PLANO DE ATIVIDADES 2019

DLBC (Desenvolvimento Local de Base Comunitária) (232.436,90€)
No seguimento da aprovação da Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) aprovada para o
GAL ADER-AL – DLBC Rural (período 2014-2020), com início apenas em 2017, dar-se-á
continuidade em 2019 aos trabalhos relativamente às medidas dos Fundos Comunitários geridos
pela ADER-AL:
o

FEADER (Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural) – medidas do PDR2020,
nomeadamente:
o

10211 Pequenos investimentos nas explorações agrícolas

o

10212 Pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos
agrícolas

o

10213 Diversificação de atividades na exploração agrícola

o

10214 Cadeias curtas e mercados locais

o

10215 Promoção de produtos de qualidade locais

o

10216 Renovação de aldeias

Em 31 de dezembro de 2018, os números do PDR2020 eram:
Compromisso (1)

Execução (2)

Realização (3)

ADER-AL

51,1%

10,4%

20,4%

MÉDIA NACIONAL

29,8%

5,8%

19,4%

(1)

Valor operações contratadas / Valor da Estratégia

(2)

Valor liquidado / Valor da Estratégia

(3)

Valor liquidado / Valor operações contratadas

A Equipa Técnica continuará a fazer o acompanhamento aos promotores com candidaturas
aprovadas na medida 10.2 do PDR2020, não só a nível da análise e validação dos seus
Pedidos de Pagamento, mas também da boa execução das suas candidaturas.
Também se dará continuidade a realização de sessões de divulgação das medidas DLBC da
ADER-AL, bem como sessões de esclarecimentos relativamente à apresentação de
candidaturas e de pedidos de pagamento (de modo a minimizar os erros).

2019 é ainda o ano em que é feita a avaliação intercalar do quadro comunitário, pelo que
será elaborado o Relatório de Avaliação da Estratégia de Desenvolvimento Local
implementada pela ADER-AL.

o

FUNDOS DO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO ALENTEJO
o

FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional) + FSE (Fundo Social Europeu)
A segunda fase do Aviso de 2018 do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e
ao Emprego (SI2E), encerra em 10 de janeiro de 2019.

o

Em 2019 perspetiva-se a abertura dos primeiros Avisos de candidaturas no âmbito
das Prioridades de Investimento
PI 6.3 Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património
cultural e natural (FEDER), e
PI 9.1 Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade (FSE)

Recorda-se que foi aprovada para o período 2014-2020 a seguinte dotação financeira (num total
de 8.133.404,95€):
o

FEADER + DP – 3.312.154,01 € + 10% = 3.680.170,95€

o

FSE – 1.536.822,00 €

o

FEDER – 2.916.412,00 €

Nota: Relativamente às medidas apoiadas pelos Fundos FEDER e FSE, a ADER-AL apenas
analisa as candidaturas e emite propostas de parecer, sendo a decisão da competência do
Alentejo2020 (CCDR Alentejo).

8.3 AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROMOTORES DE
EMPRESAS E AÇÕES DE QUE DECORRA A CRIAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO
OU CRIAÇÃO DE EMPRESAS (ALENTEJO2020) (211.006,47€)
Em 2018, a ADER-AL teve uma candidatura aprovada nesta medida, com o valor total de
631.945,74€ (financiamento a 100%, FSE) para o período 2º semestre 2018 – 31 de dezembro
de 2020.
Com o objetivo da dinamização de projetos de estímulo ao empreendedorismo de base local (e
a consequente criação de postos de trabalho), para o ano de 2019 está prevista a realização de
várias ações dentro das 5 atividades aprovadas:
•

ATIVIDADE 1 - Ações de sensibilização e formação de promotores de empresas e ações
de que decorra a criação líquida de emprego ou criação de empresas
Nesta atividade são concentrados os custos de funcionamento da estrutura de apoio
(meios técnicos e humanos necessários para a concretização das restantes 4 atividades),
funcionando como “atividade-chapéu”.

