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1. Identificação da área de intervenção da EDL
1.1. Localização NUTS II, NUTS III, Concelho e Freguesia
Algarve - sendo a sede da entidade gestora em Bensafrim, concelho de Lagos
Concelhos
Aljezur, Lagos, Monchique, Portimão, Silves e Vila do Bispo
Freguesias por Concelho
Aljezur – Aljezur, Bordeira, Odeceixe e Rogil
Lagos – União Freguesias de Bensafrim e Barão de S. João, Luz e Odiáxere
Monchique – Alferce, Monchique, Marmelete
Portimão – Alvor, Mexilhoeira Grande
Silves – União Freguesias de Alcantarilha e Pera, União Freguesias de Algoz e Tunes,
Silves
Vila do Bispo – Barão de S. Miguel, Budens, Sagres e União de Freguesias de Vila do
Bispo e Raposeira
1.2. Composição da parceria
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
ICNF
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Município de Aljezur
Município de Lagos
Município de Monchique
Município de Portimão
Município de Silves
Município de Vila do Bispo
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
Direção Regional de Cultura do Algarve
Delegação Regional do Algarve do Instituto do Emprego e Formação Profissional – IEFP,
IP
Região de Turismo do Algarve – RTA
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ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES PRIVADAS
ACRAL – Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve
Agência de Desenvolvimento do Barlavento
Amigos dos Pequeninos
Associação de Artesãos do Barlavento (AAB)
Almargem – Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve
Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, Lagos e Portimão (ARBSLP)
Associação de Regantes e Beneficiários do Alvor (ARBA)
Associação dos Produtores de Batata Doce de Aljezur (APBDA)
Associação de Produtores de Medronho do barlavento Algarvio (APAGARBE)
Casa da Criança do Rogil – Ass. para a Promoção Social, Cultural e Desportiva de Infância
do Rogil
Casas Brancas – Associação de Turismo de Qualidade do Litoral Alentejano e Costa
Vicentina
Centro de Assistência Social Lucinda Anino dos Santos (CASLAS)
Centro paroquial de Mexilhoeira Grande
Estrela Desportiva de Bensafrim
Federação de Caçadores do Algarve
Laboratório de Atividades Criativas (LAC)
NECI – Núcleo Especializado para o Cidadão Incluso
Rota Vicentina – Associação para Promoção do Turismo de Natureza na Costa Alentejana
e Vicentina
Santa casa da Misericórdia de Alcantarilha
Santa Casa da Misericórdia de Lagos
Santa Casa da Misericórdia de Silves
Sociedade Filarmónica Silvense
Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste
Viver Serra – Associação para a Proteção e o Desenvolvimento das Serras do Barlavento
Algarvio
COOPERATIVAS
Coopachique CRL – Cooperativa Agrícola do Concelho de Monchique
OUTRAS ENTIDADES EMPRESARIAIS PRIVADAS
Aldeia da Pedralva, SA
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Silves
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Algarve (CCAM)
Instituto Piaget – Campus Académico de Silves
ISMAT – Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes
OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
Centro de Ciência Viva de Lagos
Universidade do Algarve / Centro Regional para Inovação do Algarve (CRIA)
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2. Introdução
2.1 Identificação do objetivo do trabalho e da sua relevância
O objetivo do presente trabalho prende-se com a autoavaliação da execução da
Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) do Grupo de Ação Local (GAL) ADERE 2020
cuja entidade gestora é a Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste.
Procura-se assim fazer um balanço dos resultados obtidos assim como uma análise do
contexto do território, da execução da EDL, das atividades de animação do GAL, da
aplicação da metodologia LEADER, da articulação com outros programas operacionais,
assim como questões relativas às operações e aos objetivos de política do território.
Importa ainda incluir uma análise que permita inferir fatores de sucesso e insucesso,
interpretar resultados e elaborar conclusões.
O presente trabalho de avaliação reveste-se da maior importância na medida em que se
procura avaliar resultados e, também, a adequação das medidas face à estratégia
aprovada, da governança, dos procedimentos e das atividades de animação. Findo este
trabalho de análise será possível sugerir ações corretivas e de melhoria para o 2º período
de implementação da EDL, para a ETL, GAL e AG`s.

2.2 Explicitação breve da metodologia seguida para o desenvolver
O presente documento compila e apresenta os resultados da atividade de avaliação
realizada. Trata-se de um processo de autoavaliação realizado principalmente pela ETL
e suporta-se na análise da monitorização e em registos e relatórios da atividade
desenvolvida, atas do OG e da AG, até final de 2018. Suporta-se ainda nos relatórios
anuais produzidos, conforme requerido pela AG, e numa análise qualitativa da atividade
desenvolvida e dos seus resultados quantitativos e qualitativos. Fruto da análise do
registo de forma global foi realizada uma reflexão conjunta de todos os elementos da
ETL que permitirão desenvolver os vários capítulos do presente documento. Foi ainda
realizado um inquérito online dirigido a todos os parceiros do GAL, promotores,
participantes em sessões de divulgação e de capacitação, via mail, e à população do TI
via redes sociais. Finda esta atividade de análise global dos registos efetuados e da
monitorização, principalmente no que se refere aos dados que suportam os relatórios
anuais e a elaboração do documento de avaliação, de acordo com a estrutura proposta
pela AG, o mesmo será enviado e apresentado em OG e, posteriormente, em AG para
recolha de contributos finais. Pelo exposto e de forma sintética a elaboração deste
documento seguiu as seguintes etapas:
1. Elaboração relatório 2018;
2. Recolha de informação de todos os registos da atividade desenvolvida;
3. Recolha de todos os dados de monitorização realizado pela AG;
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4. Análise da EDL aprovada em fase de candidatura por comparação às medidas
disponíveis no âmbito do FEADER, FEDER e FSE;
5. Análise dos dados recolhidos e reflexão sobre impactos na implementação da
EDL;
6. Recolha de dados sobre intervenções complementares desenvolvidas pela EG
com impacto nos resultados e impacto da implementação da EDL no TI;
7. Síntese e elaboração do documento de avaliação intercalar integrando todos os
dados recolhidos, observados e a análise efetuada em relação aos resultados e
impacto obtido até esta fase intercalar e melhorias a introduzir;
8. A avaliação será encerrada com os contributos e aprovação do relatório em OG
e AG, seguida de uma fase de comunicação de resultados em formatos diversos,
em articulação com a comunicação de resultados de outras intervenções em
curso da EG com impactos mútuos. Prevê-se a realização de evento de
apresentação de resultados da atividade da AG.

2.3 Descrição Sintética dos capítulos que constituem o presente
documento
O presente documento segue a estrutura proposta pela AG. Apresenta uma primeira
parte introdutória constituída pelos pontos 1 e 2 onde é definido o TI do GAL, assim
como a parceria que constitui o GAL, organizado por tipos de entidades parceiras. Já o
segundo ponto esclarece os objetivos, metodologia e organização do documento de
apresentação dos resultados das atividades de avaliação realizadas. Segue-se o ponto 3
que, ao longo de três subcapítulos, apresenta o contexto em que a EDL está em
implementação, nomeadamente a caracterização do território e a sua evolução,
objetivos e prioridades da EDL, a sua coerência e pertinência, assim como a gestão e
acompanhamento da sua implementação. Segue-se a secção 4 que se debruça sobre
dados de execução, nomeadamente os contributos das operações para a estratégia, no
âmbito do FEADER, FEDER e FSE, a participação da parceria, as atividades de animação
do GAL e sobre a aplicação da metodologia Leader e a adequação dos PO financiadores
em relação à dinâmica de implementação da EDL. O capítulo 5 apresenta indicadores de
resultado em relação às operações. Por fim, o capítulo 6 onde se integra e reflete a
importância de intervenções complementares para a implementação da estratégia e um
ponto 7 de análise crítica, essencialmente sobre fatores de sucesso e de insucesso para
o cumprimento de objetivos e recomendação de medidas corretivas e de melhoria, em
relação a todos os intervenientes.
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3. Contexto da EDL
3.1 Breve Informação Contextual
O GAL ADERE 2020 ocupa um território de 1.454,2 km2 de superfície. Destes, 258,56
Km2, estão classificados como área natural protegida, concretamente o Parque Natural
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV), o que corresponde a 17% do
território. Esta percentagem representa, nos concelhos de Aljezur e Vila do Bispo,
44,54% e 63,94%, respetivamente. Acresce ainda que existem vastas áreas classificadas
como Rede Natura 2000, quer na Costa Sudoeste, assim como na Serra de Monchique,
os sítios Ria de Alvor e Arade/Odelouca e Barrocal, o que evidencia a riqueza do
património natural do território em cerca de 58% da sua superfície. No território de
intervenção do GAL ADERE 2020 destaca-se também a riqueza do património histórico
e cultural, material e imaterial. Ao longo deste encontra-se património edificado e
equipamentos que ilustram essa riqueza. Em todo o território realizam-se festas, feiras
e festivais temáticos: Festival da Batata-Doce de Aljezur, Feira Medieval de Silves, Feira
dos Enchidos de Monchique Arte Doce (Lagos), Festival dos Percebes (Vila do Bispo),
Feira do Folar (Lagos e Aljezur) que também ilustram a riqueza do seu património,
produtos e transformação agroalimentar local.
O território é constituído por dezanove freguesias distribuídas por seis concelhos e
possui 58.801 habitantes. 70,77% da população reside em Silves, Portimão e Lagos. Este
é um indicador que revela alguma heterogeneidade do território o qual reflete,
incorpora e padece das assimetrias que se alargam à Região Algarve, do ponto de vista
socioeconómico. Contudo articula-se naquilo que é o seu património natural e cultural
onde a diversidade mar/terra/serra marca a identidade e a coerência do território.
O TI registou uma tendência para aumentar a sua população (8,49%) com exceção de
Monchique e Vila do Bispo, relativamente a dados de 1981 e 2001, mas inferior ao da
Região (13%) O TI apresenta uma densidade populacional (40,4 hab/km2) inferior à
região (88 hab./km2).
Os concelhos com maior índice de envelhecimento são Monchique (377), Aljezur (233)
e Vila do Bispo (213), contrastando com Lagos (121). Todos os concelhos em 2011
registaram uma taxa de crescimento natural negativa. Segundo os censos de 2011,
29,66% da população possui o 1.º ciclo e 16,54% o 3.º ciclo do ensino básico; 19,83%
concluiu o ensino secundário e apenas 10,64% o ensino superior. Considerando os
valores de 1960, verifica-se um aumento geral do nível de escolaridade da população. O
número de residentes com ensino superior e secundário passou de 2,3% em 1960 para
10,64% em 2011. Contudo destaca-se que quase metade da população possui o 3º ciclo
do ensino básico ou menos, ou seja, não possui o nível de escolaridade obrigatória atual
(12º ano). Verificam-se elevados índices de dependência total, evidenciando a
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fragilidade do território. Todos os concelhos registam índices superiores a 53%, sendo
que Aljezur e Monchique atingem 77,3% e 74,0%.
A taxa de atividade da população do TI situa-se entre os 35% (Aljezur e Monchique) e os
45% (Lagos e Portimão). A população empregada varia entre os 30% no Alferce e os
59,95% em Algoz/Tunes, pese embora que na maior parte das freguesias registe valores
entre 39% e 50%. O terceiro sector é o maior empregador (75%). Esta realidade não é
homogénea para todos os setores de atividade nem ao longo de todo o território. É de
realçar que os concelhos de Aljezur, Monchique, Vila do Bispo e Silves registam taxas de
emprego no setor primário na ordem dos 8%, evidenciando que preservam vocação e
potencialidade agrícola, enquanto nos restantes concelhos não ultrapassam os 1,71% e
a média regional é de 3,30%.
Salienta-se a baixa dimensão das explorações agrícolas e a elevadíssima idade média dos
agricultores (65 anos). O setor secundário representa valores médios da ordem dos 15%,
sendo Aljezur e Monchique os concelhos com maior taxa (20,35% e 19,5%). Verifica-se
uma diminuição de 42% do peso da população empregada no setor primário, por
oposição a um aumento na ordem dos 15% do emprego no setor terciário. Estes valores
são mais significativos quando comparados com os de 1981, registando variações
médias negativas no setor primário na ordem dos 390%.
O ganho médio por trabalhador na região em 2012 era de €943,89. À exceção de
Portimão, todos os concelhos do TI registaram valores inferiores à média regional,
Considerando o ganho médio por setor de atividade, Aljezur regista o maior valor para
o setor primário, com €1.250,52, enquanto Monchique regista o menor (€651,15),
sendo a média regional €881,71.O setor terciário segue os valores da média regional
(€945,01), sendo que Monchique e Aljezur continuam a registar os valores mais baixos
(€774,19 e €755,59).
A análise da evolução do desemprego ao longo do ano permite constatar que todos os
concelhos registaram uma diminuição do número de desempregados entre janeiro e
setembro de 2014 sendo Monchique e Aljezur os concelhos com menor sensibilidade à
sazonalidade no emprego. Os concelhos com maior atividade turística registam
diminuições mais acentuadas no emprego ao longo do ano, enquanto os mais rurais são
menos afetados pela variação na atividade turístico. Todos os concelhos registam taxas
de desemprego superiores a 10% da população ativa em janeiro, próximo da média
regional. O território carateriza-se pela reduzida dimensão das empresas e pouca
competitividade das mesmas. À exceção de Portimão e Lagos, com 39,9 e 19,6
empresas/km2, a densidade empresarial é bastante reduzida, com valores que variam
entre as 1,8 e as 6,1 empresas/km2, muito inferior à média regional de 11,7. Em 2012
existiam no território 17.816 empresas, que contribuíam para um volume de negócios
de 1.733.520,95 milhares de euros, sendo Portimão, Lagos e Silves responsáveis por
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mais de 90,03% deste volume. Os três restantes concelhos representaram menos de
10% do negócio gerado, evidenciando o seu reduzido dinamismo económico.
Considerando a evolução do volume de negócio gerado entre 2009 e 2012, verifica-se
uma redução na ordem dos 24,68%, sendo que todos os concelhos registaram uma
diminuição superior a 20%, à exceção de Monchique e Vila do Bispo com 2,42% e
14,27%. O número de empresas individuais (66%) evidencia, a estrutura empresarial
reduzida. O valor acrescentado bruto das empresas com sede nos concelhos do
território equivale a 26,54% do da região. Portimão é o maior contribuinte para o VAB
(13,43%), sendo que Monchique (0,5%), Aljezur (0,63%) e Vila do Bispo (1,57%)
contribuem apenas com 2,70% do VAB regional.
A nível setorial verificava-se predominância das atividades relacionadas com os serviços
(mais de 80%) em 2009, sendo que as atividades relacionadas com a agricultura,
produção animal, caça, floresta e pesca apenas representavam 6,74% das empresas, em
linha com os valores médios da região (6,21%). Esta realidade não é transversal, dado
que em Monchique, Aljezur, Vila do Bispo e Silves, estes valores aumentam para 19,36%,
15,56%, 14,21% e 11,43% respetivamente o que confirma a preservação de alguma
vocação agrícola destes concelhos.
Segundo o RGA09 o a área total das explorações é de 58.821ha e 3398 explorações e a
SAU é composta por 28.026ha com 3.377 explorações, o que representa uma diminuição
média de 19,73% da SAU, face aos dados do RGA99, e de 63,24% relativamente aos
dados de 89. Verifica-se uma tendência generalizada para a diminuição das explorações
agrícolas, mas, por outro lado, uma tendência para o aumento da dimensão das
explorações. Silves é o concelho com mais explorações agrícolas e com maior superfície
irrigável, associada à produção de citrinos e Aljezur é o solar da Batata-doce. A atividade
Agrícola está marcada pela baixa percentagem de agricultores com formação na área
agrícola e a quase totalidade das explorações agrícolas são geridas por produtores
individuais. Predominam as culturas permanentes, principalmente associadas aos
citrinos, e as pastagens permanentes. Numa perspetiva dinâmica, considerando os
dados de 1999, verifica-se um aumento absoluto (2.944ha) e relativo (25,1% da SAU) da
área das explorações permanentes.
Atualmente a atividade pecuária tem por base a apicultura, com cerca de 31,54% das
colmeias existentes no Algarve, seguido pela suinicultura. As culturas temporárias
ocupam 17,72% da SAU e 8,44 % da área total das explorações, num total de 4.967ha
sendo os cereais a principal cultura. A superfície de regadio abrange uma área total
aproximada de 7.602ha, sendo que a cultura que mais beneficia são os citrinos em Silves.
No território existem 5 ZIF no concelho de Monchique e duas em Portimão o que revela
alguma dinâmica do sector florestal. Refira-se ainda a existência de uma horticultura
familiar periurbana muito relevante (Portimão e Lagos) havendo uma tradição
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consolidada de circuitos curtos de comercialização, nomeadamente no Mercado do
Levante em Lagos, com mais de 30 anos de existência.
O território obedece a fragilidades que se refletem a nível social e comunitário. A 31 de
dezembro de 2013 existiam 37.580 pensionistas, que representavam 33,93% do total
regional. Analisando os dados por cada 100 habitantes, verifica-se que Monchique e
Aljezur são os concelhos que apresentam maior percentagem de pensionistas, dado que
por cada 100 residentes, existem aproximadamente 41,21 e 31,26 pensionistas. O valor
médio anual das pensões é de €4.210,00, enquanto a média regional é de €4.430,00 e a
do continente €4.955,00. Aljezur e Monchique são os concelhos com o valor médio mais
baixo, €3.770 e €3.783. Numa análise dinâmica não se registam alterações significativas
do número de pensionistas.
O número de beneficiários de subsídio de desemprego ascendia a 12.231 pessoas em 31
de dezembro de 2013, o que representa 31,95% do total do Algarve. Do total, 51,98%
eram mulheres e 55,62% tinham entre 30 e 49 anos. O maior número de desempregados
localiza-se nos concelhos mais populosos. Comparando os dados de 2013 com os
registos de 2001, verifica-se um aumento significativo do número de beneficiários em
todos os concelhos, passando de uma média de 0,5% em 2001 para 4,11% da população.
Numa perspetiva dinâmica, a percentagem de população que beneficia de RSI tem vindo
a diminuir desde 2011. Considera-se que esta diminuição reflete a política social e não
significa uma melhoria do estado social do território. Ao nível de saúde, em 2013, por
cada 1000 habitantes existem aproximadamente 2 médicos. Todavia, este valor não
retrata a realidade concelhia, dado que Vila do Bispo, Monchique e Silves apenas
registam 0,6, 0,7 e 1,1 médicos por 1000 habitantes contra os 5,5 em Portimão. Existem
15 estruturas residenciais para idosos no território, com uma média de 25 camas por
unidade.
Sobre a evolução do território há a referir os seguintes pontos essenciais:
O território tem-se mantido de certa forma com as condições e características que
presidiram à elaboração da presente estratégia de desenvolvimento local:
Neste âmbito refere-se o caso do sector da Agricultura, no qual se têm registado
algumas alterações, nomeadamente na intensificação da atividade relacionada com os
citrinos e com os abacates, nomeadamente nos concelhos de Silves (Citrinos e abacates)
e de Lagos, com a instalação de novos pomares destas culturas e um relativo amento da
dimensão média da propriedade agrícola.
O sector do turismo nomeadamente na vertente do alojamento local e do turismo em
espaço rural assim como na componente de animação turística, tem sido o principal
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mobilizador dos apoios no âmbito do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e
Emprego (FEDER e FSE).
Os beneficiários das intervenções previstas no âmbito da EDL são genericamente
falando toda a população do território com particular incidência nos agricultores e
produtores pecuários, nos empresários do sector agroalimentar, nomeadamente das
vertentes produção e comercialização. Neste último caso inclui-se também os
promotores dedicados aos circuitos curtos de comercialização para as intervenções
FEADER. Nesta tipologia de intervenções é importante referir as organizações coletivas
mais representativas destes sectores e ainda entidades públicas (nomeadamente na
10.2.1.6. “Renovação de Aldeias”).
Já nas vertentes FEDER e FSE o público-alvo são as micro e pequenas empresas do
território, os empresários em nome individual e os desempregados, estes com a
perspetiva de criação do próprio emprego. Nestes casos são considerados
genericamente todos os sectores de atividade económica, com as exceções definidas
em sede da regulamentação aplicável ao Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo
e ao Emprego (SI2E).
O diagnóstico da situação de referência do território de intervenção assenta na análise
SWOT que se apresenta:
Principais Oportunidades
Existência de fontes de financiamento no âmbito do Portugal 2020 com caráter de
plurifundo e instrumentos de política (ex. Prog. Nac. Tur. Natureza);
Consenso sobre a importância e potencialidades das atividades rurais e de turismo de
natureza por parte dos atores regionais;
Maior valorização e procura de produtos e recursos locais e de qualidade;
Reconhecimento da importância por parte dos agentes económicos do estabelecimento
de ligações entre fileiras e entre territórios rurais e urbanos.
Principais Pontos Fortes
Elevada valia paisagística, ambiental (58% do TI Rede Natura 2000), patrimonial,
histórica (período Islâmico e Descobrimentos) e cultural;
Elevada autenticidade dos produtos e conhecimento das técnicas tradicionais de
produção (Citrinos, Batata-doce, Medronho, Enchidos, Doçaria, Mel e Pesca artesanal);
Elevada percentagem do território em superfície irrigável;
Existência de produtos certificados (Mel e Batata-doce);
Existências de mercados disponíveis para os circuitos curtos.
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Principais Ameaças
Atuação das autoridades regionais focalizada nas atividades do turismo de sol e praia e
na costa sul;
Estratégias pouco vocacionadas para a correção dos desequilíbrios económicos, sociais
e populacionais na região;
Atratividade dos territórios limítrofes, nomeadamente dos centros urbanos;
Complexidade legislativa, burocrática e administrativa ao nível de certas atividades e no
acesso a financiamentos.
Principais Pontos Fracos
Falta de organização e cooperação dos produtores locais, nomeadamente com outros
setores de atividade económica;
Reduzido VAB derivado da fraca incorporação tecnológica nas explorações;
Insuficientes e ineficazes canais de comercialização;
Baixas competências empresariais;
Rarefação e fragilidade da atividade económica e reduzida dimensão económica do
tecido empresarial;
Fraca capacidade de investimento;
Modelo de desenvolvimento económico da região, baseado no turismo de sol e praia.

