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CONCURSOS ABERTOS

O GAL Dueceira, em período de estado de emergência, mantém  a sua actividade e trabalho de

proximidade pese embora condicionadas às orientações gerais das autoridades.

 

Nesse sentido, considera a Direcção da Dueceira ser fundamental manter o contacto com os seus

potenciais promotores, actuais beneficiários, associados, parceiros e fornecedores por forma a que haja a

menor penalização possível principalmente na informação aos promotores que permitam o seu

esclarecimento para submissão de candidaturas e na análise e acompanhamento de pedidos de apoio e de

pagamento aos beneficiários com projectos em execução.

 

Para tal, procedeu à adequação dos seus serviços encontrando-se os mesmos encerrados no que

concerne ao espaço físico e às reuniões presenciais, mas tendo sido criados formatos de tele-

trabalho que permitem que toda a ETL- Estrutura Técnica Local esteja disponível de Segunda a

Sexta-Feira nos horários habituais de funcionamento ou seja, entre as 9h00-12h30 e as 14h-

17h30.Constituem contactos preferenciais 239 99 52 68 e dueceira@sapo.pt

INFORMAÇÃO PRÉVIA
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PDR2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CONCURSOS ABERTOS

Criação, ou modernização de infra-estruturas existentes de mercados locais;

Acções de promoção e de sensibilização para a comercialização de proximidade que permitam escoar e

valorizar a produção local;

Armazenamento, transporte e aquisição de pequenas estruturas de venda;

Desenvolvimento de plataformas electrónicas e materiais promocionais.

OPERAÇÃO 10.214 

Componente MERCADOS LOCAIS 2º Anúncio 

Até 27 de Abril encontra-se aberto o Concurso para os concelhos de Lousã, Miranda do Corvo e Vila Nova

de Poiares. Taxas de Comparticipação de 50% e 80% (investimentos materiais ou imateriais).
 

Investimentos em acções cujo total elegível seja igual ou superior a €5.000,00 e inferior ou igual a

€100.00,00, no âmbito de:
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Para mais informação, apoio e

esclarecimentos:

 

www.dueceira.pt

dueceira@sapo.pt 

Telefone 239 99 52 68
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CONCURSOS A DECORRER

EM DESTAQUE



CONCURSOS ABERTOS

Armazenamento, transporte e aquisição de pequenas estruturas de venda;

Acções de sensibilização e educação para consumidores ou outro público -alvo;

Desenvolvimento de plataformas electrónicas e materiais promocionais;

Acções de promoção e sensibilização para a comercialização de proximidade junto de núcleos urbanos

que permitam escoar e valorizar a produção local;

Deslocações dos produtores aos mercados locais, entregas em pontos específicos e aquisições

de serviços associadas (**) e (***);

Adaptação e apetrechamento de infra-estruturas existentes, para pontos específicos, no âmbito de

cadeias curtas.

OPERAÇÃO 10.214 Cadeias Curtas e Mercados locais

Componente CADEIAS CURTAS - 3º. Anúncio

Até 30 de Abril de 2020 (*) encontra-se aberto o Concurso para os concelhos de Lousã, Miranda do Corvo

e Vila Nova de Poiares. Taxas de Comparticipação de 50% e 80% (investimentos materiais ou imateriais)
 

Investimentos em acções cujo total elegível seja igual ou superior a €500,00 e inferior ou igual a

€50.00,00, no âmbito de:     

PDR2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
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Para mais informação:

www.dueceira.pt

dueceira@sapo.pt 

Telefone 239 99 52 68
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CONCURSOS A DECORRER

(**) apoio a fundo perdido de € 48.00, por
deslocação, aos mercados locais ou a pontos de
entrega em custos simplificados

(***) abrangidos os mercados dos concelhos de
Arganil, Castanheira de Pera, Coimbra, Condeixa,
Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Miranda do
Corvo, Penela e Penacova e ainda Cantanhede,
Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Mealhada,
Mira, Montemor-o-Velho, Mortágua, Oliveira do
Hospital, Pampilhosa da Serra, Soure e Vila Nova
de Poiares

(*) despesas elegíveis a partir de 04/04/2020

EM DESTAQUE



Possibilitam que um conjunto de pequenos empresários, agricultores e produtores associados ao

comércio tradicional e de proximidade continuem a assegurar o fornecimento de bens de primeira

necessidade nomeadamente produtos alimentares e hortícolas e serviços de restauração, sendo as

encomendas realizadas on-line, por telefone ou correio electrónico e as entregas efectuadas em sistema

de take away ou entrega ao domicílio nos 3 concelhos e áreas limítrofes.

 

Não pretendeu substituir-se a outras Iniciativas que existiam, mas sim potenciar/estimular/facilitar os

contactos entre membros de uma forma fácil, rápida de eficaz neste período de confinamento. Também

nesta perspectiva não é vedado o espaço para a divulgação e promoção de outro tipo de bens e serviços

desde que associados à dinâmica empresarial local, que se pretende igualmente valorizar.

