
                               
 

 

 

 

 

Designação do projeto | Dinâmicas, condicionantes e potencialidades dos 
territórios rurais de baixa densidade demográfica e elevado risco de 
desertificação 
 
Código do projeto | PDR2020-2024-055365 
 
Objetivo principal | 

• 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;  

 

Para a prossecução destes objetivos serão desenvolvidos vários workshops, 
estudo de casos e produzidas publicações. 

 
Região de intervenção | 
Estudos de caso:  

• Planalto Mirandês, Vimioso: Resiliência socioecológica em áreas 
suscetíveis à desertificação de baixa densidade demográfica (Instituto 
Politécnico de Bragança) 

• Revitalizar Penamacor (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da 
Universidade Nova de Lisboa) 

• Recomeçar em Idanha (INIAV) 

• O Nordeste Algarvio, Alcoutim (Câmara Municipal de Alcoutim) 

• Querença (Universidade do Algarve) 
 

Entidade beneficiária | Instituto Nacional de Investigação Agrária e 
Veterinária, I.P. (INIAV) 

 
Data da aprovação | 2019/09/11 

 

Data de início | 2019/10/01 



                               
 

 
Data de conclusão | 2022/06/13 

 
Custo total elegível | 99 598,78€ 

 
Apoio financeiro da União Europeia | FEADER (Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural) – 79 679,02€ 

 
Apoio financeiro público nacional/regional | 19 919,76€ 
 
Principais atividades realizadas e resultados esperados | 
 
Realizou-se a 1ª workshop do projecto (online e presencial) com o tema 

“Desertificação e Territórios: Estado da Arte” organizada pela Câmara Municipal de 

Alcoutim no dia 17/7/2020. A compilação das notícias resultantes do evento está a 

ser efetuada e vai ser divulgada na página do CCDesert. 

Realizaram-se ainda 5 reuniões de trabalho no âmbito do projeto: 

1. reunião de arranque, realizada por videoconferência, em 21/5/2020. Foi decidido 
iniciar a organização da 1ª workshop do projeto, a realizar na 1ª quinzena de Julho, 
com a duração de 4 horas, um formato misto (presencial e por webinar) e a decorrer 
em Alcoutim. Nesta reunião ficou previsto a participação de dois oradores 
convidados: o Eng. Lúcio do Rosário (desertificação) e o Prof. Oliveira Baptista 
(despovoamento). 

2. reunião de trabalho, realizada por videoconferência, para discussão sobre 
metodologias para o desenvolvimento dos casos de estudo, em 18/6/2020. Foi 
decidido que o resultado final de cada caso de estudo será uma monografia para 
cada concelho, com utilidade para o CCDesert e para os respetivos municípios; 

3. Reunião de trabalho, realizada por videoconferência, para discussão sobre as 
orientações para a caracterização biofísica dos casos de estudo, em 26/6/2020. 
Discutiram-se algumas ideias para a monografia biofísica e as possíveis fontes de 
informação; 

4. Reunião de trabalho, por videoconferência, para discussão sobre as orientações 
para a discussão sobre as orientações para a caracterização socioeconómica dos 
casos de estudo, realizada em 26/6/2020. Nesta reunião considerou-se levar a cabo 
uma avaliação de indicadores estatísticos ao nível económico e social para cada 



                               
 

concelho em estudo e desenvolver um inquérito aplicável a todos os casos de 
estudo de forma a entender o impacto das iniciativas nas questões da desertificação 
e do despovoamento; 

5. Reunião de trabalho, presencial, para fazer o ponto de situação dos trabalhos e 
próximos passos, realizada no dia 17/7/2020. Foi feita a divisão de trabalho para 
recolha dos dados biofísicos, de forma que as equipas das diferentes entidades 
ficam responsáveis pela recolha de dados dentro de uma categoria para todos os 
casos de estudo, permitindo otimizar trabalho e harmonizar os dados de base: 
- Dados climáticos (U. Algarve) 
- Relevo e litologia e unidades de paisagem (FCSH) 
- Solos (INIAV) 
- Vegetação e usos do solo – COS (IPBragança) 
 
Ficou confirmada a realização do próximo workshop previsto no âmbito do projeto: 
“Empreendedorismo em territórios suscetíveis à desertificação: experiências, 
resultados e desafios” em 6/11/2020 em Bragança. Todos os dados serão recolhidos 
até 1/11/2020 e discutidos na reunião de projeto no mesmo dia do próximo 
workshop em Bragança. 
 
 

 