3.2. Breve Informação sobre os objetivos e prioridades da estratégia
A Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) ADERE 2020 visa “Desenvolver uma cultura
de empreendedorismo económico e social, com base no fomento da diversificação,
pluriatividade e multifuncionalidade das atividades económicas, através da
incorporação dos valores ambientais, patrimoniais e culturais do território”.
Os objetivos gerais da estratégia de desenvolvimento local são “Contribuir para a
dinamização e organização do tecido económico e social do território, através da
valorização, modernização, reconversão e diversificação das atividades económicas,
tendo por base os produtos agrícolas e os recursos endógenos de excelência, num quadro
de complementaridade com as estratégias regionais e nacionais de desenvolvimento”.
A estratégia materializa-se ainda num conjunto de objetivos específicos:
1- Aumentar a produtividade e/ou a rentabilidade económica de pelo menos 1,5 % das
explorações agrícolas, unidades agroalimentares, florestais e pecuárias;
2- Melhorar as condições económicas e sociais de pelo menos 50 famílias do território;
3- Dinamizar o tecido económico e empresarial do território, com base nos recursos
endógenos, através da realização de pelo menos 20 projetos de investimento;
4- Aumentar em pelo menos 60 o número de atores locais que adotam, divulgam e
promovem comportamentos conducentes à valorização do património natural,
histórico e cultural;
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5- Aumentar as competências empresarias, técnicas e de gestão de pelo menos 100
produtores agrícolas, nomeadamente dos jovens, nas atividades agroalimentares,
florestais e pecuárias.
Pela metodologia implementada desde o primeiro momento pela equipa de trabalho,
não se registaram alterações significativas ao desenho da EDL entre o primeiro
momento (Pré-qualificação de candidaturas) e o segundo momento (Seleção das EDL e
reconhecimento dos GAL), sendo as duas versões da EDL muto semelhantes em termos
de desenho conceptual, sendo as maiores diferenças em termos de dotação a afetar
face aos limites definidos posteriormente a algumas das operações (FEADER).

3.3. Coerência e Pertinência da estratégia
A Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) ADERE 2020 visa “Desenvolver uma cultura
de empreendedorismo económico e social, com base no fomento da diversificação,
pluriatividade e multifuncionalidade das atividades económicas, através da
incorporação dos valores ambientais, patrimoniais e culturais do território”.
O Grupo de Ação Local ADERE 2020 através da sua entidade gestora considera que a
estratégia preconizada foi e é uma estratégia com potencial para contribuir para a
revitalização dos territórios rurais em que se insere. O caminho preconizado pela mesma
afigura-se como o melhor caminho para um território com as características do território
ADERE 2020, tendo vindo a apresentar resultados ao longo dos últimos períodos de
programação, no sentido da dinamização de novas atividades económicas e à afirmação
e consolidação de atividades tradicionais.
No entanto é importante referir que as medidas que visam a operacionalização da EDL
traduziram-se num “afunilamento” desta, restringindo grandemente as possibilidades
de enquadramento das intenções e ideias de projetos, centrando-se (quase)
exclusivamente em medidas de apoio aos agricultores e explorações agrícolas, e aquelas
que não o são apresentam limitações quer em termos de total de investimento, quer
em termos de requisitos de elegibilidade que têm contribuído para originar dificuldades
operacionais na implementação da EDL.
Nesse sentido é de relevar que são os objetivos específicos “1 – Aumentar a
produtividade e/ou a rentabilidade económica de pelo menos 1,5 % das explorações
agrícolas, unidades agroalimentares, florestais e pecuárias” e “3 - Dinamizar o tecido
económico e empresarial do território, com base nos recursos endógenos, através da
realização de pelo menos 20 projetos de investimento” os que são efetivamente
mobilizados, com as medidas disponíveis, sejam elas FEADER, FEDER e FSE.
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Pelo entendimento que presidiu à elaboração duma estratégia mais abrangente do que
as medidas exclusivas que estavam disponíveis considera-se que a estratégia tem, na
ótica da VICENTINA, total atualidade mantendo-se alinhada com os pressupostos que
estiveram na sua génese e é a ausência de medidas e instrumentos de política de apoio
que impedem a sua prossecução.
A lógica que imperou no desenho da EDL traduziu-se numa estratégia muito mais
abrangente e com objetivos e linhas de ação que extravasavam o previsto em termos de
medidas e meios financeiros colocados ao dispor das EDL, quer por via do FEADER, quer
por via do FEDER e do FSE. A lógica subjacente privilegiou a definição de um conjunto
de objetivos e linhas de ação, para as quais não estavam linearmente definidos os
instrumentos de política que financiassem as mesmas, embora na maioria dos casos
tenha sido realizada a identificação das possibilidades face ao quadro vigente. É de
salientar que nem todos os mecanismos conducentes à boa execução da EDL definida,
nomeadamente aqueles com os quais se deveria articular, estavam a ser trabalhados
com a mesma velocidade, como veio a ser o caso do Plano de ação de desenvolvimento
dos Recursos Endógenos (PADRE) ou o instrumento que veio a materializar as operações
financiadas pelo FEDER e FSE. Refere-se o instrumento SI2E na ausência de quaisquer
outros instrumentos que contribuíssem para os objetivos e as linhas de ação definidas,
nomeadamente no que concerne ao empreendedorismo e à inovação social.

