Este documento pretende sintetizar o Programa de Ação que faz parte integrante da
Estratégia de Desenvolvimento Local apresentada pela ADREPES na fase de
pré-qualificação da parceria do GAL ADREPES COSTEIRO.

Programa de Ação e Investimentos
A – Objetivos estratégicos, específicos e principais resultados a atingir
OBJETIVO ESTRATÉGICO
CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E AMBIENTAL DO
ESPAÇO COSTEIRO E ESTUARINO DA PENÍNSULA DE SETÚBAL
Os recursos naturais proporcionados pela orla da costa marítima atlântica e pelos estuários
do Sado e Tejo, quer ao nível da pesca, quer ao nível da biodiversidade em que existe uma
variedade larga de espécies de fauna e flora marinhas e a boa qualidade das águas
balneares costeiras e de transição/estuarinas, são condições excelentes que podem
proporcionar um bom desenvolvimento da “economia do mar”, não somente por uma
melhoria de fatores de competitividade das atuais organizações económicas associadas às
atividades pesqueiras e da aquicultura (modernização, qualidade produtos do rio e do mar,
cadeias curtas de distribuição, reforço do associativismo e redes de parceria), mas também
pelo estabelecimento de novas atividades económicas associadas a produtos turísticos de
recreio e lazer, garantindo a preservação ambiental e da natureza, bem como para a
melhoria da qualidade de vida do espaço costeiro e estuarino, através da promoção de
ações no âmbito da inclusão ativa, apoiando o tecido associativo, a empregabilidade de
grupos vulneráveis, o empreendedorismo e o emprego por conta própria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Tendo em vista a concretização do objetivo estratégico anteriormente descrito e os objetivos
estabelecidos na EDL, consideram-se os seguintes objetivos específicos e os respetivos
eixos principais de desenvolvimento.
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FOMENTAR AS ATIVIDADES EM ESPAÇO AQUÁTICO
Pretende-se que este objetivo específico seja desenvolvido com suporte em dois eixos
principais, designadamente, através da diversificação de atividades e do reforço da
viabilidade das atividades relacionadas com a pesca e aquicultura, por via de um aumento
de competitividade.
Como resultados principais a atingir, é esperado que no âmbito das atividades económicas
ligadas ao mar:


Seja alargada a oferta, possibilitando a obtenção de novas receitas, através da extensão
para atividades complementares, essencialmente, na área do turismo, beneficiando do
património e recursos naturais existentes na região;



Que as empresas que desenvolvem a sua atividade na pesca e/ou aquicultura,
aumentem a sua produtividade, através da otimização de recursos, processos e
técnicas.

PROMOVER A INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE DOS PRODUTOS DO RIO E DO MAR
Pretende-se que este objetivo específico seja desenvolvido com suporte em três eixos
principais, designadamente, inovação ao nível dos produtos e processos, desenvolvimento
de circuitos curtos de comercialização e promoção da qualidade e especificidade dos
produtos locais.
Como resultados principais a atingir, é esperado:


Empresas com melhor capacidade de intervenção na cadeia de valor dos produtos do rio
e do mar;



Aumentar o número de participantes e de circuitos ou cadeias curtas de distribuição,
facilitadores do escoamento e consumo dos produtos;



Aumentar a comercialização de proximidade e de produtos locais de qualidade
certificada.

CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO ESPAÇO COSTEIRO E
ESTUARINO
Pretende-se que este objetivo específico seja desenvolvido com suporte em seis eixos
principais, designadamente, o desenvolvimento do empreendedorismo em espaço costeiro e
estuarino, o empreendedorismo na área social e associativismo, o desenvolvimento de
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espaços e equipamentos destinados ao desenvolvimento comunitário, a qualificação da
população ativa, a promoção dos planos de Mar e a conservação, valorização e promoção
do património.
Como resultados principais a atingir, é esperado:


A criação de emprego por conta própria em espaço costeiro e estuarino;



Melhor apoio social a grupos vulneráveis, designadamente, idosos, jovens e mulheres;



A qualificação da população ativa e criação de emprego sustentado;



Aumentar a notoriedade e visibilidade do património, com o consequente aumento de
rendimentos da população.