•

ATIVIDADE 2 - Ações de benchmarking: missões técnicas/empresariais e organizações
de eventos numa lógica on-going
Esta atividade consiste na identificação de boas práticas de estímulo ao
empreendedorismo de base local, passíveis de serem replicadas, com vista à criação de
valor para as economias locais, revitalizando os saberes e conhecimentos regionais,
nomeadamente através de ações de benchmarking, numa lógica on-going.
Incluem-se aqui várias ações de capacitação, que se traduzem em deslocações de grupos
de empreendedores/representantes associativos e institucionais do território de
intervenção do GAL ADER-AL, bem como a identificação de especialistas a convidar
como oradores em ações a desenvolver no âmbito da Atividade 3 (seminários,
conferências, encontros de empresários, etc.).
Para 2019, estão propostas ações de benchmarking a: Salon International de
l’Agriculture (Paris), Watec Israel (Tel Aviv), Intercorte (São Paulo) e California
(intervenções em zonas protegidas). Não obstante, poderão ser propostas alterações a

esta previsão, enquadrando já em 2019 algumas deslocações, por exemplo, no âmbito
do turismo que estavam previstas ocorrer apenas em 2020 (por exemplo, World Trade
Market em Londres).
•

ATIVIDADE 3 - Realização de iniciativas locais
Dinamização de iniciativas de deteção, estímulo, sensibilização e apoio ao
empreendedorismo de base local, capacitação de atores e apoio à concretização de
novas empresas, através da realização de eventos, workshops, utilização de plataformas
digitais.
Serão promovidos e organizados encontros com empresários, organizações de
conferências/seminários sob várias temáticas que se considerem fundamentais para a
alavancagem de novos projetos empreendedores criadores de empresas e de postos de
trabalho, bem como para a capacitação dos empreendedores do território (agricultura,
floresta, agroalimentar, turismo, etc.). Os peritos estrangeiros convidados serão de
diversas proveniências, algumas das quais coincidentes com destinos de missões
técnicas/empresariais descritas na Atividade 2 (a maior parte será depois desenvolvida
em 2020).
Também dentro desta atividade será desenvolvida a promoção de ações de
sensibilização e de divulgação do projeto em conjunto com os outros GAL da região
Alentejo, nomeadamente através da presença na Feira Nacional da Agricultura
(Santarém), na Cuba Leader (Cuba) e na Ovibeja (Beja), para o que será também
adquirido material de merchandising exclusivo do projeto para sua distribuição em
todas as atividades.

•

ATIVIDADE 4 - Dinamização de ações formativas não formais
Dinamização de iniciativas para apoio ao desenvolvimento de ideias inovadoras,
incluindo ações formativas não formais para empreendedores, de que são exemplo:
Constituir uma empresa, As principais obrigações legais das empresas, Regime de
licenciamento dos estabelecimentos, Plano de negócio, ou Normas de Qualidade no
Turismo.

•

ATIVIDADE 5 - Dinamização de redes locais informais
Ações inovadoras no âmbito da dinamização de redes locais informais para a promoção
orientada da criação de emprego e/ou de empresas.
Esta atividade inclui a constituição e dinamização de um Conselho de Parceiros, uma
rede constituída por 20 representantes dos 10 concelhos do território de intervenção e
pelos 7 elementos do Órgão de Gestão e a Coordenadora da equipa técnica da ADERAL, que irão acompanhar o projeto ao longo da sua implementação. Reunirá
semestralmente, monitorizando os resultados das atividades propostas na candidatura
e procedendo aos ajustamentos que se revelem necessários.

20.2.2 REDE RURAL NACIONAL (7.521,28€)
A ADER-AL tem aprovadas duas candidaturas apresentadas à Rede Rural Nacional, ambas em
parceria:
•

Candidatura 32990 “REDE LEADER 2020: Qualificar, Cooperar, Comunicar” (54 GAL e a
DGADR/RRN, e liderada pela Federação Minha Terra) (ação 20.2.2 Assistência
Técnica/Rede Rural Nacional/LEADER). Esta candidatura, com início em 1 de março de
2017, termina em 28 de fevereiro de 2019, pelo que apresenta um valor residual para
este exercício.

