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O DESENVOLVIMENTO LOCAL DE BASE COMUNITÁRIA (DLBC) é um instrumento do

Portugal 2020 que visa promover a concertação estratégica e operacional entre

parceiros que atuam num território específico (rural, urbano ou costeiro).

Em Fevereiro de 2015 os Municípios de Torres Vedras e Lourinhã concorreram à 1ª

Fase de pré-qualificação da parceria com vista ao desenvolvimento de um DLBC

COSTEIRO que inclui as freguesias litorais de Torres Vedras e Lourinhã com particular

incidência nas comunidades pesqueiras e costeiras.

Em Julho de 2015 foi submetida a 2ª Fase da candidatura que consistiu na

elaboração da ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL (EDL) e do respetivo

PLANO DE AÇÃO.

Implementada pelo conjunto dos parceiros, públicos e privados:

GRUPO DE AÇÃO LOCAL

ENQUADRAMENTO
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Em Setembro de 2015 e em Janeiro de 2016 foram efetuadas retificações à

candidatura em resultado da decisão da Autoridade de Gestão do Mar 2020.

Em Fevereiro de 2016 em Vila do Conde foi assinado o CONTRATO PARA A GESTÃO

DA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE BASE COMUNITÁRIA (DLBC) DO

GRUPO DE AÇÃO LOCAL (GAL) ECOMAR entre a Autoridade de Gestão do Mar 2020,

a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Centro 2014-2020 e o

Município de Torres Vedras, enquanto entidade gestora da parceria.

ENQUADRAMENTO

Em Junho de 2016 foi assinado em Leiria o PROTOCOLO DE ARTICULAÇÃO

FUNCIONAL entre a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do

Centro 2014-2020 e o Município de Torres Vedras que tem como objeto a definição

das responsabilidades que impendem sobre ambos no âmbito do contrato para a

gestão estratégica do DLBC.

FINANCIAMENTO APROVADO (FEAMP / FEDER / FSE) ~ 2 MILHÕES €
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N

37.894 habitantes

154,13 km2

ÁREA DE INTERVENÇÃO 



Um território de conhecimento e de cooperação ancorado num capital humano

qualificado, empreendedor e catalisador de atividades inovadoras e

competitivas, assente na gestão sustentável dos recursos naturais e na proteção

e valorização do ambiente e das zonas costeiras. Um território de oportunidades

nos domínios do mar, promissor de uma elevada qualidade de vida aos que nele

residem e trabalham e gerador de experiências únicas aos que o visitam.
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VISÃO DE FUTURO
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ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL
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OE1: DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA DE

BASE PESQUEIRA E COSTEIRA

ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

OE 1.1 – Reforçar a competitividade dos
setores da pesca e da aquicultura

Inclui os apoios às micro e pequenas
empresas, incluindo a promoção do
empreendedorismo; a construção,
recuperação e modernização de equipamentos
e infraestruturas relacionados com a pesca e a
aquicultura; e a implementação de circuitos
curtos de distribuição e comercialização.

OE 1.2 – Diversificar e reestruturar as
atividades económicas de base local

Inclui as medidas relacionadas com a
promoção do turismo sustentável nas zonas
costeiras e a criação e modernização das
atividades económicas de base local. 800 mil €
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OE2: PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DO

CONHECIMENTO EM ESPAÇO MARÍTIMO

OE 2.1 – Promover a Inovação e a Investigação
Científica e Tecnológica

Inclui as medidas direcionadas para a
valorização dos recursos locais e para a
promoção da investigação científica e
tecnológica.

OE 2.2 – Disseminar o conhecimento nos
domínios do mar e das zonas costeiras

Inclui as medidas relacionadas com a criação
de Centros de Conhecimento (ex. Centro para
a Sustentabilidade do Mar e Zonas Costeiras e
Centro de Interpretação da Meteorologia/
Climatologia) e a formação e qualificação dos
agentes dos sectores das pescas e de outros
interessados nos domínios do mar e das zonas
costeiras.

348 mil €

ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL
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OE3: PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS

RECURSOS E DO AMBIENTE

OE 3.1 – Promover a sustentabilidade local e
valorizar os territórios costeiros

Inclui as medidas direcionadas com a
promoção e valorização da qualidade do
ambiente costeiro, incluindo ações de
promoção da eficiência energética e utilização
de energias renováveis.

OE 3.2 – Preservar, conservar e promover os
elementos patrimoniais e os recursos naturais
e paisagísticos das zonas costeiras

Inclui as medidas relacionadas com a gestão
sustentável dos recursos e valorização da
biodiversidade e dos ecossistemas marinhos e
costeiros e as ações de sensibilização da
comunidade para a preservação dos
ecossistemas marinhos e costeiros.

477 mil €

ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL
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OE4: AFIRMAÇÃO DOS DESPORTOS

NÁUTICOS E DE VENTO

OE 4.1 – Potenciar os desportos náuticos e de
vento

onde se incluem as medidas direcionadas com
a criação e recuperação de equipamentos e
infraestruturas de apoio à prática dos
desportos náuticos e de vento e a
comunicação e divulgação de atividades e
eventos desportivos.

OE 4.2 - Generalizar a prática de desportos
náuticos acessível a todos

onde se incluem as medidas relacionadas com
a introdução nas escolas da prática de
atividades náuticas e a criação das condições
para a promoção do desporto náutico
adaptado.

343 mil €

ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL
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GRUPO DE AÇÃO LOCAL

CONSELHO DE PARCEIROS

Constituído por um representante de 

todos os parceiros.

ÓRGÃO DE GESTÃO

Responsável pela gestão e 

implementação da Estratégia .

UNIDADE DE APOIO TÉCNICO

Presta apoio técnico ao órgão de gestão 

na operacionalização e implementação 

da Estratégia.


