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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO COSTEIRO 

ECOCOAST  

A Agência de Desenvolvimento Costeiro ecoCOAST é a entidade que 

está responsável pela gestão e implementação da Estratégia de 

Desenvolvimento Local (EDL) ecoMAR. 

A EDL ecoMAR, concebida para efeitos da candidatura dos 

municípios de Torres Vedras e Lourinhã ao instrumento 

“Desenvolvimento Local de Base Comunitária - DLBC” do Portugal 

2020, consiste num conjunto integrado de operações a concretizar nas 

freguesias litorais dos dois concelhos através da concertação 

estratégica e operacional entre parceiros representativos de diversos 

setores públicos e privados, que no seu conjunto constituem o Grupo 

de Ação Local (GAL) ecoMAR. 

 A concretização da Estratégia de Desenvolvimento Local ecoMAR, 

cujo contrato para a sua gestão foi celebrado no dia 15 de fevereiro 

de 2016 com as Autoridades de Gestão dos programas financiadores 

- Mar 2020 e Centro 2020 -, tem como fim último a intervenção, de 

forma operativa, sobre o conjunto vasto de desafios e potencialidades 

que se colocam atualmente às comunidades costeiras da área de 

intervenção. 

O GAL ecoMAR é atualmente composto por 36 parceiros, 

representantes dos interesses socioeconómicos locais e por agentes 

públicos com intervenção relevante tanto ao nível da sua esfera de 

atuação como no âmbito territorial de intervenção. 

Direção da Agência ecoCOAST: 

▪ Presidente: Município de Torres Vedras – representado por 

Carlos Bernardes; 

▪ Vice-Presidente: Município da Lourinhã – representado por 

João Duarte Carvalho; 

▪ Tesoureiro: Sociedade de História Natural – representado por 

Bruno Camilo Silva. 

Membros do Órgão de Gestão do GAL ecoMAR: 

▪ Agência de Desenvolvimento Costeiro ecoCOAST 

▪ Associação de Desenvolvimento e Apoio às Pescas em Porto 

Dinheiro 

▪ Associação Sealand Santa Cruz 

▪ Clube Naval Paimogo 

▪ Município da Lourinhã  

▪ Município de Torres Vedras 

▪ Sociedade de História Natural 
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MAR2020 – 2ª fase de candidaturas 

No âmbito do Programa Operacional (PO) MAR 2020 (operações financiadas pelo Fundo Europeu 

dos Assuntos Marítimos e da Pesca – FEAMP) são suscetíveis de apoio as operações que se incluam 

nos domínios da Portaria n.º 216/2016 de 5 de agosto. 

Fundos disponíveis 

A dotação orçamental, em termos de apoio público, é de 902 125,72€ (novecentos e dois mil, cento 

e vinte cinco euros e setenta e dois cêntimos), dos quais 85% correspondem à comparticipação do 

Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP). A dotação está dividida por tipo de 

acordo com a tipologia de operações a apoiar, sendo que houve apenas um Anúncio de Abertura de 

Período de Apresentação de Candidaturas, com a identificação N.º 01/2019/GAL ecoMAR, e que 

englobou todas as tipologias de investimento com verba disponível. 

 

Tabela 1. Tipologias de investimento do Aviso N.º 01/2019, por alínea, com a respetiva verba disponível 

Alínea Tipologia 
Verba 

Disponível 

a) Inovação em Espaço Marítimo 42 489,55 € 

b) 
Qualificação Escolar e Profissional relacionada com o Meio 

Aquático 
80 614,63 € 

c) Promoção de Planos de Mar 70 500,00 € 

d) 
Preservação, Conservação e Valorização dos Elementos 

Patrimoniais e dos Recursos Naturais e Paisagísticos 
10 162,96 € 

e) Reforço da Competitividade da Pesca 327 120,00 € 

f) Reforço da Competitividade do Turismo 197 526,58 € 

g) Promoção de Produtos Locais de Qualidade 71 816,00 € 

h) 
Melhoria de Circuitos de Bens Alimentares e Mercados Locais, 

no âmbito do Mar 
101 896,00 € 

TOTAL 902 125,72 € 

 

