O Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD), ancorado na
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) desenvolve, presentemente, as atividades
previstas no seu Projeto Estratégico (2015-2020)1, sendo estas financiadas por: Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento, na sua componente FEDER, através do Programa Operacional
Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020) [Projeto nº 006971 (UID/SOC/04011);
Referência do Financiamento: POCI-01-0145-FEDER-006971]; e por Fundos Nacionais através da
FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do projeto UID/SOC/04011/2013. O
financiamento total concedido, para os três primeiros anos de execução do Projeto Estratégico
(2015-2017) é de 225.000,00 € (Taxa FEDER: 85,00%; Financiamento Concedido FEDER:
191.250,00 €).
Projeto Estratégico do CETRAD (2015-2020) – DESCRIÇÃO
A investigação promovida no período 2015-20 encaixa-se numa matriz composta por 3 grupos
de investigação (GIs) (Turismo, identidades e patrimónios culturais; Inovação, organizações e
mercados; e Sociedade, território, recursos e políticas) e 6 linhas temáticas de investigação
(LTIs), refletindo a evolução do número, interesses e competências dos membros integrados do
Centro. Operacionaliza-se a missão do CETRAD através das referidas LTIs, cujos projetos
incidirão sobre sustentabilidade agroalimentar, exclusão social, coesão socio-territorial,
empreendedorismo local, valor(iz)ação de bens/serviços patrimoniais e ambientais, e turismo e
desenvolvimento.
O CETRAD apoia o desenvolvimento regional ao (1) identificar recursos endógenos (sobretudo
no agroalimentar, ambiente e turismo/património) com potencialidades de valorização no
mercado; (2) articular o desenvolvimento endógeno e a inclusão social, em prol da capacitação
e coesão regionais; e (3) identificar formas de empreendedorismo inovador e sustentável
capazes de criar valor e emprego, fixando-os no território. O CETRAD colabora com outras
Centros de Investigação da UTAD, da região e de Espanha com interesses complementares,
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O CETRAD prosseguirá, no período de 2015-20, o seu estudo da problemática do desenvolvimento rural e territorial, mantendo a sua abordagem inter, multi- e trans-disciplinar, participada e capacitadora, reconhecendo que os processos de crescimento económico e coesão social mais autónomos são
fundamentais para mitigar a exclusão territorial.
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reforçando assim o papel da UTAD como Pólo de desenvolvimento regional e transfronteiriço
de formação avançada e investigação aplicada.
Projeto Estratégico do CETRAD (2015-2020) – OBJETIVOS
Os principais objetivos do CETRAD são:
1. Desenvolver investigação focada sobretudo em territórios rurais, usando abordagens inter-,
multi- e transdisciplinares e enfoques comparativos, aplicáveis a processos de mudança
socioeconómica;
2. Analisar os fatores que contribuam para a exclusão territorial, convertendo resultados em
propostas propícias ao desenvolvimento de territórios mais inovadores, inteligentes, inclusivos
e sustentáveis;
3. Identificar, em estreita colaboração com as organizações da sociedade civil, empresas e
entidades públicas, atividades promotoras da criação de riqueza e de uma cidadania ativa e
capacitada.
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