•

Candidatura 46668 “LEADER e DLBC em Portugal e na Europa” (7 GAL, e liderada pela
Federação Minha Terra) (ação 20.2.2 Assistência Técnica/Rede Rural Nacional/LEADER).
Articulação e das trocas de experiência com vista à capacitação dos GAL a nível europeu
– potenciados pelo facto de no biénio 2018-2019 a Federação Minha Terra assumir a
presidência da ELARD – European LEADER Association for Rural Development que
representa mais de 2000 GAL em 25 países europeus.

(Ambas as candidaturas são financiadas a 100%.)

COOPERAÇÃO
No primeiro Aviso da medida 10.3 Atividades de cooperação dos GAL, que encerrou em 28 de
dezembro de 2018, a ADER-AL apresentou 5 candidaturas, pelo que se perspetiva a sua
contratação e início de execução durante 2019.
•

Regadio e alterações climáticas em Portugal e Cabo Verde: promoção do
empreendimento hidráulico de fins múltiplos do Pisão-Crato e dos regadios públicos da
ilha de Santiago (Promover a discussão e a troca de experiências sobre a importância do
regadio enquanto instrumento de adaptação da agricultura ao processo de alterações
climáticas. Promover a discussão sobre as melhores práticas de rega disponíveis, tendo
em vista a adoção futura, nos territórios alvo (nacionais e cabo-verdianos), de práticas
eficientes e sustentáveis em matéria de uso da água para rega e da energia. Reunir,
completar e divulgar informação técnica e socioeconómica acerca do Empreendimento
Hidráulico de Fins Múltiplos do Pisão-Crato como uma componente essencial para o
desenvolvimento das regiões nacionais beneficiadas pelo referido empreendimento,
colocando-o na agenda política e mediática, visando a sua inclusão num próximo
conjunto de obras públicas a executar);

•

Bioeconomia: Cooperação para o uso sustentável dos recursos naturais locais e criação
de emprego (Promoção do emprego através da gestão sustentável de produtos naturais
endógenos e conservação do meio ambiente);

•

Queijos de Portugal (valorização dos queijos com DOP como produto estratégico do
desenvolvimento rural, através de um plano de promoção sob a marca QUEIJOS DE
PORTUGAL e à promoção turística dos territórios que compõem as áreas de produção);

•

Produtos & Territórios (Escoamento dos produtos locais da parceria. Replicação de boas
práticas num país da CPLP);

•

Terras da Lusofonia (Criação de mecanismos de facilitação da cooperação centrados no
conceito de “Casas da Lusofonia”, no âmbito das quais se desenvolvam um conjunto de
atividades, nomeadamente ao nível da disseminação e transferência de conhecimentos
e competências).

Haverá um segundo Aviso de candidaturas dentro do 1º semestre de 2019, pelo que terá de ser
analisada será analisada e decidida a apresentação de mais candidaturas a esta medida, de
modo a completar a dotação total de 262.869,37€.

Esta ação apenas é financiada a 90%, pelo que há necessidade de se procurarem parceiros para
os restantes 10% necessários ao financiamento das candidaturas, ressalvando-se o facto de as
candidaturas estarem em análise na Autoridade de Gestão (PDR2020).
Todas as candidaturas propostas são plurianuais, pelo que são apresentados em orçamento os
valores totais de cada candidatura, apenas para referência.

OUTRAS MEDIDAS/CANDIDATURAS
A ADER-AL vai continuar a dinamizar a sua Estratégia de Desenvolvimento Local, promovendo o
reforço da identidade territorial e fomentando o aparecimento de iniciativas empresariais e
institucionais que ajudem ao combate do despovoamento e promovam o trabalho em rede e o
associativismo. Neste âmbito, serão estudadas todas as possibilidades de candidaturas a fundos
que contribuam para estes objetivos.