3.4. Disposições de gestão e acompanhamento da estratégia
A Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) ADERE 2020 tem como dispositivos de
acompanhamento da estratégia no âmbito do Sistema de Acompanhamento e
Monitorizacão os seguintes:
-Relatórios de monitorização trimestral;
-Relatório de Monitorização - Activity to Output;
-Relatório de Recolha de Indicadores – ADERE 2020;
-Relatório de Monitorização ADERE 2020;
-Plano de acompanhamento e monitorização financeiro da EDL ADERE 2020;
-Plano de Reajustamento ADERE 2020.
O organograma do GAL ADERE 2020 é exemplificado na seguinte imagem:
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A gestão e animação operacional do DLBC materializada na sua estrutura técnica Local
(ETL) integrados na Entidade Gestora encontra-se estruturada em três componentes
principais.
Coordenação Técnica - responsável por garantir o adequado funcionamento da ETL;
Estrutura Técnica Local – Animação, Análise de candidaturas e Acompanhamento
(Análise de PP): é constituída pelos técnicos que têm responsabilidade na animação do
território, informando e prestando informação e apoio técnico à elaboração das
candidaturas. Às funções atribuídas aos técnicos integrantes da Estrutura técnica local
está subjacente o princípio da segregação de funções. Assim cada técnico que fica com
a responsabilidade de análise de entre as candidaturas entradas fica automaticamente
excluído das atividades de acompanhamento das mesmas.
Estrutura Técnica de apoio à Execução - comporta o departamento financeiro;
administrativo; receção e gabinete de comunicação; Estrutura de apoio externo composta pelos organismos públicos e/ou privados, que colaborem na execução da EDL
junto da E.G., nomeadamente grupos de trabalho, parceiros e prestadores de serviços.
A metodologia definida para o modelo de governança do GAL ADERE apresenta aspetos
que se considera positivos, assim como outros menos positivos. Como aspetos
particularmente positivos salientam-se:
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- consolidação da participação de parceiros nos órgãos de decisão do GAL ADERE,
nomeadamente na discussão em torno do desenvolvimento de novas iniciativas para o
território;
- rotatividade e representatividade dos territórios e dos seus agentes no OG;
Como aspetos menos positivos referem-se os seguintes:
- disponibilidade temporal da entidade gestora e da ETL face à exigência do trabalho
diário assim como dos parceiros para acompanhar e monitorizar a execução da
estratégia com uma maior periodicidade e proximidade;
- dificuldade e disponibilidade dos parceiros para o acesso ao sistema de informação
nomeadamente na análise da informação disponível de suporte ao processo decisional
da operação FEADER;
A Estrutura Técnica Local pelo papel que desempenha dentro do GAL assume a maior
relevância. Atualmente a ETL é constituída por cinco pessoas, um coordenador, dois
técnicos analistas, um administrativo e um financeiro, sendo que nenhum se encontra
afeto exclusivamente a esta. As percentagens de tempo de afetação variam 35% e os
70%. As competências dos técnicos têm sido desenvolvidas por vias das ações de
formação dos diferentes intervenientes no processo de análise e seleção das
candidaturas e do acompanhamento das mesmas, sendo de salientas as ações de
formação da AG do PDR2020 e do IFAP, assim como as oficinas de qualificação da Minha
Terra. No âmbito da atuação do GAL ADERE 2020 e dos outros dois GAL do Algarve foram
definidas ações de formação em “Contratação Pública”, “Novo Regulamento Geral de
Proteção de Dados” “Análise de candidaturas e de Estudos de viabilidade económica”
No desempenho das funções da ETL registam-se um conjunto de problemas dos quais
se salientam os seguintes:
- exiguidade dos meios financeiros colocados à disposição dos GAL para a dinamização
de atividades de Funcionamento e de Animação;
- espartilhar dos técnicos da TL por um conjunto grande de projetos que lhes dão
enquadramento;
- grau de exigência da análise atual das candidaturas, que nalguns domínios se afigura
como excessivo;
- exigência aos técnicos do domínio de sistemas de informação diferentes para todos os
instrumentos de financiamento.
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4. Execução da EDL
4.1. Contributos das Operações no âmbito da estratégia para o
cumprimento dos seus objetivos
As operações contempladas na EDL do GAL ADERE 2020 traduzem-se numa
implementação que representa relativamente ao conjunto das operações FEADER:
- uma taxa de compromisso de 16,67% do investimento total e 9,83% da Despesa pública
no FEADER, correspondendo a um investimento de 709,68 mil euros e uma despesa
pública de 195,2 mil euros;
- uma taxa de execução global de 4% face ao programado na EDL no que à despesa
pública diz respeito.
Por tipologia de operações verifica-se que apenas as operações 10.2.1.1. Regime
Simplificado de Investimento nas Explorações Agrícolas, 10.2.1.2. Pequenos
Investimentos na Transformação e Comercialização e 10.2.1.3. Diversificação de
Atividades nas explorações agrícolas registaram candidaturas aprovadas.
No âmbito da 10.2.1.1. deram entrada 13 candidaturas tendo sido aprovadas (até
31/12/2018) 4, todas elas já contratadas. Das 9 restantes 7 reúnem condições para ser
aprovadas, encontrando-se neste momento numa fase de pós-decisão do OG
(Homologação, controlo de qualidade, contratação e ou execução). Face ao montante
de despesa pública disponível para esta operação, o montante de investimento
aprovado é de 135,06 mil euros e a despesa pública aprovada é de 35,82 mil euros. As 4
candidaturas encontram-se em execução tendo apresentado já pedidos de pagamento
sendo que até ao momento nenhum foi liquidado
No âmbito da 10.2.1.2. deram entrada 8 candidaturas tendo sido aprovadas (até
31/12/2018) 2, todas elas já contratadas e em execução. Encontra-se em fase de
homologação uma outra candidatura. No total das candidaturas aprovadas encontramse 328,48 mil euros e uma despesa pública de 100,22 mil euros.
No âmbito da 10.2.1.3. deram entrada 11 candidaturas tendo sido aprovada (até
31/12/2018) 1 (já contratada). O total das candidaturas aprovadas representa um
investimento de 246,14 mil euros e uma despesa pública de 59,23 mil euros. No âmbito
desta operação encontra-se 3 candidaturas em reanálise após revogação da decisão,
todas com parecer favorável aprovação.
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No âmbito da operação 10.2.1.4. Cadeias Curtas e Mercados Locais apenas se registou
uma candidatura, não tendo a 10.2.1.5. Promoção de Produtos de Qualidade Locais
registado qualquer candidatura entrada. Relativamente à operação 10.2.1.6. Renovação
de Aleias e tendo em conta a reduzida dotação optou o GAL em sede de reuniões do OG
desenvolver esforços no sentido da definição de um único projeto de caráter
supramunicipal em torno do conceito de “Aldeias com Património” considerando que
esta opção está perfeitamente evidenciada na temática da EDL e, dessa forma, otimizar
ao máximo os parcos recursos financeiros de que a mesma dispõe.
Em termos da cooperação o GAL ADERE através da sua entidade gestora apresentou
uma candidatura à preparação de 3 projetos de cooperação, tanto na sua vertente
interterritorial como transnacional. As propostas de cooperação consistem numa opção
pelo aprofundamento de temáticas em que o GAL tem desenvolvido um trabalho
consistente desde há 20 anos, nomeadamente em torno do turismo de natureza, e
abrangendo também os domínios da sustentabilidade e acessibilidade no turismo, assim
como o turismo cultural em torno dos valores patrimoniais do território.
Paralelamente o GAL ADERE 2020, através da sua entidade gestora tem dinamizado um
conjunto vasto de outros projetos, financiados através de instrumentos diretamente
ligados às EDL como o Plano de Ação de Desenvolvimento dos Recursos Endógenos
(PADRE) na qual se inserem os projetos intermunicipais da Rede Regional de Mercados
Locais, a Rede de Acolhimento ao Auto caravanismo na Região do Algarve (RAARA), o
READY - Recursos Endógenos e Desenvolvimento do Turismo Ativo, assim como a Bienal
de Turismo de Natureza. A outro nível podemos também citar o projeto dinamizado pela
VICENTINA – Semana Cultural - Lugares de Globalização, o qual se inspirou na
candidatura da Região de Turismo do Algarve, em parceria com outras entidades à
Comissão Nacional da UNESCO“ visando o reconhecimento dos “(…) lugares fazem parte
da memória universal associada ao imaginário de importantes mudanças históricas (…)”
e que permitiu a inscrição destes territórios na Lista Indicativa de Portugal a Património
Mundial.
Relativamente às vertentes FEDER e FSE as taxas de compromisso são, respetivamente,
de 73,55% e 9,53%, correspondendo a um montante de 382,44 mil euros e 58,14 mil
euros.
A EDL ADERE 2020 quando da sua formulação inicial previu como meta intercalar o apoio
a 7 empresas, e a criação de 7 postos de trabalho associados à prioridade de
Investimento 9.10 (FEDER). Neste âmbito registou-se uma superação das metas
previstas, dado terem sido 10 as empresas apoiadas no seu âmbito, com uma previsão
de criação de 14 postos de trabalho nas operações apoiadas. Para efeitos da
contabilização destas metas considerou-se os valores propostos de criação de postos de
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trabalho, ressalvando-se que os atrasos no arranque do SI2E levaram à impossibilidade
das operações se encontrarem concluídas em dezembro de 2018 e por esse motivo não
ser possível aferir objetivamente quantos foram os postos de trabalho criados, em
relação ao proposto pelas operações apoiadas.
Relativamente aos indicadores de realização e resultado associados à P.I. 9.6. (FSE)
estava previsto um valor de 4 para o indicador “Pessoas apoiadas no âmbito da criação
de emprego, incluindo autoemprego” tendo-se registado um valor de 11 para as pessoas
apoiadas através do FSE. Relativamente ao indicador “Pessoas apoiadas no âmbito da
criação de emprego, incluindo autoemprego, que permanecem 12 meses após o fim do
apoio” o qual é expresso percentualmente entende-se não ser possível analisar o
mesmo num momento em que nenhuma das operações foi concluída e por definição
não se deu o “fim do apoio”. Considerando o expresso e declarado pelos beneficiários
em sede de candidatura considerou-se que 100% das “Pessoas apoiadas no âmbito da
criação de emprego, incluindo autoemprego, que permanecem 12 meses após o fim do
apoio”, sendo que a aferição da taxa efetiva só será possível verificar num momento
posterior a este momento de avaliação.
A EDL definiu aquando da sua conceção um conjunto de objetivos e metas, operação a
operação, os quais se verifica, à data a que se refere a avaliação intercalar, se encontram
em situações distintas, quando analisados individualmente. Quando analisada
globalmente verifica-se que a Estratégia de Desenvolvimento Local apresenta resultados
globais de realização ligeiramente abaixo no n.º de projetos apoiados/n.º de empresas
apoiadas, se considerados conjuntamente os domínios do FEADER/(FEDER+FSE). Foi
projetado o apoio (a 2018) a 14 projetos/empresas (7+7) tendo-se verificado que a esta
data foi contabilizado o apoio a 12 Projetos/empresas (2+10). Já relativamente aos
indicadores de resultado “postos de trabalho criados/empregos, criados através de
projetos LEADER apoiados) as metas foram amplamente superadas, dado estar previsto
um valor de 8 (1+7) tendo sido criados 22 (8+14). É, no entanto, de salientar que a
contabilização deste número resulta no primeiro caso (FEADER) de operações que ainda
estão em curso, tendo apresentado já pedidos de pagamento, enquanto no FEDER/FSE
foram contabilizados os postos de trabalho previstos nas operações aprovadas e em
execução, dado não existirem ainda operações concluídas a esta data.
A EDL apresenta uma taxa de compromisso global (FEADER/FEDER/FSE) de 20,41%,
embora esta leitura possa ser enviesada pela “distorção” que a componente FEDER
provoca, dado ter uma taxa de compromisso claramente superior às restantes (73,55%).
É importante imprimir uma maior dinâmica nas operações associadas ao FEADER, dado
encontrarem-se a esta data com taxas de compromisso relativamente baixas,
nomeadamente de 12,38% (10.2.1.1.), 14,59% (10.2.1.2.) e 9,92% (10.2.1.3.) e 0% nas
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operações 10.2.1.4., 10.2.1.5. e 10.2.1.6.. Já o FSE apresenta uma taxa de compromisso
de 9,53% face ao programado.
Desta forma considera-se que a cumprirem-se as operações tal como previsto a EDL
apresenta uma eficácia que se considera razoável, sendo importante corrigir os desvios
em algumas das operações/medidas, nomeadamente FEADER, no sentido duma
execução equilibrada da EDL como um todo.
A estrutura técnica local é composta atualmente por cinco pessoas desempenhando as
funções previstas para a mesma: coordenação, analistas (2), apoio administrativo e
financeiro (2) nos domínios FEADER/FEDER/FSE com uma afetação de tempo que não
cobre totalmente qualquer uma delas, dada a exiguidade dos recursos financeiros
mobilizados pela EDL ADERE 2020. Considerando que os recursos humanos têm de estar
totalmente afetos a mais do que um programa ou iniciativa, implica uma dispersão dos
meios humanos, o que condiciona de certa forma o seu desempenho. Este é uma das
principais dificuldades para uma mais eficiente implementação da EDL. Relativamente
aos meios físicos e materiais, são considerados os mínimos indispensáveis à mesma,
considerando que a entidade gestora, tenta maximizar os resultados em função da
gestão, o mais articulada e integrada possível, com os DLBC urbanos (SILVES CIDADE
2020 e LAGOS CIDADE 2020), nomeadamente nas vertentes de animação e divulgação,
na participação em eventos, sessões de esclarecimento e informação, oficinas de
qualificação, reuniões temáticas, etc.
Este facto não nos impede de considerar que a “generalização” das funções dos técnicos
da estrutura técnica local por intervenções tão diversas como os três DLBC (ADERE 2020,
LAGOS CIDADE 2020 e SILVES CIDADE 2020), a Rede Regional de Mercados Locais e/ou
a Bienal de Turismo de Natureza, entre outros, e que, apesar de importante, retira
capacidade e operacionalidade à estrutura técnica.
Esta vertente de animação é fundamental para o desenvolvimento do território, sendo
que a inexistência de recursos financeiros e, consequentemente, humanos que se
dediquem a esta vertente “” e empobrece a abordagem LEADER nos territórios rurais. É
importante referir que, embora tardiamente, a abertura de aviso ao abrigo do PO
regional CRESC ALGRAVE 2020 para intervenções ao abrigo do FSE relativo à
“Capacitação Institucional das parcerias territoriais e setoriais”, e as atividades definidas
no seu âmbito vieram contribuir para minorar este problema.

