualização
Com base nas opções estratégicas definidas no PEAPIN e agora focalizadas no POR-C, propõe-se que a
gestão do Plano de Acção para a Região e, consequentemente, o PTD, seja executada por uma estrutura
com os seguintes componentes:
•

Comissão de Acompanhamento Estratégico (CAE) – Entidade composta essencialmente por
residentes na Região do PIN, sendo responsável pelo acompanhamento estratégico do Plano
Estratégico e de Acção, que deve reunir semestralmente com os responsáveis municipais e corpos
dirigentes da AMPIN, para avaliação do percurso de desenvolvimento, apontando novos caminhos
e acções correctivas;

•

Conselho Consultivo (CC) – Órgão composto sobretudo por entidades/individualidades externas
ao território do PIN. Deve reunir anualmente, comentando os resultados obtidos e fazendo
sugestões de melhoria;

•

Associação de Municípios do Pinhal Interior Norte – AMPIN - Órgão responsável pela
coordenação do Plano Estratégico e de Acção, sendo directamente responsável pela dinamização
e/ou implementação dos projectos mobilizadores, recorrendo sempre que necessário a parcerias
com os agentes identificados como fundamentais à prossecução dos projectos mobilizadores;

•

Consoante o nível dos projectos, a sua gestão e implementação destes será da responsabilidade
da AMPIN (nível 1); das parcerias de municípios em que se irão implementar os projectos (nível
2); e dos municípios, no caso do nível 3.
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Comissão de
Acompanhamento
Estratégico
(Câmaras Municipais,
Escolas, Empresas, Cultura,
Juventude, Agricultura,
Turismo)

Conselho Consultivo
(Entidades Externas)

COORDENAÇÃO

AMPIN

GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO
NÍVEL 1
AMPIN

NÍVEL 2
Parcerias de municípios

NÍVEL 3
Municípios

Figura 30: Estrutura de gestão e acompanhamento do Plano Estratégico e de Acção para o Pinhal Interior Norte.

Fonte: SPI.

O sucesso da estrutura de gestão e acompanhamento do PEA-PIN pressupõe:
•

Uma equipa altamente profissionalizada, com cerca de cinco pessoas a trabalhar a
tempo inteiro, capaz de envolver representantes de forças vivas e de os mobilizar
constantemente para a implementação, monitorização e melhoria do Plano de Acção,
podendo ser pertinente, equacionar a constituição de uma Agência de Desenvolvimento
Regional;

•

A liderança da AMPIN, só possível com fortes parcerias internas e externas, públicas e
privadas, em estreita colaboração com os agentes de desenvolvimento local (Câmaras
Municipais, Associações sectoriais, etc.), na concretização de iniciativas e angariação
dos meios necessários ao sucesso do Plano Estratégico e de Acção;

•

A implementação de rotinas de controlo, monitorização e evolução articulada,
individual, sectorial e agregada do Plano Estratégico e de Acção, com actualizações
periódicas (trimestrais) do progresso efectuado e correcção de eventuais desvios;
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•

A mobilização de todos os cidadãos dos catorze Concelhos do PIN para o Plano
Estratégico e de Acção, mantendo-os envolvidos, constantemente entusiasmados e com
vontade de participar activamente na sua concretização.

Considerando o volume de investimento proposto no PTD de 60 Milhões de Euros, a assistência
técnica será de cerca de 1% deste mesmo valor.
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8. Anexos
CD anexo ao Programa Territorial de Desenvolvimento para a Região do Pinhal Interior Norte com
o seguinte conteúdo:
•

Programa Territorial de Desenvolvimento para a Região do Pinhal Interior Norte 2008/2013;

•

Plano Estratégico e de Acção para a Região do Pinhal Interior Norte 2007/2013:

o

Documento principal

o

Anexos
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