As montanhas cobrem 36% do
território europeu e têm um papel
essencial no fornecimento de bens
públicos e privados.
Contudo, continuam a ser consideradas
‘o pilar ecológico subvalorizado da
Europa’, devido ao conhecimento
inadequado sobre vários aspetos
destas regiões que afetam a sua
gestão.

MOVING
(Valorização da Montanha através da
Interconectividade e do Crescimento
Verde) é um projeto Horizonte 2020
(2020-2024)
Tem como objetivo capacitar e codesenvolver enquadramentos políticos
para o estabelecimento de Cadeias de
Valor (CV) atuais e aprimoradas,
contribuindo para a resiliência e a
sustentabilidade das áreas de montanha,
valorizando ativos locais, e fornecendo
bens públicos e privados.

Contacto
https://www.moving-h2020.eu
@MovingH2020

This project has received funding from the
European Union’s Horizon 2020 research
and innovation programme under grant
agreement No. 862739

O MOVING irá rastrear CV existentes nas
áreas de montanha europeias, e irá avaliar
em detalhe 23 regiões de referência

Faça parte da
Comunidade MOVING!

selecionadas em 16 países, que representam a

Sobre o MOVING
O MOVING irá disponibilizar novas

ampla diversidade de áreas de montanha na
Europa

Conheça, partilhe e aprenda com atores
europeus relevantes

Para tal, será construída uma Comunidade

O MOVING irá ligar investigação, política e sociedade
através de 23 MaP Regionais e uma MaP europeia. Estes
serão os fóruns nucleares para troca de ideias, para coconhecimento e co-criação de conhecimento, com atores
aos níveis europeu e regional.

de Prática (CoP) a nível europeu para as CV
de montanha, baseada em Plataformas

ferramentas colaborativas para

Multi-ator (MaP) que reúnem partes

a definição de políticas em

interessadas, decisores políticos e

regiões de montanha, assim
como diretrizes para opções
políticas renovadas com vista a
melhorar a conectividade,

investigadores, e os envolve no co-design e na
validação dos resultados da investigação.

Ninguém é deixado para trás
O MOVING incluirá diversas partes interessadas,
para garantir que todos são ouvidos. As MaP serão
compostas por agricultores e produtores, comerciantes,
pessoas envolvidas em diferentes fases das CV, decisores
políticos, autoridades a diferentes níveis, cidadãos locais
(especialmente jovens e mulheres) e todos os interessados no
futuro das áreas de montanha.

sustentabilidade e resiliência
destas áreas, através de um
processo participativo
ascendente com atores das CV,
partes interessadas regionais e
europeias e decisores políticos.

Agarre a oportunidade de moldar o futuro das
áreas de montanha!
As MaP regionais terão um papel essencial na análise de
vulnerabilidade das áreas de montanha e na avaliação
das CV; e a MaP europeia irá co-desenvolver e validar os
resultados do MOVING.
Através de workshops online e presenciais, os membros das
MaP auxiliarão os parceiros do MOVING a definir uma visão
e uma compreensão comuns dos conceitos principais,
validar uma análise comparativa da resiliência e
sustentabilidade das CV, identificar os cenários futuros mais
prováveis e, finalmente, desenvolver um Roteiro para
Políticas para a resiliência e sustentabilidade das regiões de
montanha.