4.2 Informação sobre a participação dos parceiros na execução da EDL
(designadamente as relações entre os GAL, os parceiros locais e as AG)
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O parceiro do GAL ADERE 2020 têm definidos um conjunto de mecanismos que lhes
permite contribuir de forma mais ativa, haja da parte dos mesmos vontade e iniciativa
para o fazer:
-APs – As assembleias de parceiros são o momento por excelência de encontro e
reflexão dos parceiros em relação ao GAL e à EDL, desde o momento da sua génese até
ao término da sua vigência. A assembleia de parceiros tem como seu presidente eleito
de entre os seus pares, o município de Monchique, o qual tem desempenhado a sua
função desde o momento da constituição do GAL.
Durante este primeiro período foram realizadas 4 assembleias de parceiros, com uma
periodicidade anual as quais contaram com a presença de 108 parceiros. As Assembleias
de parceiros são por inerência o momento de reunião e debate em torno da estratégia
de desenvolvimento local, desde o momento da sua conceção, passando pela
implementação e execução e por último pela sua avaliação. Cabe a todos os parceiros
de forma responsável envolverem-se no acompanhamento da execução da EDL, assim
como cabe à entidade gestora a disponibilização, por todos os meios necessários, das
condições necessárias à boa e eficaz participação dos parceiros do GAL.
Num momento em que a EDL se encontra em execução, as APs são de crucial
importância na informação e discussão em torno do “estado da arte” da execução da
EDL, e um momento em que todos os parceiros têm a possibilidade de em fórum próprio
expressar as suas opiniões sobre o mesmo.
- OG – O órgão de Gestão do GAL ADERE 2020 tem uma composição de 7 membros,
sendo a VICENTINA, na qualidade gestora o único permanente. Dos 7 membros, 2 são
de caráter público, nomeadamente municípios e os restantes 4, para além da Vicentina,
privados. Com o objetivo de dar uma representatividade mais equilibrada ao OG, ficou
acordado que os 6 municípios estarão no OG de forma rotativa, em períodos de 2 anos.
No primeiro período (2016-18) integraram o OG o Município de Aljezur e o de Portimão
(2018-2020), estando neste momento com assento no OG os municípios de Vila do Bispo
e Lagos. No último período estarão representados os municípios de Silves e Monchique
(2020-2022). A presidência do OG cabe sempre, por determinação da Assembleia de
Parceiros, aos municípios cujo território é eminentemente rural (Aljezur, Vila do Bispo e
no futuro Monchique), uma forma de reconhecimento e simultaneamente de assunção
de maior responsabilidade em termos do papel de intervenção em prol da dinamização
do GAL.
- Grupos de Trabalho Temáticos: Ao longo desta primeira metade do período de
programação foram realizadas 8 reuniões de grupos de trabalho informais, tendo os
mesmos sido constituídos em torno das temáticas da Agricultura (2 reuniões), do sector
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Agroalimentar (2) e do sector do Turismo (4). Nesse âmbito foram mobilizados diversas
entidades, algumas das quais integram o GAL, nomeadamente a Associação de
Produtores de Batata Doce, a Associação de Produtores de medronho do barlavento
algarvio, a Associações de regantes e beneficiários do perímetro de rega de Alvor e a
Associação de regantes e beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão, a Associação da Rota
Vicentina, a Região de Turismo do Algarve, a Associação Almargem, entre outros. A
mobilização e participação de outros parceiros não envolvidos no GAL também foi uma
realidade, nomeadamente no sector agrícola com a participação em grupo de trabalho
da organização de produtores FRUTALGOZ - Sociedade Agrícola do Algoz Lda.
O GAL ADERE 2020 faz-se representar pela sua entidade gestora em todos os momentos
em que o GAL, enquanto pessoa sem identidade jurídica efetiva, é chamado para discutir
a operacionalização das medidas e a execução efetiva junto dos beneficiários das
medidas que enquadra, junto das Autoridades de Gestão dos Fundos financiadores, seja
a Autoridade de Gestão do PDR 2020, sejam as Autoridades de Gestão do FEDER e FSE,
através do PO regional CRESC ALGARVE 2020. No entanto é importante ressalvar a
importância da participação, quer do presidente da Assembleia de Parceiros e do
presidente do Órgão de Gestão, sempre que esteja em causa a representação do GAL e
a discussão em torno de aspetos mais gerais sobre a EDL.
Como resultados do envolvimento dos parceiros foram dinamizados em complemento
à EDL um conjunto de outros projetos e iniciativas das quais se destaca o plano de
cooperação com 3 intenções de projetos de cooperação, envolvendo no total 6 GAL e
territórios de 2 outros estados membro (Espanha e França) e de um país terceiro (Cabo
Verde). As intenções abrangidas pelo Plano de cooperação são:
Cooperação transnacional – Include – Rotas sem Barreiras com os GAL nacionais Al Sud
– Esdime e Terras Dendro e os GAL Espanhóis ADERCO – Asociación para el Desarrollo
Rural de la Comarca de Olivenza, CEDECO – Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudia
e o GAL Francês Beauce et Gatinais.
Cooperação transnacional com a CPLP – Lugares com História – GAL Adere 2020 e SOCA
– Sociedade de Autores de Cabo Verde Cabo Verde;
Cooperação Interterritorial – Turismo Fora d´horas – com os GAL Al Sud – Esdime e
Terras Dentro
Ainda neste capítulo é de realçar o desenvolvimento de outras iniciativas que
independentemente do seu enquadramento em termos de financiamento, contribui e
se articula com a EDL. Neste caso concreto é de referir a Rede Regional de Mercados
Locais (ao abrigo do PADRE), a qual envolve um conjunto vasto de municípios,
nomeadamente os de Aljezur, Lagos, Monchique, Portimão e Silves, para além de outros
municípios da região Algarve. Este projeto que visa a requalificação de um conjunto de
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mercados municipais, uma gestão integrada e partilhada do projeto e uma vertente de
Animação em rede, irá contribuir decisivamente para a dinamização da económica local,
nomeadamente pelas iniciativas empresariais associadas em virtude dos novos espaços
requalificados. É de referir que já estão aprovadas operações ao abrigo do SI2E que se
irão desenvolver nos espaços dos mercados requalificados, contribuindo dessa forma
para a criação de emprego e a dinamização socioeconómica do território do GAL ADERE
2020.
Também no domínio do PADRE e promovido pela Vicentina, em parceria com um leque
alargado de parceiros (19), nomeadamente municípios, a Região de Turismo do Algarve,
a Universidade do Algarve, o IEFP, a Direção Regional de Cultura, entre muitos outros, a
qual foi dedicada ao tema da Sustentabilidade no Turismo. A BTN 19 teve como Missão
“promover o desenvolvimento do turismo de natureza no Algarve, contribuindo para o
desenvolvimento social, económico e ambiental das comunidades, através da
preservação da identidade, desenvolvimento do conhecimento e competências e
adesão a padrões internacionais de turismo sustentável” e deu um grande contributo
para a qualificação dos atores locais, desde as empresas, os técnicos e dirigentes assim
como a população local, com através de um espaço expositivo, da realização dum
seminário temático, um conjunto numeroso de oficinas, espaço “Business to Business”
e um arraial em torno da gastronomia e cultura locais.

4.3 Informação sobre as atividades de animação do GAL (incluindo uma
descrição sobre a disponibilidade, a cooperação e a capacidade de ligação
em rede da população local)
O GAL ADERE 2020 desenvolveu um conjunto de atividades de animação visando a
mobilização da população local, dos atores locais, dos parceiros e outros agentes do
território para a dinamização da EDL nomeadamente através do recurso aos
financiamentos nela disponíveis.
Verifica-se e compreende-se de certa forma logicamente que existem sectores mais
dinâmicos e participativos, seja porque o próprio enfoque da EDL é mais aprofundado
nesses mesmos sectores. Neste caso estão o sector primário com as atividades agrícolas
e pecuárias, o sector secundário com a transformação agroalimentar e o sector terciário
com o Turismo e Animação Turística.
Nesse âmbito o GAL desenvolve um conjunto de atividade de animação, umas
permanentes outras de caráter ocasional ou temporário.
No primeiro caso, estão a ser dinamizados desde 2017, atendimentos descentralizados
em Silves e na cidade de Lagos semanalmente às terças-feiras. Estes atendimentos são
realizados em articulação com os municípios em questão tendo os mesmos
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disponibilizado instalações para que estes se realizem. No caso de Silves o atendimento
é realizado no Gabinete de Empreendedorismo Local e em Lagos no Gabinete de Apoio
ao Desenvolvimento. Com esta metodologia pretende-se aprofundar a proximidade e a
constância da presença da Estrutura Técnica Local do GAL ADERE no seu território.
Simultaneamente foram também definidos dias de atendimento permanente, nas
instalações sede da Vicentina, sendo as quartas-feiras, reservadas para marcações e
atendimentos à população local.
No domínio das atividades temporárias é de salientar a presença frequente do GAL
ADERE nos eventos temáticos do território mais relacionados com as dinâmicas do meio
rural, nos quais se salienta a Mostra da Laranja (Silves), o Festival da Batata Doce
(Aljezur), a Feira dos Enchidos, a Feira do Presunto e a Feira das Hortas (Monchique).
Ao longo da primeira metade do período de programação foram ainda realizados um
conjunto vasto de sessões de informação e divulgação (224) da EDL ADERE 2020, com o
objetivo de a divulgar, assim como as medidas de apoio que a constituem. Neste âmbito
foram contabilizados para efeitos do indicador de realização “N.º de ações de divulgação
e promoção” as sessões de divulgação em eventos temáticos, sessões específicas de
informação no âmbito da abertura de avisos de concurso, oficinas de
qualificação/negócios e os atendimentos e reuniões individualizadas, quer na fase inicial
da ideia de projeto quer na fase de elaboração e/ou submissão de candidatura. Este
último aspeto é de crucial importância na qualidade da candidatura em termos dos
aspetos instrutórios das mesmas, nomeadamente o desenho conceptual das
candidaturas face à regulamentação da medida, do cumprimento de critérios de
elegibilidade fulcrais e da quantidade e qualidade da documentação apresentada, sem
o que aumenta consideravelmente o risco de não aprovação da candidatura
apresentada quando comparado com candidaturas que tiveram acompanhamento
numa qualquer fase pré-submissão.
Desta forma podemos afirmar e concluir que, genericamente, os potenciais promotores
têm tido a oportunidade e a disponibilidade por parte da Estrutura Técnica Local de
obterem todos os esclarecimentos e informações relevantes relativamente à EDL e às
medidas que a constituem, assim como a informação de suporte à elaboração das suas
próprias candidaturas. Como resultado deste trabalho de informação e proximidade
junto dos beneficiários efetivos verifica-se que as candidaturas por eles apresentadas
encontram-se em melhores condições de poderem ser aprovadas, não invalidando que
em sede de análise as mesmas registem reduções e investimento elegível de montante
significativo muito devido aos limites máximos definidos para um leque muito alargado
de tipologia de despesas e equipamentos.
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Ao longo deste período foram dinamizadas reuniões dos grupos de trabalho temáticos
“Agricultura”, “Agroalimentar” e “Turismo” num total de 8 reuniões tendo-se procurado
envolver neste processo os parceiros sectoriais mais relevantes do GAL, não
restringindo, no entanto, a estes. Neste processo foram envolvidas a Associação de
Produtores de Batata Doce de Aljezur, a Associação de Regantes e Beneficiários do
Perímetro de Rega de Alvor, a Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa e
Portimão, a Associação de Produtores de Medronho do Barlavento Algarvio, e a
Frutalgoz, nos primeiros dois grupos temáticos. Neste âmbito foram discutidas as
melhores abordagens no sentido da mobilização dos agricultores, procurando
responder às suas dificuldades e melhorar a eficácia e a eficiência na aplicação das
medidas disponíveis no âmbito da EDL ADERE 2020, nomeadamente nas medidas que
têm registado pouca dinâmica, não só no território ADERE 2020, mas também a nível
nacional, nomeadamente a “10.2.1.4. Cadeias Curtas e Mercados Locais” e a “10.2.1.5.
Promoção de Produtos de Qualidade Locais”.
Já no grupo de trabalho “Turismo” foram realizadas reuniões de trabalho com a Região
de Turismo do Algarve, a Associação da Rota Vicentina e a Aldeia da Pedralva,
Empreendimentos Turísticos, S.A.
No âmbito deste grupo de trabalho foram debatidas várias questões relacionadas com
o Turismo, no âmbito da preparação da Bienal de Turismo de Natureza 2019,
nomeadamente as questões da sustentabilidade no Turismo, a importância dos
mecanismos de certificação e a qualificação dos agentes e atores do sector. Ainda neste
grupo foram discutidas as propostas de projetos de cooperação no âmbito da EDL ADERE
2020, os quais vieram a ser materializadas na proposta de plano de cooperação
apresentada pelo GAL ADERE do qual constam as intenções de projeto “Include – Rotas
sem Barreiras”, “Lugares com História” e “Turismo Fora d´horas”.

4.4. Informação sobre a aplicação da metodologia LEADER através do
mecanismo de execução da EDL
O organograma do grupo de ação local ADERE 2020 é o seguinte:
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A Assembleia de Parceiros conta com 50 membros representando de forma bastante
exaustiva as dinâmicas locais e regionais, contando com a representação de organismos
da administração central, regional e local, conforme se pode verificar na secção 2 deste
documento.
Dos 50 parceiros do GAL ADERE 32 (71%) são entidades privadas, desde associações e
fundações, cooperativas e entidades empresariais. As associações sectoriais presentes
variam desde o sector agrícola, pecuário, florestal, cinegética, agroalimentar, turismo,
economia social, ambiente, desenvolvimento regional, comércio, desporto e cultura. A
representatividade territorial também é assegurada dado que todos os concelhos se
encontram representados de forma mais ou menos equitativa, ressalvando as diferentes
dinâmicas próprias de concelhos de maior dimensão em relação a concelhos de menor
dimensão, bem como na dualidade rural versus urbano. Em função desta dinâmica de
participação no GAL considera-se que a população e as suas organizações mais
representativas estão exaustivamente representadas no grupo de ação local
ADERE2020.
O OG é atualmente constituído por sete membros sendo um deles, por inerência, a
VICENTINA, na qualidade de entidade gestora, os Municípios de Vila do Bispo (atual
presidente) e de Lagos, e a Associação Rota Vicentina, a CCAM Algarve, a Associação de
Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão e a Associação de Produtores de
Medronho do Barlavento Algarvio.
Na lógica de eleição dos membros do OG estiveram relação entre membros públicos
(minoritários) em relação a membros de cariz privado. Em relação aos membros de cariz
público entendeu a parceria que caberia aos municípios, pela proximidade e papel que
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desenvolvem junto do território e da sua população a presidências do OG. Foi também
discutida amplamente a necessidade de todos os municípios (6) poderem ter a
oportunidade de participar neste órgão e contribuir dessa forma para a assunção do seu
papel intrínseco na mesma, tendo ficado estipulado que a participação dos 6 municípios
iria ser feita numa base rotativa, ficando cada par de municípios com assento no OG em
períodos de sensivelmente 2 anos, estando simultaneamente representado um
município de cariz mais rural e um de cariz mais urbano. No primeiro biénio (2016-2018)
estiveram representados os municípios de Aljezur e Portimão cabendo a presidência do
OG ao primeiro, estando neste momento representados no OG os municípios de Vila do
Bispo e Lagos, com a presidência a cargo de Vila do Bispo (até 2020). Futuramente (20202022) a participação no OG caberá aos municípios de Monchique e Silves. Assim
considera-se que estão reunidas as condições para que todos os territórios estejam
devidamente representados no OG cabendo aos municípios de cariz mais rural o papel
de o liderarem.
É ao OG que cabe a decisão sobre as candidaturas no âmbito do FEADER, após análise e
parecer da ETL do GAL ADERE 2020, sendo posteriormente enviadas para homologação
pela Autoridade de Gestão do PDR2020. Relativamente às candidaturas ao abrigo do
FEDER e FSE, a metodologia é ligeiramente diferente dado que após decisão do OG do
GAL ADERE 2020, é à Autoridade de Gestão do PO Regional que cabe a decisão final
sobre os mesmos.
Sobre a aplicação dos princípios da metodologia Leader junto se envia quadro se
apresentam os 7 princípios da abordagem Leader e características da sua aplicação e
onde se pontua em escala os princípios considerados em risco no âmbito da
implementação EDL ao que se junta uma coluna que traduz a análise que fundamenta o
nível de implementação de cada um dos princípios.
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Matriz de avaliação da implementação dos princípios LEADER

Princípio

Características da sua aplicação

Nível de implementação
(resultados esperados)

Análise e observações

EDL baseada num território rural
subregional bem identificado

A EDL aborda as necessidades mais
urgentes da área e reforça a
identidade local, de acordo com o seu
diagnóstico

A EDL procurou, aquando da sua génese, atender às especificidades do território, aos seus
problemas em função do diagnóstico elaborado. A EDL foi concebida não só na ótica das
medidas de política disponíveis no seu âmbito de abrangência como também de outras medidas
de política com as quais se articulasse, dando-lhe uma maior abrangência e dessa forma
contribuir para suprir as necessidade mais urgentes identificadas, e reforçando a sua
identidade.

