PDCT

Fundos Comunitários

ÁREA DE INTERVENÇÃO
Estratégia 2020 – Plano Estratégico do Médio
Tejo 2014-2020

PROJETO

ENQUADRAMENTO

O projeto surge no âmbito do quadro de apoio
comunitário para o período de referência
2014-2020 e consiste na definição de uma
Estratégia de Desenvolvimento para a Região
do Médio Tejo, consubstanciada num Plano
de Desenvolvimento Estratégico, em linha
com a Política de Coesão definida pela União
Europeia para 2014-2020 e a Estratégia
Europa 2020, que aponta o crescimento
inteligente, sustentável e inclusivo enquanto
elementos essenciais para a evolução
territorial.
As linhas orientadoras englobam a articulação
de esforços com diversos atores chave, locais
e regionais, para o desenvolvimento de
abordagens participativas que respondam aos
desafios territoriais e fundamentem estratégias
de desenvolvimento local e regional,
integradas e multissectoriais, que direcionem
a região para a sua comunidade.
Mobilização de atores chave (locais e
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regionais)

OBJETIVOS GLOBAIS &
ESPECÍFICOS

Envolver empresas, agências de
desenvolvimento regional, centros de
emprego, associações empresariais e
comerciais, instituições de ensino profissional
e superior, entre outros, numa reflexão
estratégica sobre as soluções mais
adequadas ao Médio Tejo;
Estimular a participação e todos os atores na
conceção e realização de iniciativas no âmbito
do desenvolvimento e crescimento económico,
qualificação das pessoas, competitividade,
coesão e sustentabilidade da região.
Estratégia de Desenvolvimento para a
Região do Médio Tejo

AÇÕES

CONCELHOS
ABRANGIDOS

Plano de ação estratégico desenvolvido para
o território de intervenção, que considera e
concretiza as orientações europeias de
política regional na vigência do quadro de
apoio comunitário (2014-2020).
Abrantes, Alcanena, Constância,
Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação,
Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas,
Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha
2014 - 2023

DURAÇÃO
n/a

DOCUMENTAÇÃO
FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional

FINANCIAMENTO

Fundo Social Europeu; Fundo de Coesão;
Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento
Rural
Pacto para o Desenvolvimento e Coesão
Territorial da Comunidade Intermunicipal do
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Médio Tejo
Alteração ao Pacto para o Desenvolvimento e
Coesão Territorial da Comunidade
Intermunicipal do Médio Tejo
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