 

Em termos de formato consiste num grupo público informal que preferencialmente utiliza a plataforma da

rede social Facebook como espaço de dinamização do comércio tradicional e pequena agricultura e

estímulo à comunidade para consumir local, não obstante a permanência no domicílio. Funciona

essencialmente como espaço informativo e promocional, com cariz mais informal onde todos se sentem à-

vontade para publicar e interagir, tornando mais interactivo e eficaz o processo de comunicação.

 

Possui, naturalmente, uma moderação activa e regras de orientação e conduta tendo sido elaborados

vários materiais digitais entre outros um Código de Conduta e Boas Práticas para o Take Away e Entrega

ao Domicílio e ainda códigos de conduta específica para as produções agrícolas.

 

Lousã https://www.facebook.com/groups/580112525908906/

Miranda do Corvo https://www.facebook.com/groups/262902184711042/

Poiares https://www.facebook.com/groups/523339548617220/

COMÉRCIO TRADICIONAL NA SUA CASA
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ANIMAÇÃO TERRITORIAL

Trata-se da designação transversal a 3 Grupos

que surgiram nas redes sociais como iniciativas

emanadas da sociedade civil durante este período

de distanciamento social que se vive no nosso

país e como medida preventiva da propagação do

novo Coronavírus - COVID-19, para os concelhos

de Lousã, Miranda do Corvo e Vila Nova de

Poiares.  

Rapidamente se reconfiguraram numa parceria com a Dueceira - Associação de Desenvolvimento do Ceira e

Dueça e com os Municípios, contando ainda com a colaboração das Associações Empresariais AESL e AEDP.



 

No âmbito da actual conjuntura, consequência do surto do Corona Virús -e observando facilitar a informação

à população em geral e em particular aos grupos com maior risco que obrigatoriamente necessitam de

permanecer nos seus domicílios, apresentamos os principais links de contactos por concelho da área de

abrangência da Dueceira, bem como, os serviços de apoio disponibilizados.

 

LOUSÃ 

 

>>> LOUS@ EM REDE – FIQUE EM CASA!

Serviço disponível para idosos que vivam sozinhos, pessoas em isolamento social e doentes crónicos.

Parceria da Câmara Municipal com a ACTIVAR, Juntas de Freguesia e com a Rede Social. Assegura a

realização de compras (bens de primeira necessidade e medicação), a idosos (a partir dos 65 anos) que

vivam sozinhos e sem apoio, a pessoas em isolamento social e doentes crónicos. Disponível através do

telemóvel 917868990.

 

>>> REDE CUIDAS | NÓS LIGAMOS!

Parceria da Câmara Municipal com Juntas de Freguesia e ADSCCL para contacto e sinalização das

necessidades dos seniores inscritos no cartão municipal sénior do concelho.

REDES LOCAIS DE PROXIMIDADE
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CONTACTOS DE SERVIÇOS DE PROXIMIDADE NO TERRITÓRIO



MIRANDA DO CORVO

 

>>> LINHA DE APOIO SOCIAL

Disponibilização de estrutura de apoio social que

assegura o fornecimento de compras, de bens

essenciais e medicação (aquisição e entrega) no

domicílio. Disponível através do telefone

239530318

 

REDES LOCAIS DE PROXIMIDADE
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CONTACTOS DE SERVIÇOS DE PROXIMIDADE NO TERRITÓRIO

PENELA

 

>>> PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL

PARA PESSOAS IDOSAS E PESSOAS EM

SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO VOLUNTÁRIO E

QUARENTENA 

que não estejam abrangidos por nenhuma resposta

social, sem rede de suporte familiar e/ou social, com

medidas e procedimentos a adoptar que permitem

apoiar estes grupos de maior risco. Disponível

através do telefone 239 561 180



 

VILA NOVA DE POIARES

 

>>> NÃO SAIA DE CASA, NÓS VAMOS

LÁ!

Rede de apoio para idosos e pessoas com

mobilidade reduzida para fornecimento

domiciliário de Bens de primeira

necessidade e medicamentos. Parceria

Câmara Municipal, Juntas de Freguesia,

CLDS 4G Somos um só e Associação

ICreate. Contacto através das Juntas de

Freguesia, das 9h00 às 12h00

 

REDES LOCAIS DE PROXIMIDADE
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA LANÇA PLATAFORMA  

 

A campanha Alimente quem o Alimenta, lançada recentemente, reforça a aproximação do produtor com o

consumidor, de forma a agilizar o escoamento dos produtos. Pretende, acima de tudo, apelar a um

consumo, responsável e consciente, de produtos locais, frescos, seguros e de qualidade e,

simultaneamente, agradecer a todas e a todos que, diariamente, trabalham em prol do normal

funcionamento do sector da agro-alimentar e da respectiva cadeia de abastecimento.