Candidaturas Recebidas no GAL ecoMAR 

O GAL ecoMAR contabilizando 10 candidaturas analisadas pela Equipa Técnica, que em todos os 

momentos procurou auxiliar e prestar todos os esclarecimentos necessários no auxílio da resolução 

de problemas inerentes, quer através de pedidos de esclarecimento como pela realização de diversas 
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reuniões presenciais. Neste sentido, e dados os constrangimentos encontrados em algumas das 

candidaturas, das 10 candidaturas rececionadas apenas 7 tiveram parecer de aprovação, ainda que 

condicionada. Assim, são apresentadas, nas tabelas seguintes, as candidaturas e os dados 

relevantes das mesmas, tendo em conta que parte foi analisada pela Equipa Técnica do GAL ecoMAR 

e outra parte pela Direção Geral de Agricultura e Pescas, de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP-LVT), nas 

Caldas da Rainha. Posto isto, o GAL ecoMAR, recebeu as seguintes candidaturas: 

Tabela 2. Candidaturas Recebidas ao Aviso N.º 01/2019/GALecoMAR 

Candidaturas Aviso 
Data de 

submissão 

Percentagem 
de apoio 
solicitada 

Valor 
proposto 

Organismo 
Intermédio 

(Análise) 

PHYSALIAS - qualificação 
escolar e profissional - 
Município da Lourinhã 

Alínea b) 14/06/2019 100,0% 188 000,00 € DRAP-LVT 

Mar de Aldeias - ACIRO Alínea c) 14/06/2019 70,0% 36 900,04 € GAL ecoMAR 

Posto da Guarda Fiscal - 
Município Torres Vedras 

Alínea d) 14/06/2019 100,0% 126 123,04 € DRAP-LVT 

Percurso Pedonal / Passadiço 
- Município Lourinhã 

Alínea d) 14/06/2019 100,0% 116 886,47 € DRAP-LVT 

Passadiço Praia Azul - JF 
Silveira 

Alínea d) 29/05/2019 100,0% 158 470,00 € GAL ecoMAR 

UpRise Surf School Alínea f) 14/06/2019 60,0% 76 644,26 € GAL ecoMAR 

Turismo no Mar - Embarcação Alínea f) 13/06/2019 50,0% 75 263,37 € GAL ecoMAR 

Parque Ambiental Valmitão Alínea f) 02/06/2019 42,0% 476 645,86 € GAL ecoMAR 

Atlantic Coast Surf School Alínea f) 31/05/2019 53,6% 101 965,87 € GAL ecoMAR 

Santa Cruz Dive House Alínea f) 25/04/2019 47,3% 422 906,30 € GAL ecoMAR 

  

 TOTAL 1 779 805,21 €  
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Tabela 3. Decisão e Pontuação das Candidaturas Recebidas ao Aviso N.º 01/2019/GALecoMAR 

Candidaturas Aviso Decisão Pontuação 
Percentagem 

de apoio 
solicitada 

Percentagem 
de apoio 
aprovada 

PHYSALIAS - qualificação 
escolar e profissional - 
Município da Lourinhã 

Alínea b) Indeferida 0 100% - 

Mar de Aldeias - ACIRO Alínea c) 
Aprovada 

condicionada 
70,50 70% 70% 

Posto da Guarda Fiscal - 
Município Torres Vedras 

Alínea d) 
Aprovada 

condicionada 
DRAP-LVT 100% 100% 

Percurso Pedonal / Passadiço 
- Município Lourinhã 

Alínea d) Desistência 0 100% - 

Passadiço Praia Azul - JF 
Silveira 

Alínea d) 
Aprovada 

condicionada 
66,75 100% 100% 

UpRise Surf School Alínea f) 
Aprovada 

condicionada 
62,75 60% 50% 

Turismo no Mar - 
Embarcação 

Alínea f) 
Aprovada 

condicionada 
92,50 50% 50% 

Parque Ambiental Valmitão Alínea f) Indeferida 0 42% - 

Atlantic Coast Surf School Alínea f) 
Aprovada 

condicionada 
50,00 53,6% 50% 

Santa Cruz Dive House Alínea f) 
Aprovada 

condicionada 
89,50 47,3% 50% 

 

