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ADDLAP, Associação de Desenvolvimento Dão Lafões e
Alto Paiva, enquanto Entidade Gestora de programas e
projetos, durante os últimos 20 anos, tendo por base a
metodologia – Abordagem LEADER, encontra-se neste
momento em processo de candidatura à pré-qualificação de
parcerias para a implementação do instrumento designado
por Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC),
aberto desde 16 de novembro até 14 fevereiro de 2015, de
acordo com o PDR nacional, seguindo a mesma metodologia.

trabalho que se pretende vir a impulsionar neste período de
programação.
Posteriormente, em 30de junho de 2014,realizaram-se
entrevistas a aliados do território, com o objetivo de perceber
as necessidades sentidas pelos próprios e as que consideram
que o território apresenta.

Fig.3 – Visitas guiadas aos 5 concelhos

.
Fig.1 – Território da ADDLAP

Para além do trabalho contínuo no território, com o
acompanhamento e implementação dos programas e projetos
no terreno, nestes dois últimos anos temos vindo já a
preparar/abordar/avaliar e estudar o território, no sentido de
ter um papel cada vez mais pro ativo para o
território,pretendendo cada vez mais envolver os seus
parceiros nas suas ações e vice-versa.
Assim, podemos referir que o processo de avaliação
territorialse iniciou emmaio de 2014com auscultação de
promotores e outras entidades do território que estará
concluído no segundo trimestre deste ano.
Em 22 de julho de 2014, aquando do 20º aniversário da
ADDLAP, procedeu-se à apresentação dos trabalhos iniciais
da preparação da EDL – Estratégia de Desenvolvimento Local,
em que os parceiros assinaram um acordo de parceria, no
sentido de colaborarem e participarem ativamente na sua
preparação.

Durante o mês de outubro de 2014, foram planeados e
realizados5 ateliês temáticos participativos, numa lógica de
focusgroup, para envolvimento e participação dos
stakeholders mais relevantes para o processo de
desenvolvimento subordinados as seguintes áreas:










Dia 07 de out-2014 –“Garantir uma ‘ruralidade’
moderna, atrativa, inovadora e competitiva”, no
auditório das Termas de São Pedro do Sul.
Dia 08 de out-2014 –“Promover uma educação e cultura
inovadoras, suportes de um território de conhecimento
criativo e inteligente”, no Centro de Monitorização e
Interpretação Ambiental de Viseu.
Dia 08 de out-2014 – “Reinventar uma ‘nova economia’
da terra, inovadora e sustentável”, no auditório da
Câmara de Vila Nova de Paiva.
Dia 09 de out-2014 – “Dinamizar o trabalho em rede, dar
ambição ao empreendedorismo”, na biblioteca de
Oliveira de Frades.
Dia 10 de out-2014 – “Afirmar a sustentabilidade dos
recursos naturais, dando valor às marcas do território”,
na Câmara Municipal de Vouzela.

Fig.2 – 20 º Aniversário da ADDLAP

Seguiu-se a realização devisitas guiadas aos cinco concelhos
da área de intervenção durante 4 dias com início de 18 de
junho, pelos técnicos da ADDLAP, do Gabinete Oliveira das
Neves que se encontra a colaborar na elaboração da EDLe os
representantes de cada Municipio. Visitaram-se projetos e
locais considerados os mais emblemáticos na perspetiva do

Fig.4 – Ateliês temáticos participativos

Durante os meses de dezembro e janeiro foi preparado,
discutidoe apresentado o Modelo de governação e o

Rua dos Loureiros, nº 16, r/c Loja1, 3500-148 ViseuTelef. +351 232 421 215 / +351 232 426 682www.addlap.ptaddlap@mail.telepac.pt

documento das linhas macro estratégicasdo DLBC Rural, com
o envolvimento dos parceiros no território e iniciadas as
reuniões setoriais.

Fig.5 – Reunião do CAE





Dia 23 de janeiro de 2015–Aprovação do acordo de
parceria,do regulamento e das linhas macro estratégicas,
no âmbito do DLBC Rural.
Dia 28 de janeiro de 2015 - Reunião Setorial – Ensino
Superior.
Durante os meses de fevereiro, março e abril:










Dia 04 de fevereiro de 2015 – Aprovação, pela parceria
GAL / ADDLAP da candidaturaà 1ª fase de pré
qualificação e assinatura do acordo.
Até dia 14 de fevereiro de 2015 – Submissão da
candidatura à 1ª fase de pré qualificação do GAL /
ADLLAP, ao DLBC Rural, no portal 2020.
Meses de fevereiro e março de 2015 – Reuniões
Setoriais e Reuniões Locais.
Durante o mês de marçoaté à abertura de candidatura
para submissão da EDL, ao DLBC Rural, por parte da
parceria GAL ADDLAP:
Durante os meses de fevereiro, março e abril Elaboração da EDL – Estratégia de Desenvolvimento
Local, para o território da parceria GAL/ ADDLAP,
acandidatar à 2ª fase, no âmbito do DLBC Rural.
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