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Elementos de contexto: território-atividade-organização 

PPolípP

Capital Social

Objetivo: justa 
repartição dos 

proveitos
Organização do trabalho 

complicada
Mão-de-obra indiferenciada

Salário abaixo do mercado local
Setor cooperativo em 

dificuldade
Agricultura familiar

Capital Natural

Objetivo: resiliência 
dos ecossistemas e 

recursos
Solos: vale fértil

Água: recurso escasso
Biodiversidade: pouca mas rara

Preservação da paisagem

Capital produzido

Objetivo: eficiência do 
uso dos recursos

Agricultura: 2% volume de negócio
Modelo convencional de produção

Baixo valor económico
Vinha: interessante com dimensão
Pequenos agricultores: abandono
Cereais e fenos: alternativa com 

pagamento da PAC

Agricultura: 
setor em perda

Homogeneidade 
de unidades 

socioeconómicas

Baixa custo de 
oportunidade 
para mudança 

Cultura 
vitivinícola

Consenso fácil em 
torno de questões 

essenciais

Contexto 
institucional

frágil
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Estratégia Local Avançada

Intermediação 
multifundos 
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a Construção de Bioterritório

Território integral, 
contínuo e complexo

Avaliação, Mapeamento e Valoração 
dos Serviços dos Ecossistemas 

2ª Geração 
PDM

PMAAC

Áreas 
Conservação 
e Restauro

Reconversão 
modelos 

sustentáveis

Gestão Sistemas-água
Transição energética
Modelos de produção 

Territórios 
de água

Agenda Inovação e 
Empreendedorismo 

Arruda Lab

Agenda 
Capacitação

Infraestrutura 
física

Instrumento  
Estratégico 

Inovação institucional

Inovação instrumental

Mobilização 
dos agentes do 

território  

Fixação 
das 

pessoas

Jovens 
Empresários

Orientação estratégica 

Cadeia de sustentabilidade Cadeia de valor

Agenda 
Climática

Luta Contra 
Desertificação
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Arruda Lab: inovação, capacitação e empreendedorismo

Planeamento

 Área de Experimentação

 Repositório Genético local

 Bolsa de Terras

 Quinta Pedagógica

 Serviços de extensão rural 

Espaço de 
animação e 
participação

Base de 
dados

ARRUDA 
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Governança
Implementação e Gestão
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Centro de Recursos de 
Capacitação e Empreendedorismo

Modalidades 
de adesão  
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Centro de Inovação e 
Incubadora Agroalimentar

 Espaço Co-Work

 Incubadora e aceleradora de empresas

 Apoio à criação e gestão de negócios

 Empreendedorismo feminino

 Formação profissional

 Espaço laboratório

Living Lab – Programas de 
Experimentação e Empreendedorismo  

 Observador
 Parceiro da rede
 Associado
 Membro do 

Consórcio
 Patrocinador
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