Tabela 4. Valores Propostos e Aprovados das Candidaturas Recebidas ao Aviso N.º 01/2019/GALecoMAR 

Candidaturas Aviso Valor proposto 
Valor 

Aprovado 

Despesa Pública 

FEAMP OE 

PHYSALIAS - qualificação 
escolar e profissional - 
Município da Lourinhã 

Alínea b) 188 000,00 € - € - € - € 

Mar de Aldeias - ACIRO Alínea c) 36 900,04 € 36 900,04 € 21 955,52 € 3 874,50 € 

Posto da Guarda Fiscal - 
Município Torres Vedras 

Alínea d) 126 123,04 € 126 123,04 € 107 204,58 € 18 918,46 € 

Percurso Pedonal / Passadiço 
- Município Lourinhã 

Alínea d) 116 886,47 € - € - € - € 

Passadiço Praia Azul - JF 
Silveira 

Alínea d) 158 470,00 € 158 470,00 € 134 699,50 € 23 770,50 € 

UpRise Surf School Alínea f) 76 644,26 € 20 524,39 € 8 722,87 € 1 539,33 € 

Turismo no Mar - 
Embarcação 

Alínea f) 75 263,37 € 62 374,04 € 26 508,97 € 4 678,05 € 

Parque Ambiental Valmitão Alínea f) 476 645,86 € - € - € - € 

Atlantic Coast Surf School Alínea f) 101 965,87 € 66 220,23 € 28 143,60 € 4 966,52 € 

Santa Cruz Dive House Alínea f) 422 906,30 € 200 000,00 € 170 000,00 € 30 000,00 € 

 TOTAL 1 779 805,21 € 870 611,74 € 497 235,04 € 87 747,36 € 
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Tabela 5. Verbas MAR 2020 aplicadas e disponíveis 

Aviso 

Verba FEAMP + OE 

Disponível 2ª fase Aplicado 2ª fase Remanescente 

Aviso 1 - Inovação em Espaço Marítimo 42 489,55 € -   € 42 489,55 € 

Aviso 2 - Qualificação Escolar e 
Profissional relacionada com o Meio 

Aquático 
80 614,63 € -   € 80 614,63 € 

Aviso 3 - Promoção de Planos de Mar 70 500,00 € 25 830,03 € 44 669,97 € 

Aviso 4 - Preservação, Conservação e 
Valorização dos Elementos Patrimoniais e 

dos Recursos Naturais e Paisagísticos 
10 162,76 € 284 593,04 € -274 430,28 € 

Aviso 5 - Reforço da Competitividade da 
Pesca 

327 120,00 € -   € 327 120,00 € 

Aviso 6 - Reforço da Competitividade do 
Turismo 

197 526,58 € 274 559,33 € -77 032,75 € 

Aviso 7 - Promoção de Produtos Locais de 
Qualidade 

71 816,00 € -   € 71 816,00 € 

Aviso 8 - Melhoria de Circuitos de Bens 
Alimentares e Mercados Locais, no âmbito 

do Mar 
101 896,00 € -   € 101 896,00 € 

TOTAL 902 125,52 € 584 982,40 € 317 143,12 € 

 

Tabela 6. Ponto de situação da execução da Estratégia da EDL 

GAL ecoMAR – ponto de situação a 31/01/2020            

PAGAMENTOS                                                       

AOS BENEFICIÁRIOS 

Despesa Pública 205 497,79 € 

FEAMP 174 673,12 € 

Nacional 30 824,67 € 

EXECUÇÃO                                                                            

DESPESA VALIDADA 

Investimento elegível 212 359,56 € 

Despesa Pública 205 497,79 € 

FEAMP 174 673,12 € 

TAXAS FEAMP 

Taxa de Compromisso (AP/PR) 43% 

Rácio de Pagamento (PAG/PR) 13% 

Taxa de Pagamento (PAG/AP) 30% 

Taxa de Execução (EX/PR) 13% 

Taxa de Realização (EX/AP) 30% 
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+ ATIVIDADES 
Neste separador são apresentadas as atividades gerais que fizeram parte do trabalho da 

Equipa Técnica da Agência ecoCOAST, nomeadamente reuniões, formações, participações 

externas e informações gerais. 

