
 

 
Designação do projeto: Dinâmicas, Condicionantes e Potencialidades dos Territórios Rurais 

com Menor Densidade Populacional e Elevado Risco de Desertificação  

Código do projeto: PDR2020-20.2.4- FEADER-055363  

Objetivos principais:  

 Identificar as principais dinâmicas demográficas e socioeconómicas em 
zonas rurais com maior suscetibilidade à desertificação e menor 
densidade demográfica; 

 Identificar constrangimentos, potencialidades e vias de promoção do 
desenvolvimento económico e social nestes territórios; 

 Transferir e divulgar boas práticas de permanência ou instalação de 
residentes em territórios rurais mais desfavorecidos em termos 
demográficos e biofísicos. 

Região de intervenção: Portugal Continental  

Entidades beneficiárias: Município de Alcoutim; 

Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural; 

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP; 

Instituto Politécnico de Bragança; 

Universidade do Algarve; 

Universidade Nova de Lisboa. 

Data de aprovação: 11/09/2019  

Data de início: 01/10/2019  

Data de conclusão: 30/09/2021  

Custo total elegível: 54.212,04€ (Município de Alcoutim) 

Apoio financeiro da União Europeia: 54.212,04€  

Apoio financeiro público nacional (Beneficiário): 0,00€  

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:  

O projeto a implementar está subjacente à missão, constituição e objetivos do Centro de 

Competências na Luta Contra a Desertificação (CCDesert), tendo como objetivos identificar as 

principais dinâmicas demográficas e socioeconómicas em zonas rurais com maior 

suscetibilidade à desertificação e menor densidade demográfica. Pretendemos identificar 



constrangimentos, potencialidades e vias de promoção do desenvolvimento económico e 

social nestes territórios, bem como transferir e divulgar as boas práticas de permanência ou 

instalação de residentes em territórios rurais mais desfavorecidos em termos demográficos e 

biofísicos. Para a prossecução dos objetivos serão desenvolvidos vários estudos de casos e 

produzidas publicações que darão origem a comunicações em workshops, apresentados os 

resultados de trabalhos relacionados com as dinâmicas socioeconómicas, constrangimentos e 

potencialidades dos territórios com maiores riscos de desertificação e de despovoamento, 

políticas e práticas que promovam a permanência e instalação de residentes, criação de 

emprego e melhoria do bem-estar dos residentes locais.  Serão produzidos vídeos, notícias e 

artigos (ou capítulos de livro), sobre estudos de casos, onde serão analisados alguns casos 

específicos de intervenção pública, a nível local, para a fixação de populações, instalação de 

jovens empreendedores, integração de trabalhadores migrantes ou instalação de novas 

famílias rurais. Estes estudos serão feitos por uma instituição de investigação, da parceria, e 

será feita a divulgação das boas práticas através da DGADR e dos restantes parceiros. Haverá 

vários produtos de divulgação, desde a realização de eventos (workshops) até a edição de um 

livro com conteúdos produzidos no âmbito da operação, passando pela produção e divulgação 

de vídeos, notícias e artigos relativos às comunicações apresentadas nos workshops, aos 

estudos de caso e a cadernos temáticos relacionados com o tema da desertificação, dinâmicas 

demográficas e desenvolvimento rural.   

Serão realizados três workshops, assim como os estudos de casos e a edição de material de 

divulgação com o envolvimento dos vários membros do Centro de Competências na Luta 

Contra à Desertificação. No caso dos workshops serão convidados vários agentes do 

desenvolvimento local, pois o objeto desta operação envolve a própria temática do 

desenvolvimento local nos territórios mais desfavorecidos pela baixa densidade demográfica 

e pelo risco de erosão.  

Esta operação, contribui para que sejam atingidos os objetivos estratégicos da Rede Rural 

Nacional, através da promoção, partilha e divulgação de informação, nomeadamente 

divulgando casos de sucesso, de iniciativas relevantes ou inovadores, de boas práticas e 

facultar documentos técnicos de apoio, nomeadamente através dos cinco estudos de caso e 

da edição de diverso material de publicação (vídeos, notícias e brochuras). A operação terá 

também uma componente de sistematização e divulgação de muito do conhecimento 

produzido por diferentes instituições, a diferentes escalas, útil à sociedade e que importa 

difundi-lo.  