Parceria público-privada local

O GAL assegurou uma parceria local,
representativa do território, sectores,
instituições, grupos sociais (incluindo
o género)

A parceria local é muito representativa do território contendo parceiros de todos os municípios
e representa de forma equilibrada diferentes níveis de parceiros, entre públicos e privados.
Estão representados todos os sectores de atividade económica do território, desde a agricultura,
o sector agroalimentar, a floresta, a cinegética, o artesanato, o turismo, o com+ercio, o sector da
economia social, as instituições de ensino, as instituições financeiras, entre outras.

Abordagem ascendente com poder de
decisão no GAL no que respeita à
elaboração e implementação da EDL

Decisões tomadas com base nas
opções e critérios definidos pelo GAL

A decisão é tomada, em parte, com base nos critérios de seleção e as opções estratégicas do GAL
e da sua EDL, dado que se fverifica que existe um "enquadramento" prévio que é definido pelas
AG, nomeadamente do FEADER com a prédefinição de critérios de seleção e ponderações
balizadas sobre os mesmos. Pelo exposto considera-se que a implementação da EDL apresenta
constrangimentos exteriores ao GAL.

Desenho multissectorial e
Interações e complementaridades
implementação da EDL baseada na
entre operações, reforçando a
interação entre atores e projetos de
coerência interna da estratégia
diferentes setores da economia social

A EDL previa um conjunto vasto de linhas de atuação, as quais se procurou enqauadrar face às
diferentes medidas de política, nomeadamente prevendo a integração de diferentes atores entre
eles os atores do sector da economia social. Face aos constrangimentos na efetiva mobilização
dos instrumentos de política e nas suas opções constatam-se as óbvias dificuldades no
desenvolvimento destas linhas de atuação.

Implementação de abordagens
inovadoras

Transferência/emergência de inovação
do GAL, nomeadamente, para
desenvolver respostas inovadoras a
antigos e novos projetos

A capacidade de desenvolver e implementar abordagens inovadoras que está na base do
Desenvolvimento Local de Base Comunitária encontra encontra muitas dificuldades
operacionais dado o conjunto da regulamentação, orientações técnicas, normas e manuais de
análise, entre outros aspetos. Importa referir que, inclusivamente, a componente FSE que previa
linhas de ação mais inovadoras e visando o empreendedorismo junto de outros públicos
acabou por ficar limitada à implementação do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e
Emprego.

Desenvolvimento de projetos de
cooperação

Criação e desenvolvimento de
atividades de cooperação, tendo em
conta os objetivos da EDL

O GAL ADERE 2020 apresentou uma candidatura à preparação do plano de cooperação estando
neste momento em fase de conceção de três projetos de cooperação (quer interterritorial quer
transnacional),envolvendo 6 GAL, pelo que se considera que apesar do atraso, a cooperação
encontra-se a cumprir os objetivos definidos na EDL em termos das temáticas de cooperação a
desenvolver.

Ligação em rede das parcerias locais

Intercâmbio de experiências entre GAL
com vista a transferir boas práticas,
disseminar a inovação e aproveitar as
lições aprendidas no passado

Fruto da experiência de participação na Direção da Federação Minha Terra (através da sua
entidade gestora) e nas atividades desta, o GAL ADERE 2020 procura estar envolvido na particlha
e troca de experiências com os restantes intervenientes do desenvolvimento rural quer dentro da
região Algarve, quer fora.

Implementado
Implementação em risco ou apresenta
constrangimentos

Conforme leitura do quadro constata-se que o GAL considera estarem em risco a
aplicação de 3 dos 7 princípios da abordagem Leader.

4.5. A programação dos diversos PO financiadores
A EDL ADERE 2020, tem nos PO financiadores PDR2020 e CRESC ALGARVE 2020 as
principais fontes de financiamento. No primeiro caso a EDL é suportada por um conjunto
de seis operações com regras perfeitamente estabelecidas, as quais obedecem a uma
lógica essencialmente centralizada. Nessa lógica centralizada é reduzido o espaço de
liberdade das EDL para apoiarem as iniciativas e as intenções de projetos dos
beneficiários. Resumidamente podemos concluir que esse espaço de liberdade se
regista ao nível da definição de um dos critérios de seleção “EDL” e da sua ponderação
relativa (embora com limites) que consta das fórmulas de cálculo da VGO, assim como
dos CAE a integrar (para além dos pré-definidos) na operação 10.2.1.3. Diversificação de
Atividades na Exploração Agrícola.
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Relativamente ao FEDER e FSE, verificou-se a mobilização das prioridades de
investimento 9.6. e 9.10, consubstanciada no Sistema de Incentivos ao
Empreendedorismo e ao Emprego, e dessa forma restringindo a amplitude da
intervenção da EDL. Resumir a intervenção do DLBC nestas vertentes a um único sistema
de incentivos, desenhado e concebido num contexto radicalmente diferente do atual,
leva a enormes distorções na mobilização dos meios colocados ao dispor da EDL,
podendo verificar-se nomeadamente nas taxas de compromisso relativas de ambos os
fundos.
EXECUÇÃO
Relativamente aos aspetos mais operacionais da implementação da EDL são
apresentados resumidamente os aspetos que se consideram mais relevantes e que
condicionam de forma sensível a sua implementação:
Como aspetos mais positivos:
- Constância da estrutura dos avisos que se traduz já numa certa familiaridade dos
mesmos num continuum com o registado no PRODER, nomeadamente nas medidas que
tiveram continuidade;
- Familiarização e assimilação da abordagem LEADER pela parceria;
- Composição do GAL e dos órgãos que o constituem que representativa do território;
- Capacidade da EG para a cooperação e a ligação em rede, nomeadamente na
mobilização dos parceiros e no desenvolvimento de ações complementares e
articuladas;
-Capacidade de estruturar e dinamizar atividades de informação, capacitação e
dinamização socio económica em articulação com os diversos agentes do território;
Como aspetos menos positivos:
- Dificuldade no arranque das operações enquadradas pela EDL do PDR 2020 como um
todo;
- Extrema dificuldade no arranque do instrumento Sistema de Incentivos ao
Empreendedorismo e Emprego, nomeadamente na disponibilização da legislação
enquadradora e na definição dos modelos de aviso de abertura de concurso;
- Formulação dos apoios FSE ao abrigo do SI2E completamente desajustada, quer em
termos do contexto atual do mercado de trabalho quer em relação à dotação FSE
aprovada e contratada, traduzindo-se em desvios enormes entre o aprovado e o
comprometido e posteriormente executado;
- Redução dos indicadores de realização e resultado (FEDER e FSE), respetivamente a
apenas 2 pares de Indicadores: FSE “Pessoas apoiadas no âmbito da criação de emprego,
incluindo autoemprego” e “Pessoas apoiadas no âmbito da criação de emprego,
incluindo autoemprego que permanecem 12 meses após o fim do apoio”; FEDER
“Empresas que beneficiam de apoio” e “Postos de trabalho criados”;
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- Metas desajustadas em termos de postos de trabalho nos postos de trabalho
financiados com recurso ao FSE face à dotação aprovada e contratada;

4.6 Identificação dos indicadores financeiros e físicos por operação
As taxas de compromisso e de execução por operação FEADER, FEDER e FSE são
apresentadas no quadro resumo que se apresenta abaixo.
Relativamente às operações FEADER verifica-se que genericamente as metas previstas
não foram alcançadas nas operações 10.2.1.1., 10.2.1.3 e 10.2.1.4., tendo apenas sido
atingidas e inclusive superadas na operação 10.2.1.2. É de salientar que, para efeitos da
taxa de execução, assim como para aferição dos indicadores em sede de avaliação
intercalar, são consideradas as candidaturas que já apresentam pelo menos 1 pedido de
pagamento pago. Face a esta situação verifica-se que, nomeadamente, na 10.2.1.1. e na
10.2.1.3., em que se encontram já operações aprovadas e contratadas, ainda não foram
contabilizadas para efeitos das metas pelo facto dos pedidos de pagamento ainda não
terem sido pagos.
Relativamente às operações FEDER e FSE associadas ao Sistema de Incentivos ao
Empreendedorismo e ao Emprego, verifica-se que as metas propostas para o término
de 2018 se encontram cumpridas, sendo inclusivamente superadas significativamente.
É de ressalvar no entanto que a metodologia de aferição de algumas das metas teve em
consideração os valores propostos em sede de candidatura do beneficiário , estando as
mesmas em execução à data da avaliação, pelo que a sua confirmação apenas poderá
ocorrer em momentos posterior, seja à data do encerramento da mesma ou inclusive
após 12 meses após o fim da concessão do apoio - “Pessoas apoiadas no âmbito da
criação de emprego que permanecem 12 meses após a concessão do apoio”.

Metas e Indicadores

Dotação
Programada
(Mil euros)

10.2.1.2

Regime simplificado de pequenos
investimentos nas explorações agrícolas
Pequenos investimentos na transformação
e comercialização

10.2.1.3

10.2.1.1

Dotação
% de
Comprometida
Compromisso
(Mil euros)

Meta Nº
projectos
apoiados

Executado Nº
projectos
apoiados

Meta Nº de
beneficiários
/explorações
apoiados

Executado Nº de
beneficiários
/explorações
apoiados

Meta Nº de
empresas
apoiadas

Executado Nº de
empresas
Meta Nº de PT
apoiadas
criados

Meta % Pessoas apoiadas
Executado % Pessoas
Meta N.º Pessoas
Executado N.º
no âmbito da criação de
apoiadas no âmbito da
apoiadas no âmbito Pessoas apoiadas no
emprego, incluindo
criação de emprego,
da criação de
âmbito da criação de
autoemprego, que se
incluindo autoemprego,
emprego, incluindo emprego, incluindo
mantêm 12 meses após o que se mantêm 12 meses
autoemprego
autoemprego
fim do apoio
após o fim do apoio

Executado Nº
de PT criados

289,40

35,82

12,38%

3

0

3

0

0

0

687,00

100,22

14,59%

2

2

2

2

1

8

Diversificação de atividades na exploração

597,00

59,23

9,92%

1

0

1

0

0

0

10.2.1.4

Cadeias curtas e mercados locais

240,00

0,00

0,00%

1

0

1

0

0

0

10.2.1.5

Promoção de produtos de qualidade locais

40,00

0,00

0,00%

0

0

0

0

0

0

10.2.1.6

Renovação de aldeias

132,13

0,00

0,00%

0

0

0

0

0

0

SI2E

P.I. 9.6. (FSE)

610,00

58,14

9,53%

SI2E

P.I. 9.10. (FEDER)

520,00

382,44

73,55%

3 115,53

635,85

20,41%

TOTAL

7

2

7

2

7

10

7

14

7

10

8

22

4

11

50

100

4

11

50

100
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5. Questões de Avaliação
5.1. Questões de avaliação relativas às operações
As questões de avaliação relacionadas com os objetivos das operações, com os seus
domínios e prioridades associadas ao desenvolvimento rural (FEADER) e às prioridades
de investimento associadas ao FEDER e FSE são sistematizadas, de acordo com o
solicitado nos quadros Anexo I que se apresentam abaixo.
No âmbito do FEADER foram mobilizadas as prioridades de investimento/domínios:
-6B - Fomento do desenvolvimento local nas zonas rurais;
-2A - Melhoria do desempenho económico de todas as explorações agrícolas e
facilitação da restruturação e modernização das explorações agrícolas, tendo em vista
nomeadamente aumentar a participação no mercado e a orientação para esse mesmo
mercado, assim como a diversificação agrícola.
Neste âmbito foram definidas 6 operações
-10.2.1.1. – Pequenos Investimentos na Exploração Agrícola;
-10.2.1.2. – Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização;
-10.2.1.3. – Diversificação de Atividades na Exploração Agrícola;
-10.2.1.4. – Cadeias Curtas e Mercados Locais;
-10.2.1.5. – Promoção de Produtos de Qualidade Locais;
-10.2.1.6. – Renovação de Aldeias.
Já no âmbito do FEDER e FSE foram mobilizadas as Prioridades de Investimento:
-9.6. Estratégias de desenvolvimento local lideradas pelas comunidades locais;
-9.10. Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária.
No caso do FEADER constata-se que existe um conjunto de operações cujos resultados
em termos de metas ficaram abaixo do esperado, nomeadamente as operações
10.2.1.1., 10.2.1.3. e 10.2.1.4. não existindo qualquer operação aprovada no âmbito da
operação 10.2.1.4 - Cadeias Curtas e Mercados Locais. Já no caso das operações
10.2.1.1. Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas existiam quatro operações
aprovadas e contratadas (a 31/12/2018) sendo que nenhuma tinha até essa data
qualquer pedido de pagamento pago, pelo que não foram contabilizadas para efeitos
das metas indicadas. No que respeita à operação 10.2.1.3 - Diversificação de Atividades
na Exploração Agrícola encontrava-se aprovada e contratada 1 operação, não tendo
também esta qualquer pedido de pagamento pago.
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Relativamente à operação 10.2.1.2, estavam contabilizadas 2 operações aprovadas e
contratadas, e em execução, uma delas já com pedido de pagamento final validado a
essa data, embora o pagamento e consequente conclusão só tenha ocorrido em 2019.
Relativamente às operações 10.2.1.4. e 10.2.1.5. foi aberto um único concurso durante
este primeiro período, sendo que no primeiro caso apenas foi apresentada uma
candidatura, a qual não cumpriu os critérios de elegibilidade, pelo que foi reprovada,
enquanto no segundo caso nenhuma candidatura deu entrada.
Relativamente à operação 10.2.1.6. Renovação de Aldeias e dada a reduzida dotação
disponível na mesma, o OG decidiu adiar a abertura de concurso no sentido de definir a
melhor abordagem para a aplicação dos fundos disponíveis, estando identificada uma
intervenção para um conjunto de “aldeias com história” não tendo havido ainda
oportunidade para a abertura do concurso.
No que respeita ao FEDER e FSE, mobilizados que foram através do Sistema de Incentivos
ao Empreendedorismo e ao Emprego, verifica-se uma clara superação das metas
previstas. No caso do FEDER estava previsto o apoio a 7 empresas (Realização) e a
criação de 7 postos de trabalho (Resultado) tendo as metas atingidas sido de 10 e 14,
respetivamente.
No caso do FSE estava previsto atingir o número de 4, no caso do indicador de realização
“Pessoas apoiadas no âmbito da criação de emprego, incluindo autoemprego” e uma
percentagem de 50% no caso do indicador de resultado “Pessoas apoiadas no âmbito
da criação de emprego, incluindo autoemprego, que se mantêm 12 meses após o fim do
apoio”, tendo sido atingido 11 e uma percentagem de 100%, respetivamente.
A metodologia de apuramento dos valores para as metas identificadas teve em linha de
conta as operações aprovadas e contratas e em execução no seu âmbito, pelo que só
após a conclusão das operações se poderá confirmar cabalmente o cumprimento das
metas indicadas. De qualquer forma o número de operações aprovadas supera
largamente a meta prevista para este indicador, pelo que, a não ser que os beneficiários
das operações desistam das mesmas, espera-se superar as metas previstas.
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ANEXO I - QUESTÕES DE AVALIAÇÃO RELACIONADAS COM AS OPERAÇÕES - ABORDAGEM LEADER/FEADER
QUESTÃ PRIORIDADE/
O
DOMINIO
6B
1
2A

6B
2
2A

QA

• Em que medida contribuiu o apoio ao regime simplificado
de pequenos investimentos nas explorações agrícolas para
os objetivos da EDL?