 

Neste contexto e visando contribuir para a agilização do escoamento destes produtos, os quais também

assumem um papel fundamental na garantia de uma alimentação saudável e equilibrada, o Ministério da

Agricultura, em parceria com os seus organismos, com a Federação Minha Terra, com os Grupos de Acção

Local e os Municípios, lançou a plataforma www.alimentequemoalimenta.pt a partir da qual: •Qualquer

produtor, de forma simples e rápida, poderá efectuar o seu registo para, posteriormente, anunciar os seus

produtos e cabazes disponíveis para encomenda/entrega (e condições associadas);• 

 

Esta ferramenta coloca a inovação ao serviço do setor, tem como missão dar lugar a uma nova solução para

todas e todos e já se encontra online.
 

ALIMENTE QUEM O ALIMENTA
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REDE INTER MUNICIPAL DE APOIO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
 

Analisando os dados de relatórios dos últimos anos, apresentados por diversas entidades públicas e

privadas, acerca da temática da violência de género e/ou violência doméstica, e à luz dos acontecimentos

ocorridos em Portugal no ano de 2019, apreende-se que o caminho a percorrer ainda é longo, em que os

casos de violência doméstica constituem uma realidade social intolerável e inadmissível. 
 

É visando contrariar este cenário no território que a Dueceira apresentou este mês, uma candidatura no

âmbito do POISE Programa Operacional Inclusão Social e Emprego. concretamente à tipologia de operação

3.17 – “Instrumentos específicos de protecção das vítimas e de acompanhamento de agressores na

violência doméstica” e dentro desta na esfera da Acção 3.17.1 – “Estruturas de atendimento,

acompanhamento e apoio especializado a vítimas de violência doméstica e violência de género e

sensibilização e produção de materiais nestas áreas”.
 

O projecto “6 em Rede” Rede Inter Municipal de Apoio à Vítima de Violência Doméstica reúne uma parceria

composta para além da Dueceira que se assume como entidade promotora, dos Municípios de Lousã, de

Miranda do Corvo, de Pampilhosa da Serra, de Penacova, de Penela e de Vila Nova de Poiares  e que terá

a sua actuação nestes 6 concelhos.
 

Esta, surgiu da necessidade de se criar uma estrutura de atendimento nos concelhos que, organizada em

rede, se assume como facilitadora da articulaçãode soluções eficazes de encaminhamento e apoio às

vítimas. 
 

O gabinete previsto em a característica inovadora de se operacionalizar como uma unidade itinerante de

intervenção, aconselhamento, encaminhamento e atendimento personalizado a vítimas de violência

doméstica, numa política de proximidade e respeito, auxiliando-as num processo de 'empoderamento' e

autodeterminação, recorrendo a uma intervenção de natureza transversal, que consagra a mobilização para

os recursos locais internos e externos. Desta forma, o Gabinete de Apoio à Vítima de Violência Doméstica

tem como finalidade directa proporcionar o atendimento, apoio, protecção e reencaminhamento de vítimas

de violência doméstica, actuando numa lógica de trabalho em rede, por forma a dar respostas de

proximidade no apoio e intervenção multidisciplinar e especializada às vítimas.
 

Aguardemos pois a sua aprovação que a ocorrer permitirá que ainda neste ano de 2020 se avance com a

sua operacionalização .

6 EM REDE
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AVALIAÇÃO INTERNA DA PARCERIA E IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA TERRITORIAL

 

A Dueceira deu recentemente início ao processo de Avaliação Interna da Parceria e de Implementação da

Estratégia DLBC Dueceira2020 com o lançamento do Inquérito “Acrescentando Valor para a consolidação

da Estratégia Local”. 

 

Pretende-se com a colaboração preferencial de Todos os Associados e Parceiros:

avaliar o trabalho desenvolvimento no âmbito da Estratégia de Desenvolvimento Local DLBC Dueceira2020;

Identificar afinidades e preocupações;

atenuar constrangimentos;

estimular consensos;

num trabalho colaborativo que se paute pela transparência e se deseja de responsabilidade e aprendizagem

colectiva visando o alcance de maiores e melhores resultados e impactos e a preparação consciente do

período de programação.

 

Embora se anteveja uma mudança de paradigma, fruto da actual conjuntura provocada pela

pandemia Covid19, é por tal mais do que nunca fundamental compreender o território e o seu

passado recente, por forma à mais aproximada estratégia para o futuro. 

 

Outras opiniões, desde que identificadas, são bem vindas. 

 

O questionário é disponibilizado através do link https://www.survio.com/survey/d/V3E2O8W5D8Z9I5A5M

permitindo o preenchimento on-line.

 

Recordamos que a Dueceira integra 70 Associados e Parceiros entre entidades colectivas, públicas e

privadas, das mais expressivas, local e regionalmente.

6 EM REDE
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MAIS INFORMAÇÃO E CONTACTOS
 

DUECEIRA- ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO DO CEIRA E DUEÇA

RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, 21 – 3200-242 LOUSÃ
WWW.DUECEIRA.PT

TELEFONE: 239 99 52 68
E-MAIL: DUECEIRA @SAPO.PT
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