OUTRAS PARCERIAS
Prevê-se a continuidade da participação da ADER-AL em grupos de trabalho/parcerias tanto a
nível nacional como a nível local, com objetivos concordantes com os da associação, onde se
incluem:
•

CIMAA (Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo) – integrando o CEDIAA (Conselho
Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal do Alto Alentejo), onde é entidade
coordenadora de duas Linhas de Intervenção: D.1.1. Qualificação e Animação económica do
Património rural e D.1.2. Valorização das artes e ofícios e produtos do Alto Alentejo.

•

CLAS (Conselho Local de Ação Social) dos 10 concelhos pertencentes ao território de
intervenção da ADER-AL.

•

Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre, através do Programa Eco-Escolas.

•

ICNF, através da participação nas estruturas:
o

NRCD (Núcleo Regional de Combate à Desertificação) na Comissão Nacional de
Coordenação de Combate à Desertificação;

o

PLOG (Plataforma Local de Operacional e Gestão) Natural.pt.

A nível nacional, continuará a ser desenvolvida a participação/colaboração da ADER-AL com
várias entidades, destacando-se:
•

Bolsa Nacional de Terras: promovendo o encontro entre a oferta e a procura à Bolsa de
Terras no território de intervenção e dinamizando a divulgação deste instrumento
público que permite facilitar o acesso a terras que não são utilizadas;

•

Federação Minha Terra: participação nas atividades promovidas pela Federação, para
além do desempenho do cargo de Tesoureiro da Direção que a ADER-AL ocupa desde
2016.

•

Rede Rural Nacional: participação nas atividades e candidaturas que promovam os
objetivos definidos na Estratégia de Desenvolvimento Local da parceria ADER-AL – DLBC
Rural.

•

Turismo de Portugal – integrando a Comissão Técnica CT 114 – Serviços Turísticos,
participando em algumas subcomissões de elaboração de normas de qualidade para
tipologias de turismo específicas, como, por exemplo, na Subcomissão Turismo
Sustentável.

ORÇAMENTO 2019
•

Para a realização do contratualizado com o PDR2020, o IFAP (medidas FEADER) e a CCDR
Alentejo (FEDER e FSE), a ADER-AL tem a verba aprovada em candidatura à medido do
PDR2020 10.4.1 Funcionamento e Animação, financiada a 100% (pelo FEADER) que, para o
ano de 2019, apresenta os seguintes valores:

•

O orçamento aprovado para o ano de 2019 relativamente à medida 8.3 Ações de
sensibilização e formação de promotores de empresas e ações de que decorra a criação
líquida de emprego ou criação de empresas, é:

•

Medida 20.2.2 Rede Rural Nacional, candidatura 32990 REDE LEADER 2020: Qualificar,
Cooperar, Comunicar

•

Medida 20.2.2 Rede Rural Nacional, candidatura 46668 LEADER e DLBC em Portugal e na
Europa

•

Medida 10.3 Atividades de cooperação dos GAL:

COOPERAÇÃO (execução em 3 anos)
RECEITAS

DESPESAS

Operação 10.3 Atividades de cooperação dos GAL
(90% de financiamento)

262 869,37 A propôr em candidatura

292 077,08

Outro financiamento
TOTAL RECEITAS
Regadio e alterações climáticas em Portugal e
Cabo Verde: promoção do empreendimento
hidráulico de fins múltiplos do Pisão-Crato e dos
regadios públicos da ilha de Santiago

29 207,71
292 077,08 TOTAL DESPESAS

292 077,08

79 990,56

88 878,40

Bioeconomia: Cooperação para o uso sustentável
dos recursos naturais locais e criação de emprego

23 472,90

26 081,00

Queijos de Portugal

22 329,00

24 810,00

Produtos & Territórios

21 589,54

23 988,38

Terras da Lusofonia

19 799,69

21 999,66

ORÇAMENTO GERAL 2019