• Em que medida contribuiu o apoio aos pequenos
investimentos na transformação e comercialização para os
objetivos da EDL?

6B
• Em que medida contribuiu o apoio à diversificação de
atividades na exploração para os objetivos da EDL?

3
2A

CRITÉRIOS

INDICADORES

Valor

• As oportunidades de emprego foram criadas
através de estratégias de desenvolvimento local;

• Número de empregos criados
através de projetos LEADER
apoiados.

0

• As explorações agrícolas foram modernizadas /
remodeladas.
• As oportunidades de emprego foram criadas
através de estratégias de desenvolvimento local;

• As oportunidades de emprego foram criadas
através de estratégias de desenvolvimento local;

6B
• Em que medida contribuiu o apoio às cadeias curtas e
mercados locais para os objetivos da EDL?

• As atividades das explorações foram
diversificadas.

• O preço final dos produtos agrícolas dos
produtores primários (PP) aumentou;
• O valor acrescentado dos produtos agrícolas dos
PP aumentou;

• As oportunidades de emprego foram criadas
através de estratégias de desenvolvimento local;
6B

• O preço final dos produtos agrícolas dos
• Em que medida contribuiu o apoio à promoção de produtos produtores primários (PP) aumentou;
de qualidade locais para os objetivos da EDL?
• O valor acrescentado dos produtos agrícolas dos PP
aumentou;

6B

• Número de empregos criados
através de projetos LEADER
apoiados;
• Variação das receitas das
entidades apoiadas.

• Em que medida contribuiu o apoio à renovação de aldeias
para os objetivos da EDL?

• As oportunidades de emprego foram criadas
através de estratégias de desenvolvimento local;
• A população beneficiou da preservação,
conservação e valorização dos elementos
patrimoniais locais.

• Número de empregos criados
através de projetos LEADER
apoiados.

0

• Número de empresas de
transformação e
comercialização apoiadas.

2

• Número de
explorações/beneficiá-rios
apoiados.

0

• Número de
explorações/beneficiá-rios
apoiados.

0

• Número de
explorações/beneficiá-rios
apoiados.

0

• População que beneficia de
serviços/infraestruturas
aperfeiçoadas.

0

0

0

• Os produtos de qualidade certificada / produtos
locais foram promovidos.

3A

6

• Número de empregos criados
através de projetos LEADER
apoiados;
• Variação das receitas das
entidades apoiadas.

• Número de
explorações/beneficiários
apoiados.

0

• As cadeias curtas de distribuição / os mercados
locais foram implementados.

2A

5

• Número de empregos criados
através de projetos LEADER
apoiados.

Valor

8

• As empresas de transformação e comercialização
de produtos agrícolas foram criadas /
modernizadas.

• As oportunidades de emprego foram criadas
através de estratégias de desenvolvimento local;

4

• Número de empregos criados
através de projetos LEADER
apoiados.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

0
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ANEXO I - QUESTÕES DE AVALIAÇÃO RELACIONADAS COM AS OPERAÇÕES – FEDER/FSE
QUESTÃO

PRIORIDADE DE
INVESTIMENTO

9.6
7

QA

• Em que medida os apoios ao empreendedorismo
e à criação de emprego contribuíram para os
objetivos da EDL?

CRITÉRIOS

• As oportunidades de emprego foram criadas
através de estratégias de desenvolvimento
local.

9.10

9.6
8
9.10

9.6
9 (1)
9.10

10

11

12 (2)

• Em que medida os apoios ao empreendedorismo
e à criação de emprego em sectores como o
comércio, a indústria, restauração e turismo
contribuíram para os objetivos da EDL?

• Distribuição das oportunidades de emprego
nos setores elegíveis.

• Em que medida contribuíram os apoios à criação
de espaços de apoio ao desenvolvimento
comunitário, preferencialmente por via da
refuncionalização de equipamentos existentes,
para os objetivos da EDL?

• Os espaços de apoio ao desenvolvimento
comunitário já existiam mas estavam alocados
a outras funções.

INDICADORES

Valor

• Número de pessoas apoiadas no âmbito
da criação de emprego que permanecem
12 meses após o fim do apoio.

11

• Efeito multiplicador do investimento
público no investimento privado.

0

• Postos de trabalho criados que se
mantêm 12 meses após o final do apoio
(%) por setor.

100%

INFORMAÇÃO
ADICIONAL

Valor

• Número de
empresas/beneficiário
s apoiados.

10

• Nº de espaços apoiados
• Quantos foram criados?

0

• Quantos foram refuncionalizados?

9.6

• Em que medida os apoios contribuíram para a
inclusão ativa, nomeadamente para a promoção da • As oportunidades de emprego foram criadas
igualdade de oportunidades e da participação ativa na sequência de medidas de inclusão ativa.
e a melhoria da empregabilidade?

• Número de participantes empregados 6
meses depois de terminada a
participação em ações de trabalho
socialmente necessário.

0

9.10

• Em que medida os apoios contribuíram para
promover a valorização do património cultural e
natural, afirmando a região como destino turístico
de excelência?

• O turismo no território sofreu um incremento
decorrente dos apoios.

• Incremento do número de dormidas em
unidades turísticas apoiadas.

0

9.6

• Em que medida os apoios contribuíram para a os
objetivos da política de educação de âmbito
regional (promoção do sucesso educativo e
prevenção do abandono escolar?

• Evolução do abandono escolar

• Alunos abrangidos em iniciativas de
prevenção do abandono escolar.

0
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5.2 Questões de avaliação relativas à execução da EDL
Relacionadas com os objetivos das estratégias, visando captar os resultados alcançados
pelo funcionamento da EDL e as complementaridades e sinergias entre os fundos.
As questões de avaliação relacionadas à execução da EDL são sistematizadas, de acordo com o
solicitado no quadro Anexo II que se apresentam abaixo.
Neste âmbito importa referir o conjunto bastante relevante de atividades de divulgação e
promoção junto a população local, com o objetivo de aumentar o conhecimento do GAL e da
sua estratégia, materializado através do conjunto de ações que a enquadram. Com este
conjunto de ações considerou-se que a totalidade da população do território beneficiou ao
longo desta primeira metade do período de programação das atividades de animação, dado que
se procurou dar cobertura de todos os municípios nas atividades desenvolvidas.
Em termos de tipologia de promotores das candidaturas apresentadas, quer na vertente
FEADER, quer nas vertentes FEDER e FSE, apenas duas foram registadas, as empresas/
empresários em nome individual e um município. Esta constatação resulta também da pouca
adesão às operações 102.1.4. e 10.2.1.5. e da não abertura de concurso à operação 10.2.1.6.Renovação de Aldeias.
Em termos de cooperação e apesar de não ter sido materializado qualquer projeto de
cooperação já foi apresentada candidatura para o apoio à preparação das mesmas, estando
neste plano envolvido um conjunto de 6 GAL, de 3 estados membros da EU (Portugal, Espanha
e França) e um país da Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa.
Relevante também é de referir a capacidade do GAL, materializado através do trabalho da
entidade Gestora, na conceção e formalização de candidaturas e na mobilização de DIVERSOS
parceiros em projetos e iniciativas desenvolvidas em complemento à EDL, dos quais se destaca
a Rede Regional de Mercados Locais (no âmbito do PADRE), no qual a Vicentina assume o papel
de gestão, a Bienal de Turismo de Natureza (também financiada através do PADRE) e o projeto
“Lugares de Globalização” (CRESC ALGARVE 2020).

36

ANEXO II - QUESTÕES DE AVALIAÇÃO RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DAS EDL
QUESTÃ
O

1 (1)

2

QA

Em que medida a cooperação contribuiu
para ampliar o impacto da EDL no
território?

Em que medida o apoio aos custos de
funcionamento e animação contribuiu
para a implementação da EDL no
território?

CRITÉRIOS
• A cooperação foi integrada na EDL definida pelos
GAL para os territórios abrangidos;
• Os agentes locais foram integrados em redes de
atividades estratégicas dos diferentes territórios do
EM da UE ou países terceiros;
• A cooperação contribuiu para valorizar / desenvolver
os territórios abrangidos.
• O apoio ao funcionamento e animação contribuiu
para a execução da EDL;

3

• A capacidade de criar parcerias de gestão
cooperativa aumentou;

Valor

• Variação das receitas das entidades apoiadas
(resultado).

Valor

INFORMAÇÃO ADICIONAL
• Número de GAL que participaram no projeto
de cooperação;

• Número de empregos mantidos através dos
projetos financiados (resultado);
N/A

• Número de EM da UE que participaram no
projeto de cooperação;

N/A

• Número de países terceiros que participaram
no projeto de cooperação.

• Número de ações de divulgação e promoção
• Os potenciais beneficiários foram informados sobre (realização).
a elaboração dos processos de candidatura.

• O leque de entidades envolvidas na execução dos
projetos foi alargado;
Em que medida a execução da EDL
contribuiu para o reforço da governança
local?

INDICADORES

• Número e tipo de promotores dos projetos
desagregado por tipologia: ONG, GAL,
organismos públicos, PME e outros (realização);
• Número de GAL envolvidos em projetos de
cooperação (realização);
• N.º Parceiros presentes nas Assembleias
Gerais do GAL e /ou Nº de reuniões e outras
sessões de trabalho;
• Nº de iniciativas envolvendo mais do que 5
parceiros (públicos, privados e associativos e
de diferentes níveis regionais).

224

• População que beneficia da animação realizada
no âmbito da EDL.

2

6
67+9

3

[1] Esta questão de avaliação só se aplica na Região do Norte e Alentejo às DLBC Rurais.
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5.3 Questões de avaliação relativas aos objetivos de política do território (Anexo III),
relacionada com os objetivos políticos gerais.
Articulação da EDL ADERE 2020 com o Plano de Ação para o Desenvolvimento dos
Recursos Endógenos
No âmbito da estratégia de desenvolvimento local ADERE 2020, e em função do disposto
no aviso de concurso relativo à 2.ª fase de reconhecimento dos DLBC, foram definidas
medidas que têm como objetivo potenciar a valorização dos recursos endógenos, e que
identificam e estabelecem estreita articulação com os investimentos públicos das
autarquias consubstanciados no Plano de Ação de Desenvolvimento dos Recursos
Endógenos (PADRE), e que contribuem, na perspetiva da parceria, para a consecução da
mesma.
A responsabilidade da sua elaboração cabe aos municípios sendo que a sua elaboração
não ocorre(u) em tempo útil e complementar ao da submissão da EDL no âmbito desta
2.ª fase de concurso. Foram realizados esforços dentro da parceria no sentido do sentido
de articular e identificar com as seis autarquias parceiras do GAL ADERE 2020, os
investimentos públicos que possam vir a integrar o futuro PADRE.
Considerando por um lado a estratégia agora proposta, e aprovada pela assembleia de
parceiros, e o conjunto das medidas nela propostas, os objetivos e resultados que se
propõe alcançar, entende-se como fulcral defender que o PADRE seja elaborado de
molde a enquadrar as intervenções e operações, materiais e imateriais, que contribuam
para os seguintes objetivos:
- “Objetivo estratégico 01 - Aumentar a produtividade e/ou a rentabilidade económica
de pelo menos 1,5 % das explorações agrícolas, unidades agroalimentares, florestais e
pecuárias”;
- “Objetivo estratégico 03 - Dinamizar o tecido económico e empresarial do território,
com base nos recursos endógenos, através da realização de pelo menos 20 projetos de
investimento”;
- “Objetivo 04 - Aumentar em pelo menos 60 o número de atores locais que adotam,
divulgam e promovem comportamentos conducentes à valorização do património
natural, histórico e cultural”.
Nessa perspetiva a EDL define as medidas “3.4.1.-Apoiar a criação e desenvolvimento
de infraestruturas e equipamentos de suporte às atividades empresariais e/ou
emergentes, bem como a capacitação dos seus beneficiários, no território e que
contribuam para a execução EDL” e “4.1.3.-Apoiar a criação e desenvolvimento de
infraestruturas e equipamentos, bem como de ações de capacitação com vista à
sensibilização dos residentes e visitantes sobre valores ambientais, patrimoniais e
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culturais do território“ enquadradas respetivamente nos eixos de intervenção 3 e 4, e
que visam enquadrar os investimentos públicos nesta matéria, canalizando para esse
efeito a prioridade de investimento 8.9. e os fundos associados.
No âmbito da primeira medida proposta (3.4.1.) propõe-se o enquadramento de todas
as iniciativas da esfera pública que possam potenciar, de uma forma mais ou menos
direta, a atividade económica do território, contribuindo para a criação de emprego,
nomeadamente e prioritariamente nos seguintes sectores económicos;
- agricultura e agroalimentar – neste âmbito defende-se a articulação estreita com as
medidas previstas no 1.º eixo de intervenção, nomeadamente ao nível das intervenções
previstas para os mercados locais, a sua remodelação, re-funcionalização e adaptação a
novos modelos de gestão que permitam a sua melhor adequação às exigências do
mercado. Nesta medida 2 propõem-se, não apenas intervenções construtivas no
edificado dos mercados, mas também a instituição de lógicas supramunicipais de
articulação de atuação, de forma a potenciar os recursos disponíveis e maximizar os
ganhos. Como tipologias de operação não exclusivas e a título de exemplo propõem-se:
remodelação de mercados locais, conceção e implementação de novos modelos de
gestão, conceção e implementação de imagem integrada sob uma lógica
supraconcelhia, entre outros. No âmbito das reuniões de trabalho com as autarquias e
da análise à EIDT foram identificados as seguintes operações a título indicativo:
Intervenções de requalificação nos mercados locais de Lagos, Silves e Vila do Bispo e a
Casa do Medronho (Monchique), entre outros;
-turismo rural e de natureza, incluindo animação turística- neste âmbito de atuação
pretende-se a articulação de infraestruturas e ações imateriais, promovidas pelos
municípios do território ADERE 2020, que contribuam para a criação de massa crítica
dos agentes económicos deste setor, e potenciar os produtos e serviços turísticos
emergentes, os quais apesar do dinamismo dos últimos anos, dependem ainda e,
grandemente da criação de uma rede de infraestruturas e serviços de suporte à sua
atividade de molde à sua afirmação plena.
Como tipologias de operações não exclusivas identificaram-se as infraestruturas de
acolhimento, receção, interpretação e animação, que suportem nomeadamente as
atividades de observação de aves, pedestrianismo, interpretação do património,
desportos ao ar livre, surf, entre outros. Como exemplo e suportando-nos nas operações
identificadas na EIDT do Algarve, salientam-se:
Polo regional de inovação (Lagos), Centro de BTT de Monchique, Desenvolvimento de
rotas turísticas como a Rota Vicentina (Aljezur/Vila do Bispo), Algarviana ou a Rota AlMutamid (Silves, Aljezur,…), Rota do Lince (Silves), Centro de BTT (Monchique), Parque
39

