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Aceleração da ECOPOLÍTICA
Europeia

Construção Social do Local

A União Europeia definiu dois pilares políticos estruturantes para fazer face aos desafios do futuro, reforçados
pela crise económica global e o Programa Europeu de Recuperação (EU Next Generation), que vão conformar
todas os programas nacionais no horizonte 2030: a emergência climática e a transformação digital.

A criação de uma significa partilhar uma visão de futuro e promover a solidez nas
relações e modelos de colaboração institucional inovadores, em que todos são úteis (na complementaridade
de funções), todos são importantes (participam nas decisões) e todos são agentes de mudança
(contribuem para os resultados). E isto expressa-se em territórios concretos, pertinentes e relevantes.

Num tempo de tremendos desafios sanitários, climáticos e demográficos, em que a incerteza sobre a
recuperação da economia interliga com a natureza e profundidade das mudanças que a pandemia parece
suscitar, nomeadamente, nos modelos de crescimento e de ordenamento do território, marcados por
transformações radicais decorrentes de processos de disrupção tecnológica, que trazem oportunidades
fantásticas mas aceleram riscos de fratura e novas exclusões, num mundo carregado de contradições e
desigualdades, globalizado e complexo, o local ganha maior significado.

A construção social do local é essencial para dar expressão a um programa de desenvolvimento territorial
integrado, inclusivo e sustentável. Nesse processo é imperativo a referenciação e caraterização dos
elementos identitários, a interiorização coletiva dos valores a preservar, a gestão participativa do acesso aos
recursos naturais e a consensualização entre agentes dos modelos de produção, numa perspetiva de
economia colaborativa.

Elementos de contexto

Contexto Geral



Estratégia local: Agenda Climática

Ambiente - Água

Estrutura ecológica municipal - Biodiversidade

Riscos Gestão do espaço rural

Território coesão territorial

Criar corredores verdes/infraestrutura verde

Aumentar zonas de infiltração/retenção de água

Aumentar a área de espaços arborizados

Apostar energias renováveis e eficiência energética

Incluir critérios de AC na Contratação Pública

AGENDA EDUCATIVA

AGENDA INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

DESAFIOS INTERGERACIONAIS



Arruda Lab: Agenda Educativa

Investir no reconhecimento de Arruda-Concelho de Excelência 
na Educação

Formar, atrair e reter talento

Lecionar ensino superior intermitente 

Promover estudos  e estágios

Formação, transferência de conhecimento e inovação nas 
atividades tradicionais

Living-Lab e Programa de Empreendedorismo Sustentável



Arruda Lab: Centro de Inovação e Incubadora Agroindustrial

Objetivos:

Partilhar visão de futuro: sistemas alimentares sustentáveis

Estruturar programa de bioeconomia circular

Implementar ações com efeitos demonstrativos

Capacitar agentes do setor para processos de transição

Implementar ações com efeitos demonstrativos

Integrar sistemas inteligentes para gestão eficiente  

Criar condições de incubação e financiamento de empresas

Promover educação para empreendedorismo sustentável

Plataforma Institucional 

Consórcio para a Gestão 
Operacional 

Conselho Económico e 
Estratégico 