 

Atendimentos na sede da Agência ecoCOAST 

Tabela 7. Atendimentos na sede da Agência ecoCOAST 

Atendimentos 2019 (Nº) 

Mês SI2E MAR2020 Total 

Julho 2 2 4 

Agosto 0 0 0 

Setembro 1 2 3 

Outubro 0 1 1 

Novembro 1 2 3 

Dezembro 2 2 4 

TOTAL 6 9 15 

 

 

Reuniões e Formações 

As atividades desenvolvidas pela Equipa Técnica da Agência ecoCOAST estão descritas na tabela 

8, de salientar que em todas as reuniões/formações esteve presente pelo menos um técnico da 

Agência, dependendo da finalidade da mesma. São apresentadas algumas imagens alusivas aos 

momentos que são descritos. 

 

Tabela 8. Atividades desenvolvidas pela equipa técnica da Agência ecoCOAST no período em análise 

DATA FINALIDADE LOCAL 

02/07/2019 Reunião Geral com AG do PO CENTRO 2020 sobre o SI2E 
CCDR-C – 
Coimbra 
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DATA FINALIDADE LOCAL 

08/07/2019 Reunião Direção da Agência ECOCOAST 
Sede da Agência 
ecoCOAST - 
Maceira 

12/07/2019 

PACTO 2030 dos GAL Urbanos, Rurais e Pesca (relatório em 
anexo) 

 

Centro Cultural – 
Campo Maior 

19/07/2019 Reunião com AG PO MAR2020 sobre candidaturas recebidas 
Sede AG 
MAR2020 - Belém 

14/09/2019 

Showcooking de confeção de carapau, com a Chef Patrícia 
Borges em parceria com o GAL ecoMAR 

 

Mercado Municipal 
de Torres Vedras  

24/09/2019 Reunião Avaliação Intermédia PO MAR 2020 
Auditório DGPRM - 
Lisboa 

27/09/2019 
Reunião com DRAP LVT no âmbito dos Projetos do PO MAR 
2020 

DRAP-LVT – 
Caldas da Rainha 
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DATA FINALIDADE LOCAL 

30/09/2019 Reunião Direção da Agência ECOCOAST 
Sede da Agência 
ecoCOAST - 
Maceira 

01/10/2019 

Visita ao projeto 1ª onda do Município de Torres Vedras – Surf 
nas Atividades de Enriquecimento Curricular 

 

Praia da Física – 
Santa Cruz 

03/10/2019 
Focus Group PO MAR 2020 com GAL’s e equipa de avaliação e 
reunião com Nova Gestora PO MAR 2020  

Sede AG 
MAR2020 - Belém 

24/10/2019 
Reunião LEADEROESTE com GAL’s da Região Oeste no âmbito 
da Capacitação Institucional dos GAL’s da Região Centro 

Sede da LEADER 
OESTE – Cadaval  

25/10/2019 Formação DRAPLVT – IFAP  
INIAV – Polo de 
Santarém 

02/11/2019 
Evento Reserva Fórum de Inovação de Gastronomia e Vinho, 
promovendo o Carapau da nossa costa, com um showcooking 

Pavilhão 
Expotorres – 
Torres Vedras 

16/11/2019 

Dia Nacional do Mar - O ecoMAR assinala este dia com a 
cerimónia de entrega do Certificado ISO 13009:2015 às praias do 
Centro e Física  

 

Praia do Centro – 
Santa Cruz 
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DATA FINALIDADE LOCAL 

18/11/2019 Reunião de Órgão Gestão do GAL ecoMAR  
Sede da Agência 
ecoCOAST - 
Maceira 

20/11/2019 

Visitas Técnicas Projetos Aprovados Torres Vedras e Lourinhã – 
Atividade Aproximar CENTRO 2020 

 

Território de 
intervenção do 
GAL ecoMAR 

26/11/2019 
Seminário Agência Desenvolvimento e Coesão – Avaliação do 
Impacto dos Fundos da União Europeia (relatório em anexo) 