de autocaravanas (Aljezur), entre outros Numa perspetiva imaterial importa consolidar
as experiências positivas de caráter imaterial que têm contribuído para afirmar o
território ADERE 2020 como um destino prioritário nestes domínios dos quais se
salientam a “Bienal de Turismo de Natureza”, “Festival de Birdwatching de Sagres” ou
“Surfaljezur” entre outros. Importa referir a importância de nestas tipologias de
operações serem considerados modelos de gestão partilhados entre o setor público e
privado, privilegiando-se as lógicas de multifuncionalidade e garantia de
sustentabilidade das infraestruturas e serviços a criar ou desenvolver.
Já no que se refere à segunda medida proposta (4.1.3.) propõe-se o enquadramento de
todas as iniciativas da esfera pública que possam contribuir para reforçar a cultura local,
sensibilizando, disseminando e divulgando numa perspetiva de construção e/ou reforço
da identidade cultural do território. Nesta perspetiva encontram-se enquadráveis as
tipologias de operações que se relacionem com os objetivos de sensibilização,
informação, divulgação e interpretação do património, sejam de caráter material ou
imaterial e a título de exemplo se identificam alguns exemplos: Centro Interpretativo do
Lince Ibérico, Centro de Ciência Viva Rural, Projeto de musealização Alvor Vivo
(Portimão); Equipamentos e estruturas de apoio às atividades educativas e de animação
no monumento megalítico de Alcalar (Portimão), entre outros.
Já em fase de execução desta primeira metade do período de programação foram
definidos três projetos de cariz intermunicipal abrangidos pelo PADERE: “Rede Regional
de Mercados Locais – Requalificação Gestão e Dinamização”, “Rede de Acolhimento
para o Autocaravanismo na Região Algarve (RAARA) – Consolidação” e “READY –
Recursos Endógenos e Desenvolvimento do Turismo Ativo”, respetivamente geridos por
cada uma das três entidades gestoras de Grupos de Ação Local: ADERE 2020, Interior
Algarve Central e Terras do Baixo Guadiana. Estes projetos encontram-se em diferentes
estádios de maturidade dado que as operações municipais que os constituem estão
também elas em diferentes estádios. Relativamente à operação “Rede Regional de
Mercados Locais – Requalificação Gestão e Dinamização” cuja gestão é da
responsabilidade da VICENTINA, já foram submetidas duas fases de candidatura ao
CRESC ALGRARVE 2020 incidindo nos mercados de Silves e São Bartolomeu de Messines
em Silves e do Levante (Lagos) no âmbito da 1.ª fase e os mercados de Aljezur e São Brás
de Alportel no âmbito da 2.ª fase.
Os projetos em questão configuram-se como importantes vetores de desenvolvimento
local, nos territórios em que incidem e podem contribuir decisivamente para o alavancar
de iniciativas privadas que promovam não só a dinamização do tecido económico como
também a criação de emprego.
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Articulação da EDL ADERE 2020 com a EIDT NUTS III
A elaboração duma estratégia de desenvolvimento local, para um determinado
território não se deve centrar unicamente nas ações abrangidas pelo FEADER, na M.10
do PDR 2020 e nas componentes FSE e FEDER associadas às P.I. 9.6. e 9.10 do CRESC
Algarve. Com base nas principais fragilidades e ameaças, do e ao território, mas também
nos pontos fortes e potencialidades traçou-se uma estratégia cuja concretização
depende de outros instrumentos de política, numa lógica de complementaridade e
articulação com a atuação das autarquias.
A estratégia integrada de desenvolvimento territorial (EIDT) e cuja articulação é
apresentada em anexo sob a forma de quadro resumo de articulação EDL/EIDT:
Eixo de Intervenção (E.I.) 1 da EDL- Investimento para a modernização, reconversão e
diversificação das explorações agrícolas, florestais e pecuárias e unidades
agroalimentares e Objetivo (O.) 1 da EDL - Aumentar a produtividade e/ou a
rentabilidade económica de pelo menos 1,5 % das explorações agrícolas, unidades
agroalimentares, florestais e pecuárias; O conjunto de medidas preconizadas neste eixo
concorrem de forma muito significativa para a concretização de três objetivos da EIDT,
nomeadamente por preverem um conjunto de operações e investimentos relacionadas
com as explorações agrícolas, conexas e unidades agroalimentares, de índole privada e
que visam a melhoria do ambiente empresarial, quer em termos de competitividade e
produtividade, quer em termos do acesso e abertura a novos mercados e formas de
comercialização, distribuição e promoção dos produtos. As prioridades estratégicas
(P.E.) da EIDT com os quais se articulam as intervenções deste eixo são: A Diversificar a
Base económica da região; B-Alargar a base territorial e de ativos (recursos) para a
competitividade; e C-Promover o desenvolvimento socioeconómico de base local como
instrumento-chave da coesão social e territorial.
E.I. 2-Melhorar as condições económicas e sociais da população do território e O. 2Melhorar as condições económicas e sociais de pelo menos 50 famílias do território;
A degradação das condições sociais e económicas das comunidades expressa em taxas
de desemprego significativas, situações de risco de pobreza, despovoamento e
envelhecimento da população, constitui um desafio que é necessário enfrentar e para o
qual a estratégia deve dar respostas. Para tal, importa impulsionar novas atitudes
perante a sociedade, em todas as faixas etárias.
As P.E. da EIDT que se articulam com este segundo eixo da EDL são: A-Diversificar a Base
económica da região; C - Promover o desenvolvimento socioeconómico de base local
como instrumento-chave da coesão social e territorial; e F-Capacitação do tecido
institucional e reforço dos modelos de governança.
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E.I. 3-Incentivar o desenvolvimento do tecido empresarial do território e O. 3-Dinamizar
o tecido económico e empresarial do território, com base nos recursos endógenos,
através da realização de pelo menos 20 projetos de investimento;
O território apresenta situações de rarefação e fragilidade do seu tecido empresarial, as
quais contribuem para a degradação da atividade económica global do mesmo. A
desadequação e desatualização dos modelos empresariais face às novas tendências dos
mercados, somam-se ao reconhecimento da parceria do papel que está reservado às
atividades emergentes e complementares, e à necessidade destas criarem massa crítica
e dimensão vindo a assumir um papel estruturante. A articulação da EDL efetua-se com
as seguintes P.E. A-Diversificar a Base económica da região; B - Alargar a base territorial
e de ativos (recursos) para a competitividade; e F-Capacitação do tecido institucional e
reforço dos modelos de governança.
E.I. 4 - Valorização do património natural, histórico e cultural e O.4-Aumentar em pelo
menos 60 o número de atores locais que adotam, divulgam e promovem
comportamentos conducentes à valorização do património natural, histórico e cultural;
Verifica-se no território uma fraca valorização social e económica atribuída às áreas
protegidas e ao património natural, apesar da evolução registada nos últimos anos, as
quais são consideradas por grande parte da população como um fator de impedimento
ao desenvolvimento. A falta de valorização do património, quer natural quer histórico e
cultural, levou a um desinteresse pela identidade natural, patrimonial e cultural do
território, potenciando a sua degradação, pelo que importa combater e sensibilizar para
as potencialidades dos recursos endógenos, dado que constituem um dos principais
ativos de desenvolvimento económico e social.
A articulação com a EIDT faz-se através dos contributos para as P.E.: B-Alargar a base
territorial e de ativos (recursos) para a competitividade e C - Promover o
desenvolvimento socioeconómico de base local como instrumento-chave da coesão
social e territorial.
E.I. 5-Capacitação e qualificação empresarial, técnica e de cooperação dos produtores
agrícolas, nomeadamente dos jovens, nas atividades agroalimentares, florestais e
pecuárias e O. 5-Aumentar as competências empresariais, técnicas e de gestão de pelo
menos 100 produtores agrícolas, nomeadamente dos jovens, nas atividades
agroalimentares, florestais e pecuárias;
O território é caraterizado por uma população que apresenta baixas qualificações e
competências profissional fruto, por um lado, da rarefação populacional,
nomeadamente jovem, e de uma cultura agrícola, ainda, de subsistência. Esta falta de
formação e qualificação traduz-se numa fraca profissionalização das atividades agrícolas
42

e conexas, pelo que constitui um dos principais fatores de inibição ao desenvolvimento
empresarial no mundo rural.
Com este eixo de intervenção pretende-se inverter e contrariar a problemática, sendo
que o mesmo se articula através da contribuição para as seguintes P.E.: A-Diversificar a
Base económica da região e F-Capacitação do tecido institucional e reforço dos modelos
de governança.
Considerando a estratégia proposta para o território ADERE 2020, verifica-se o seu
contributo e articulação com quatro dos seis eixos prioritários da EIDT para o Algarve,
assim como para oito dos vinte e um objetivos dos quatro eixos identificados. Em termos
efetivos a EDL ADERE 2020, assim como as iniciativas que com ela se articulam,
contribuiu para os seguintes objetivos da EIDT:
A-Diversificar a Base económica da região:
Objetivo específico (O.E.) A1-Promover a disseminação de conhecimento científico e
tecnológico e a inovação empresarial em territórios demograficamente mais rarefeitos
O.E. A3-Concentrar e organizar recursos infraestruturais e de empreendedorismo de
suporte à valorização económica do mundo rural.
O.E. A4‐Dotar os municípios e os territórios de baixa densidade de recursos técnicos e
humanos apetrechados para a intermediação e fomento de valorização e transformação
económica de recursos endógenos.
B - Alargar a base territorial e de ativos (recursos) para a competitividade
O.E. B4‐Valorizar os recursos naturais, bem como, outros recursos específicos ligados,
designadamente, à agricultura, à floresta, às pescas e outras atividades tradicionais
C - Promover o desenvolvimento socioeconómico de base local como instrumentochave da coesão social e territorial:
O.E. C1-Criar Condições de sustentabilidade e de ocupação do território rural através de
estratégias participativas e de desenvolvimento local baseado nos recursos endógenos
locais, favorecendo as articulações destes microssistemas com o mercado, local e
regional, e apostando na regeneração dos ativos locais.
O.E. C2‐Promover social e territorialmente a progressiva qualificação da população e o
desenvolvimento de competências nos diversos segmentos etários da população
residente ativa, com ênfase nos grupos mais vulneráveis
O.E. C3‐Combater fenómenos e bolsas de exclusão social, através da promoção de
modelos de inovação social, ao nível das políticas, das estruturas e atividades e dos
modos de participação dos agentes nos processos de inclusão social
F-Capacitação do tecido institucional e reforço dos modelos de governance:
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O.E. F4‐Fomentar condições de desenvolvimento de novas competências no tecido
institucional de base local, designadamente no quadro da valorização das parcerias
protagonizadas pelas DLBC.
De forma a responder a algumas questões de avaliação relacionadas com os objetivos
de política do território apresenta-se em seguida o quadro Anexo II de acordo com o
solicitado no quadro Anexo III que se apresenta abaixo.
No âmbito da avaliação intercalar foi elaborado um questionário, o qual foi
disponibilizado a beneficiários, bem como aos parceiros e à população em geral, no
sentido de aferir o (re)conhecimento, que do GAL quer da EDL. É de referir que a amostra
de respostas não foi significativa, pelo que, apesar de satisfatórios e orientadores, os
resultados não podem ser considerados como um retrato fiel da perceção sobre, quer a
EDL quer o GA.
ANEXO III - QUESTÃO DE AVALIAÇÃO RELACIONADA COM OS OBJETIVOS DA POLÍTICA DO TERRITÓRIO
QUESTÃ
O

1

QA

Em que medida o modelo de
governação e a implementação da
EDL contribuiu para a coerência e
pertinência dos seus objetivos a
nível local?

CRITÉRIOS

INDICADORES

Valor

• A EDL promoveu a gestão sustentável do território valorizando os recursos
endógenos e fortalecendo laços de identidade local;

• Número de projetos apoiados (realização);

• A articulação das EDL com as Estratégias Integradas de Desenvolvimento
Territorial e com os Pactos para o Desenvolvimento e Coesão promovidos
pelas Entidades Intermunicipais e com as Estratégias de Eficiência Coletiva
PROVERE/PADRE, no caso do Algarve.

• Nível de conhecimento da população (Conhece a EDL
e o GAL? Se sim, como teve contacto?) – medido
através de inquérito. Inquérito (escala 1 a 10) às
entidades com operações aprovadas e sem operações
aprovadas.

• A EDL obteve reconhecimento no território da sua área de abrangência.

• Nº de objetivos articulados;

8

• A EDL teve impacto direto ou indireto no território.

• Nº de parceiros (públicos, privados e associativos e
de diferentes níveis regionais) comuns;
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• Nº de iniciativas concertadas.