APOIAR O FUNCIONAMENTO, A ANIMAÇÃO E A COOPERAÇÃO
Pretende-se que este objetivo específico seja desenvolvido com suporte em três eixos
principais, designadamente, o reforço das capacidades, formação e ligação em rede do
GAL, o desenvolvimento das funções do GAL, relativas à implementação da estratégia de
desenvolvimento local e funções de gestão, acompanhamento e avaliação e a
implementação das atividades de cooperação do GAL.
Como resultados principais a atingir, é esperado:


Uma animação territorial, com envolvimento dos agentes e populações locais na
dinamização económica e social do território, conducente à concretização, com sucesso,
dos objetivos a atingir;



Um maior conhecimento de estratégias de desenvolvimento local de outros territórios,
nacionais e internacionais;



A concretização de ações de promoção do território e dos seus produtos, serviços e
património.

B – Descrição da Estratégia de Desenvolvimento Local
Estabelecidos os objetivos estratégicos e específicos, há que definir as correspondentes
estratégias de desenvolvimento e linhas de ação através das quais se pretende que tais
objetivos venham a ser alcançados.
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PARA FOMENTAR AS ATIVIDADES EM ESPAÇO AQUÁTICO
Criação e desenvolvimento de empresas com atividades económicas ligadas ao mar
(incluindo o turismo)
Promovendo a diversificação do negócio no espaço aquático para obtenção de novas
receitas, através do apoio à criação e/ou desenvolvimento de micro e pequenas empresas
que desenvolvam atividades ligadas ao mar, promovendo o turismo de âmbito local e
atividades turísticas e pedagógicas relacionadas com a orla costeira (por exemplo,
observação da natureza, observação dos golfinhos e de aves, pesca desportiva, etc).
Reforço da competitividade da pesca: criação, recuperação e modernização, das
estruturas, equipamentos e/ ou infraestruturas existentes, relacionadas com a pesca e
a aquicultura
Apoio à introdução de recursos e processos mais adequados, através do apoio à criação,
recuperação e modernização das estruturas, equipamentos e/ou infraestruturas existentes
de apoio à pesca e aquicultura.

PARA PROMOVER A INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE DOS PRODUTOS DO RIO E DO
MAR
Inovação em espaço marítimo (desenvolvimento de novas metodologias, novos
produtos e novos processos; mitigação dos impactos da ação ambiental e humana)
Promovendo o desenvolvimento de negócios, processos, produtos e serviços inovadores,
através do apoio à criação e desenvolvimento de micro e pequenas empresas que
desenvolvam atividades inovadoras ligadas ao mar e à criação do próprio emprego. Criação
e desenvolvimento de circuitos curtos de comercialização
Criação e Desenvolvimento de Circuitos Curtos de Comercialização
Apoio à comercialização de proximidade de produtos do mar e rio, facilitadores do
escoamento e consumo dos produtos, contribuindo para uma maior oferta e eficácia junto do
mercado.
Promoção dos Produtos Locais e da sua Qualidade
Apoio à promoção dos produtos do mar e rio de qualidade e singulares da região.
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PARA CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO ESPAÇO
COSTEIRO E ESTUARINO
Criação e desenvolvimento de ninhos de empresas ou de empresas não ligadas ao
mar
Apoio à criação de emprego por conta própria através do desenvolvimento de novos
negócios, pela criação de empresas e da capacitação e consolidação de infraestruturas ou
outras formas de incubação. Apoio ao empreendedorismo e inovação social, associativismo
e cidadania ativa
Apoio ao empreendedorismo e inovação social, associativismo e cidadania ativa
Apoio ao desenvolvimento de novos negócios, processos, produtos e serviços de âmbito
social, proporcionando melhor apoio à população e um associativismo mais capacitado;
Apoio a espaços e equipamentos destinados ao desenvolvimento comunitário
Apoio à aquisição de ativos no âmbito dos serviços básicos (recreativos, desportivos,
culturais, sociais, educacionais, de saúde).
Capacitação dos atores locais (qualificação escolar e profissional relacionada com o
mar e qualificação para a inclusão ativa - tecido associativo, empregabilidade de
grupos vulneráveis, empreendedorismo, emprego por conta própria)
Apoio à realização de ações de qualificação da população ativa em espaço costeiro e
estuarino que privilegie a aprendizagem ao longo da vida e a inclusão ativa para a
empregabilidade de grupos vulneráveis.
Promoção de Planos de Mar
Apoio à promoção de Planos do Mar que incluam o desenvolvimento do conceito de Aldeias
do Mar devidamente articuladas com os Polos do Mar e possibilitem a incubação de projetos
empresariais ligados às ciências e tecnologias do Mar. Conservação, valorização e
promoção do património cultural (material e imaterial) e natural.
Conservação, valorização e promoção do património cultural (material e imaterial) e
natural
Apoio à preservação e valorização do património e a pequenas operações de qualificação
no espaço público com valor simbólico e comunitário.
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