Teatro São Luiz – 
Lisboa 

28/11/2019 Assembleia Geral da Agência ecoCOAST 
Sede da Agência 
ecoCOAST - 
Maceira 

02/12/2019 
a 

05/12/2019 
Conferência DLBC POST 2030 (relatório em anexo) Bruxelas – Bélgica  

04/12/2019 

2º Congresso do Alojamento Local, promovida pela AIRO 

 

Cine-Teatro – 
Torres Vedras 
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DATA FINALIDADE LOCAL 

10/12/2019 
Conferência Projetos à mostra, DLBC na Região Saloia, 
organizado pela A2S – Mafra (relatório em anexo) 

Loja do Cidadão – 
Mafra  

13/12/2019 

O GAL ecoMAR esteve presente no Rossio em Lisboa, com os 
colegas dos GAL da região centro no CHRISTMAS STATION 
RURAL MARKET, promovendo o território e os produtos locais. 

Atividade Aproximar e Comunicar CENTRO 2020 

 

Rossio – Lisboa  

16/12/2019 Reunião Direção da Agência ECOCOAST  
Sede da Agência 
ecoCOAST - 
Maceira 
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ecoCOAST/ecoMAR nas Notícias 
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ecoCOAST online 

Visite as plataformas online no website, em www.ecomar.pt: 

 

E no Facebook, em https://www.facebook.com/GALecoMAR/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecomar.pt/
https://www.facebook.com/GALecoMAR/
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ANEXOS 

Participação em Seminários e Redes Nacionais e Europeias – Relatórios de Missão 
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PACTO 2030 – 

Desenvolvimento 

Local, Campo 

Maior – julho 2019 
12 de julho de 2019 | Centro Cultural de 

Campo Maior (Portugal) 

 

Através do DLBC (Desenvolvimento Local de Base 

Comunitária) e da ação dos Grupos de Ação Local 

(GAL’s) foi e está a ser possível apoiar muitos pequenos 

projetos, fortalecer as dinâmicas locais e promover a 

competitividade dos territórios, em sectores tão diversos 

como o turismo, a proteção, preservação do ambiente e 

dos recursos naturais e patrimoniais, a criação e 

desenvolvimento de pequenas empresas, a atração de 

novos visitantes para os territórios, a promoção de 

tradições e do património e a dinamização das economias 

locais.  

A Federação Minha Terra, enquanto representante dos 

GAL rurais nacionais protagonizou, onde se associaram 

os GAL costeiros, nos últimos meses, uma ampla 

discussão sobre o futuro do DLBC que conduziu à 

elaboração do Pacto Desenvolvimento Local 2030, que 

afirma os princípios do LEADER/DLBC e lança o desafio 

à futura programação de dar voz às comunidades, 

PACTO 2030  

• • • 

O evento reuniu nesta vila do 

Alentejo, cerca de 200 

representantes dos GAL’s 

Nacionais e ainda diversas 

entidades – públicas e privadas - 

que se desejaram associar e 

subscrever o referido pacto. O 

momento contou ainda com a 

presença do Comendador Rui 

Nabeiro, empresário local e do 

Ministro do Planeamento Nelson 

de Souza, o qual no seu discurso 

validou a ação, assumindo espaço 

para articulação do futuro próximo 

em diálogo de proximidade com os 

GAL’s. Reforçou ainda as mais-

valias e constrangimentos das 

ferramentas programáticas atuais 

enfatizando a necessidade de todos 

os intervenientes contribuírem 

para a construção de fórmulas 

mais eficientes e eficazes em prol 

do desenvolvimento do país e, em 

particular dos territórios com 

maior fragilidade. 
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principais protagonistas da operacionalização do DLBC, procurando reforçar o seu papel no 

desenvolvimento dos territórios e reafirmar o valor acrescentado que as associações de 

desenvolvimento local imprimem a este processo. 

Nessa sequência, o GAL ecoMAR, convidou todos os membros da sua Direção e Órgão de Gestão com 

intervenção territorial a apoiar e subscrever o referido Pacto 2030, tendo posteriormente enviado à 

Federação as subscrições. 