3

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Valor

12

EDL (6) e GAL (7).
Contacto: Direto
(55,6%);Internet
(16,7%);Website (11,1%)
• Número de explorações/beneficiários apoiados
(adicional). (FEADER+FEDER/FSE)

12
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6. Outras Avaliações
Tendo em conta as operações disponíveis ao nível do PDR, focadas essencialmente no sector
agrícola, e as operações disponíveis no CRESC Algarve 2020, focadas no investimento e criação de
postos de trabalho, o GAL tem procurado complementar a implementação da EDL recorrendo a
outras fontes de financiamento disponíveis. Destaque-se o PADRE em implementação através da
AMAL e que foca a sua intervenção no investimento público para alavancar o investimento privado,
mobilizado para os TI dos GAL do Algarve. A execução do PADRE envolve os GAL, nomeadamente
pela implementação de projectos intermunicipais, liderados pelas EG dos GAL em parceria com os
municípios da Região. Neste âmbito estão em implementação três projectos intermunicipais da
maior relevância para a implementação das EDL, a saber:
- Rede Regional de Mercados Locais dinamizado pela Associação Vicentina, enquanto EG do GAL
ADERE 2020. Esta Rede envolve os municípios de Aljezur, Vila do Bispo, Monchique, Lagos,
Portimão, Silves, Olhão e Loulé e destaca-se que, para além da reabilitação física destes mercados
está prevista uma forte componente de animação e capacitação dos produtores, assim como de
promoção dos mercados e da implementação de novas tendências na gestão das produções locais,
como sejam os circuitos curtos e o regresso dos consumidores aos mercados locais, inclusivamente
pela implementação de novas metodologias na gestão desses mercados. É nossa convicção que a
boa implementação deste projecto poderá constituir um fator da maior relevância para a
implementação da estratégia do GAL ADERE 2020, cuja implementação está a cargo da Associação
Vicentina.
- READY- Recursos Endógenos e Desenvolvimento do Turismo Ativo, dinamizado pela Associação
Terras do Baixo Guadiana no âmbito do GAL Terras do Baixo Guadiana. Este é um projecto
intermunicipal de investimento público para alavancar investimento privado em torno do turismo
ativo e de natureza, produto turístico em fase de consolidação no Algarve que vê assim reforçadas
a infra-estruturas publicas de apoio ao desenvolvimento e consolidação deste produto turístico.
- Rota Serrana do Autocaravanismo - dinamizado pela Associação In Loco enquanto EG do GAL
Interior Algarve Central o que permitirá criar uma rede de parque de autocaravanas nos territórios
dos GAL promovendo o ordenamento deste tipo de turismo, procurando que se fixe também nos
territórios rurais do Algarve e, assim, contribua para o seu desenvolvimento.
A par destes projectos intermunicipais estão em execução pelos diversos municípios investimentos
nos territórios rurais mapeados no âmbito do PADRE focados na complementaridade com as EDL
dos GAL. É importante a avaliação desta iniciativa, dado que actualmente ainda não possuímos
dados globais, em articulação com a implementação das EDL dos GAL.
Neste âmbito importa ainda referir a preparação para execução da 2ª edição da Bienal de Turismo
de Natureza, na sequência do projecto de cooperação interterritorial desenvolvido pelos 3 GAL do
Algarve no âmbito do PRODER, Bienal de Turismo de Natureza Algarve 14, projecto relevante para

a afirmação do Turismo de Natureza no Algarve. No âmbito do PADRE e através de uma parceria
intermunicipal entre a Vicentina e a maioria dos Municípios do Algarve será possível a realização de
mais 2 edições deste evento, em 2019 e 2021.
No âmbito da Valorização do património histórico e Cultural previsto na EDL do GAL, a EG
desencadeou um processo de candidatura em parceria com 5 Municípios para realização de uma
semana Cultural “Lugares de Globalização” que por sua vez irá fundamentar a candidatura à
cooperação transnacional com a CPLP, no âmbito da EDL. Pretende-se assim promover o
empreendedorismo pela valorização de património histórico que está integrado na lista indicativa
da UNESCO a património mundial e que envolve 5 concelhos do TI do ADERE 2020.
Refira-se que toda esta dinâmica apenas é possível pela existência de um GAL, um território, uma
metodologia de desenvolvimento integrado, inovação, cooperação e ligação em rede, isto é, uma
EDL assente numa parceria que incorporou os princípios de abordagem Leader e o seu valor na
implementação de estratégias de desenvolvimento e intervenções de cariz territorial.
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7. Conclusões e Recomendações
Nesta secção serão relevados os fatores de sucesso e de insucesso no sentido de permitirem a
implementação da EDL e da eficácia e eficiência para atingir os objetivos a que se propôs, assumindo
o mesmo fator, em função da forma como é implementado, pode constituir-se como fator de
sucesso e/ou de insucesso. Será ainda considerado se se trata de um fator interno ou externo ao
GAL ou à sua entidade gestora.
Uma das conclusões que o GAL regista é a adequação da EDL, pese embora os instrumentos
financeiros mobilizados para a sua execução se afigurem como insuficientes para a sua
implementação. Em função disso o GAL tem procurado complementar com outras intervenções,
através do recurso a outros financiamentos de forma a procurar implementar a sua estratégia de
forma global, nomeadamente através do recurso a projetos no âmbito do PO Regional.

7.1.
Fatores de sucesso interno ao GAL, EG e território
- Adequação e coerência das opções e prioridades da EDL face às tendências de evolução do
contexto do território e da sua apropriação de tendências regionais e nacionais de evolução nos
vários sectores;
- Integração nos Órgãos Socias na rede nacional dos GAL, mais precisamente na Federação
Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local;
- Assimilação da metodologia Leader pela maioria dos parceiros;
- Composição do GAL representativa do território e inclusão de entidades regionais com influência
transversal na prossecução de orientações políticas importantes para a implementação da EDL;
- Capacidade da EG para a inovação, cooperação, ligação em rede, de mobilização de parceiros e de
desenvolvimento de ações complementares, para reforço da implementação da EDL;
- Currículo da EG e a sua forte articulação com a maioria dos agentes públicos regionais e do TI,
assim como com a maioria dos agentes privados;
- Capacidade de articulação, envolvimento e o grau reconhecimento da EG, pelos agentes do
território, no desenvolvimento das suas atividades enquanto parceiro importante e credível;
- Capacidade de lidar com diversos instrumentos de política e com os seus instrumentos de gestão,
monitorização e controlo, quer na perspetiva de OI quer na perspetiva de beneficiário;
- Capacidade de, com facilidade, estruturar e dinamizar atividades de informação, capacitação e
dinamização socio económica em articulação com os diversos agentes do território;
- Facilidade de articulação com as AG, principalmente do PO Regional CRESC Algarve 2020
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Fatores de Insucesso internos à EG e ao GAL
- Instabilidade e alterações na EG e ETL decorrentes de diversos factores relacionados com
alterações no seu quadro de pessoal e tecido associativo;
- Dificuldade de recrutamento de recursos humanos qualificados para integrar a EG e ETL por
consequência da especificidade da actividade, da sua complexidade e pelo perfil de qualificações de
RH disponíveis para integrar o mercado de trabalho no TI;
- Baixas taxas de execução da EDL por consequência da baixa adesão de beneficiários, baixa taxa de
decisão e contratação face às candidaturas apresentadas e analisadas;
- Elevadas taxas de análise insuficiente e de revogação de decisões em sede de controlo pela AG;
- Visão e análise territorializada, de acordo com limites administrativos do território, da
implementação da EDL e dos seus resultados;
- Dificuldade de intervenção em cooperação para objetivos partilhados, comuns e consensualizados;
- Fraca adesão dos parceiros ao uso dos instrumentos de gestão, monitorização e controlo
disponibilizados pela AG;
- Dificuldade de lidar com o reforço administrativo e processual dos circuitos administrativos e
processuais de gestão, análise e monitorização da implementação da EDL;
- Desmobilização de parceiros e, especificamente, do OG face à rigidez das tipologias operações
disponíveis e face à complexidade dos instrumentos de gestão;
- Sentimento de baixa participação dos parceiros face à tipologia, normativos e sistemas de gestão,
desarticulados das necessidades percebidas para o território e com a EDL aprovada pela AG;
- Conhecimento das orientações e das tipologias de operações a apoiar após a elaboração e
aprovação das estratégias pelos parceiros e pela AG, num processo claramente top down, que
frustrou as ETL e os parceiros e contraria um princípio elementar da metodologia Leader.

Fatores de Sucesso externos ao GAL
- Disponibilidade de fundos de diversa natureza para implementação da EDL;
- Reconhecimento dos GAL /EG como parceiros e agentes de intervenção relevantes para a
implementação de políticas de desenvolvimento de base territorial;
- Reconhecimento da metodologia LEADER para a implementação de políticas de desenvolvimento
territorial de cariz integrado;
- Oferta formativas disponibilizadas pelas EG, IFAP e FMT;
- Organização dos GAL em rede através da FMT;
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- Acompanhamento colaborativo por parte da AG do PO Regional;
- Reconhecimento do papel dos GAL, por parte da AG Regional, nomeadamente pelo
desenvolvimento de projetos em parceria com os GAL do Algarve de forma a articular intervenções
a médio e longo prazo;
- Capacidade de articulação, envolvimento e o grau procura da EG pelos agentes do território no
desenvolvimento das suas atividades, enquanto parceiro importante e credível;
- Capacidade de, com facilidade, estruturar e dinamizar atividades de informação, capacitação e
dinamização socio económica em articulação com os diversos agentes do território;

Fatores de Insucesso externos ao GAL
- Fraca capacidade de instrução de processos de candidatura, por parte da maioria dos consultores
/beneficiários;
- Face à gestão de aplicação dos fundos a obrigatoriedade de relacionamento com 2 AG, uma
entidade pagadora e 4 plataformas informáticas diferentes e complexas – PDR, FEDER, FSE e IFAP;
- Complexidade e morosidade administrativa e processual na operacionalização dos processos de
candidatura, análise, decisão e acompanhamento – muitas fases, muitos estados, muitos despachos
tornando-se um circuito complexo e demorado;
- Insuficiência no acompanhamento colaborativo da AG à atividade dos GAL, dificuldades de
comunicação, tempo de resposta a duvidas, tempo de homologação de projetos;
- Foco num controlo administrativo e processual por parte da AG, por oposição a um controlo
colaborativo e facilitador da implementação das EDL;
- Elevada taxa de insuficiências em sede de controlo de qualidade e de revogação de decisões dos
GAL nacionais, podendo descredibilizar a atividades da ETL com impacto na implementação das EDL;
- Rigidez das tipologias de operações disponíveis para implementação das EDL por vezes
desajustadas às necessidades do território e à EDL, aprovada em sede de candidatura, impedindo a
sua implementação;
- Desfasamento significativo entre as PI mobilizadas, no âmbito dos PO Regionais, para os DLBC
rurais e a tipologia de operações efetivamente disponibilizadas (SI2E) impedindo a implementação
das restantes medidas previstas e consequentemente na implementação da EDL;
- Atividade da ETL principalmente focada nos aspetos administrativos e processuais,
comprometendo a atividade de animação e a sua função de agentes de desenvolvimento e, por
consequência, a implementação da EDL;
- Baixa taxa de execução das EDL a nível nacional comprometendo a credibilidade, eficiência e
eficácia das ETL e das EG, que se pode extrapolar às AG;
- Atrasos na implementação dos projetos de cooperação.
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7.2 Recomendações baseadas nos resultados da avaliação, incluindo eventuais
propostas de adaptação da EDL
Face aos resultados do processo de avaliação desenvolvido considera o Gal ser pertinente sugerir
as seguintes recomendações / sugestões que, em nosso entender, poderiam facilitar a
implementação da EDL e reverter as baixas taxas de execução registadas, quer ao nível do GAL
ADERE 2020 quer a nível nacional.

Recomendações de carácter genérico:
Conhecimento por parte dos GAL das operações a implementar na fase de elaboração das EDL;
Reforçar e melhorar a operacionalização de uma intervenção multissectorial e plurifundos focada
em metodologias de desenvolvimento integrado, com reforço da sua articulação e incorporação das
orientações que estavam subjacentes, de forma a evitar a obrigatoriedade de as EG terem que
articular a sua actividade com diversos organismos públicos, sem articulação entre eles para a
implementação de uma mesma EDL, assim como de recorrem a diversos instrumentos de
financiamento;
Diversificar as tipologias de operações a apoiar de forma que os GAL possam mobilizar as tipologias
de operação mais adequadas à sua EDL e às necessidades do território;
Melhorar a capacitação dos territórios na consultoria à elaboração de projectos, mas também no
desenvolvimento da ideia dos projectos, para que se ajustem à EDL e às tendências de
desenvolvimento do território, através de formação e, eventualmente, através de um sistema de
acreditação de consultores para elaboração de projectos a candidatar às EDL, tendo em conta a
especificidade deste tipo de intervenções. O conflito de interesses impede um processo
colaborativo entre a EDL e os beneficiários a este nível pelo que é fundamental providenciar formas
alternativas de acesso dos beneficiários a este apoio no desenvolvimento do seu projecto, de forma
a melhorar a instrução de candidaturas mas também o impacto do projecto pelo seu ajustamento
à EDL. A definição administrativa através dos avisos e de uma percentagem da adequação à EDL em
sede de análise da VGO não se nos afigura como suficiente.

Recomendações de melhoria da ETL
- Estabilização da ETL, reforço formação/capacitação e de planeamento e gestão estratégica da
actividade;
- Reforçar a mobilização dos parceiros, reavaliar a composição do OG e providenciar as alterações
necessárias;
- Reforçar a avaliação on going da implementação da EDL;
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Reforçar a implementação da EDL de forma a contornar as dificuldades deste primeiro período de
execução e assim atingir as metas e indicadores previstos para 2013;

Recomendações à AG do PDR 2020
Avaliação da elevada taxa de insuficiências em sede de CQ e de revogação de decisões em sede de
controlo administrativo, de forma a identificar problemas e introduzir medidas de melhoria que
possam concorrer para facilitar a eficácia, eficiência da actividade das ETL e, assim, reforçar a
confiança e motivação das ETL e, consequentemente, baixar a taxa de reanálises e melhorar a taxa
de execução da medida Leader;
Reforçar processos de acompanhamento colaborativo facilitador e indispensável para boa execução
das DLBC rurais, face à complexidade dos dispositivos de abertura de avisos, normativos, análise,
decisão e contratação e acompanhamento, em alternativa ao acompanhamento administrativo de
monitorização simples de insuficiências;
Implementar medidas de diminuição de tempo na homologação de decisões que também
constrangem o processo de execução, com consequências evidentes nas taxas de execução do
programa;

Recomendações à AG dos PO Regional
Proceder à mobilização das PI previstas e aprovadas em sede de candidatura e que até ao momento
não foram mobilizadas. Os GAL não possuem autonomia para mobilização dessas PI, principalmente
no que concerne a medidas no âmbito do FSE cuja dotação está longe de ser executada;
Proceder a uma definição rápida das operações a apoiar no âmbito do FEDER e FSE, nesta segunda
fase, de forma a ser exequível até final de 2020 e sem que se atropele a atividade do PDR e do PO
Regional:
Proceder à alteração da portaria de forma a obviar o apoio à criação de postos de trabalho, pelos
beneficiários que viram as suas candidaturas aprovadas e, actualmente, não encontrarem para
ingresso no mercado de trabalho desempregados com o perfil requerido para apoio à contratação,
o que também está a constranger a execução do FSE no âmbito da DLBC rural.
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