
 

 
Designação do projeto: Instalação e Implementação do CCDesert e Agenda de Investigação 

e Desenvolvimento  

Código do projeto: PDR2020-20.2.4- FEADER-049907  

Objetivos principais:  

 Promover a formação, capacitação, divulgação e transferência de 
conhecimento na área do combate à desertificação; 

 Promover a publicação digital de estudos, relatórios e documentos de 
divulgação, na área do combate à desertificação. 

Região de intervenção: Portugal Continental  

Entidade beneficiária: Município de Alcoutim 

Data de aprovação: 16/01/2019  

Data de início: 12/10/2018  

Data de conclusão: 06/03/2021  

Custo total elegível: 50.000,00€  

Apoio financeiro da União Europeia: 50.000,00€  

Apoio financeiro público nacional: 0,00€  

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:  

O projeto visa implementar e dinamizar o Centro de Competências na Luta contra a 

Desertificação (CCDesert), nomeadamente a sua complementaridade à ação do Observatório 

Nacional de Desertificação (OND), reforçando a rede de investigadores, produtores, 

organismos públicos, universidades e empresas com preocupações nesta temática, 

procurando soluções e contribuindo para o sucesso do PANCD. 

Deste modo, o CCDesert constitui um fórum de partilha e articulação de conhecimentos, que 

congrega agentes de investigação, formação, capacitação, divulgação e transferência de 

conhecimento, com agentes económicos e organismos da administração pública relevantes, 

potenciando a sua cooperação, a nível nacional e internacional. Espera-se, portanto, que o 

CCDesert funcione como elemento aglutinador entre o sistema científico nacional e 

internacional, os municípios e os atores no terreno, graças a uma visão multidisciplinar e 



interdisciplinar do fenómeno da desertificação, que permita o desenvolvimento de soluções 

para enfrentar esta problemática de forma eficaz.  

O CCDesert tem como missão promover o desenvolvimento e sustentabilidade do combate à 

Desertificação pela via do reforço da investigação, da formação, da capacitação, da promoção 

da inovação e da transferência e divulgação do conhecimento. 

Com a execução da candidatura vamos instalar e dinamizar o CCDesert, promover a realização 

de uma conferência nacional relativa à temática da Desertificação, a realização de oficinas 

regionais, coordenadas pela Câmara Municipal de Alcoutim, para procurar parcerias de 

investigação aplicada a realizar nas áreas piloto de combate à desertificação, a elaboração de 

fichas técnicas e criação de uma rede nacional de áreas de demonstração ligadas à temática 

da desertificação. 

A candidatura abordará a capitalização de informação e resultados de projetos, a 

transferência de conhecimento técnico ao sector e a dinamização das redes entre parceiros, 

procurando reforçar o papel agregador de um Centro de Competências. Sendo a 

desertificação um problema físico e social, que se traduz num problema económico, se não a 

curto, certamente a médio e longo prazo é importante equacionar as atividades do CCDesert 

como um projeto dinâmico e, principalmente, como o centro de uma estratégia de combate 

à desertificação em Portugal. Esta candidatura pretende ser a alavanca para o 

desenvolvimento de um interface ligado à temática da desertificação, contribuindo para o 

alargamento do estudo do fenómeno da desertificação nas suas várias componentes – social, 

económica e ambiental - e estabelecendo para isso as necessárias parcerias.  

 

 


