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Algarve 2014-2020

Os Desafios Regionais 
de uma Estratégia Europeia

Reuniões Grupo Contato – DR Agricultura

4/1/13 – 14.30 h

Andamento dos Trabalhos - Internos

• Reunião grupo de contacto, pedido de elementos a 
26/9/12

• Assinatura de Protocolos 12/10/12
• Reunião com todos os parceiros Regionais a 

19/11/12

• Reuniões Temáticas – Parceiros 3/1 – 30/1/13
• Reunião Grupo de Contato – 4/1/13
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Andamento dos Trabalhos - Externos

• Reunião MAMAOT – 18/10/12
• Arranque oficial do exercício de planeamento 

Nacional 2014-2020 – 8/11/12
• Position Paper da CE – 9/11/12
• Primeira reunião do grupo de trabalho para a 

organização operacional (GT Operacional) – 19/12/12
• Orientações Plano Ação Regional – 27/12/12
• Politica de Cidades – 3/1/13

Contributos Recebidos

• DR Agricultura – 16/11/12
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Contributos Necessários
• Diagnóstico prospetivo do sector (17/1/13)

– Caracterização e Evolução 2000-2012
• Indicadores Relevantes (Agricultura, Floresta, Pescas)
• Principais Sistemas Produtivos Territoriais (abordando em cada sistema produtivo territorial os

principais aspetos associados à respetiva internacionalização, qualificação, inovação
• (i) Sistemas Ambientais e de Biodiversidade Regionais; (v) Prevenção de Riscos e Proteção

Ambiental; (vii) Agricultura, Desenvolvimento Rural e Valorização de Recursos Endógenos de
Zonas de Baixa Densidade.

• v) Inclusão Social (estratégias territoriais de combate à pobreza abrangendo territórios de
intervenção prioritária para grupos marginalizados ou desfavorecidos, serviços de
proximidade, inovação social,…)

– Territorialização dos constrangimentos identificados, apresentando uma análise
específica sobre a evolução das disparidades e dinâmicas de desenvolvimento
territorial (regional e sub-regional);

– Matriz SWOT
– Posicionamento do Algarve face à Estratégia 2020/ Plano Nacional de Reformas

(metas e objetivos – documento em anexo);
• Indústria e Agricultura: Nos sectores da indústria e da agricultura será promovida a

racionalização do uso da energia e a utilização da cogeração de elevada eficiência, para a
redução do consumo de energia primária.

– Principais constrangimentos ao Desenvolvimento Regional

Contributos Necessários

• Necessidades e prioridades de Investimento 
(29/1/13)
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MATRIZ DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO

Neste âmbito, o exercício de planeamento estratégico de cada Região deverá incidir
sobre as principais vertentes associadas às prioridades da estratégia Europa
2020:

a) Crescimento inteligente, desenhando o Quadro de Ação Regional 2014-2020 em
relação aos seguintes “Domínios chave”: (ii) Principais Sistemas Produtivos
Territoriais (abordando em cada sistema produtivo territorial os principais aspetos
associados à respetiva internacionalização, qualificação, inovação, promoção, …);

b) Crescimento sustentável, desenhando o Quadro de Ação Regional 2014-2020 em
relação aos seguintes “Domínios chave”: (i) Sistemas Ambientais e de Biodiversidade
Regionais; (v) Prevenção de Riscos e Proteção Ambiental; (vii) Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Valorização de Recursos Endógenos de Zonas de Baixa
Densidade.

c) Crescimento Inclusivo, desenhando o Quadro de Ação Regional 2014-2020 em
relação aos seguintes “Domínios chave”: (v) Inclusão Social (estratégias territoriais de
combate à pobreza abrangendo territórios de intervenção prioritária para grupos
marginalizados ou desfavorecidos, serviços de proximidade, inovação social,…).

Contexto dos Contributos Necessários

Reuniões prevista com participação 
da DR Agricultura

9/1 10 – 12 h Reunião Temática MAR
15 14 – 16 h Crescimento Sustentável Agricultura,

Desenvolvimento Rural e Baixa Densidade