Assim, no passado dia 12 de julho decorreu em Campo Maior, precisamente no Auditório do Centro 

Cultural de Campo Maior, a cerimónia de apresentação e assinatura do Pacto para o Desenvolvimento 

2030, organizado pela MINHA TERRA, Federação Nacional das Associações de Desenvolvimento 

Local, onde o GAL ecoMAR esteve representado pela sua Coordenadora, Dra. Carla Rodrigues. 

Na comunicação inicial a Presidente da Federação, Arquiteta Maria João Botelho, referiu e salientou 

toda a intervenção preconizada pelos GAL a favor dos territórios, reforçou a necessidade de maior 

diálogo entre todos os intervenientes na planificação do próximo período de programação a uma 

melhor adequação das medidas perante a diversidade e diferenciação de territórios e o sucesso da 

presente iniciativa que congrega, à presente data, apresenta mais de 1500 subscrições de apoio a nível 

nacional entre Câmaras Municipais e Juntas 

de Freguesia, Associações, Cooperativas e 

Confederações do sector agroflorestal, 

instituições de ensino e investigação, 

organismos públicos regionais e nacionais, 

CIM – Comunidades Intermunicipais, 

empresas e associações comerciais, IPSS – 

Instituições Particulares de Solidariedade 

Social, Coletividades culturais, recreativas e 

desportivas, Associações de 

Desenvolvimento Local/GAL, entre outras. 

Ainda o discurso de Ricardo Pinheiro, 

Presidente da CIM – Comunidade 

Intermunicipal do Alto Alentejo e da 

Câmara Municipal de Campo Maior, o qual 

enfatizou o papel das Associações no 

desenvolvimento dos concelhos e regiões e 

da sua importância como agentes locais de 

desenvolvimento. 

Paulo Madruga da Ernst & Young | Augusto 

Mateus & Associados abriu espaço para 

pensamento conjunto sobre “Os desafios do Desenvolvimento Local de Base Comunitária na 

programação 2021-2027”, deixando pistas para reflexão e ação em conformidade. 

PAINEL 

“PROJETOS REAIS, PESSOAS REAIS“ 

Neste painel, moderado pelo Jornalista da TSF, 

Roberto Madruga, foram apresentados exemplos 

práticos e de sucesso de iniciativas apoiadas em 

diversos pontos do país tanto ao nível do Programa 

de Desenvolvimento Rural quanto do SI2E- Sistema 

de Incentivos ao Empreendedorismo e Emprego. 

Representando as Regiões de: 

✓ AÇORES, o projeto “Espaço Açores - Loja dos 

Açores em Lisboa”  

✓ LISBOA, o projeto “Vertente Natural” de 

Sesimbra  

✓ CENTRO, o projeto “Senhor Avulso” de 

Abrantes  

✓ NORTE, o projeto da Cooperativa Frucari 

“Transformação de frutos secos de casca rija” de 

Macedo de Cavaleiros  

✓ ALENTEJO, o projeto Train Spot de Marvão 

 

• • • 
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Por fim, António Pombinho, Diretor da Federação Minha Terra, apresentou sinteticamente o conteúdo 

e propósito do Pacto, antecedendo a Assinatura Simbólica do documento por 14 entidades de Norte a 

Sul do País, representativas de todos as tipologias de entidades subscritores, bem como, dos 

representantes regionais dos GAL.  

 

Este foi considerado o primeiro impulso para o processo de planificação e decisão dos contornos do 

próximo período de programação 2021-2027, unidos em torno do propósito de fazer mais e melhor 

em prol dos territórios e suas comunidades.  

  



 

 
 

1
7

 
Seminário AD&C – 
Avaliação do 

Impacto dos 

Fundos na UE 
26 de novembro de 2019 | Teatro São Luiz – 

Lisboa  

Seminário AD&C  
A AD&C - Agência para o Desenvolvimento e Coesão 

promoveu o seminário "Avaliação do Impacto dos 

Fundos da União Europeia - Resultados nas 

Abordagens Territoriais", no dia 26 de novembro de 

2019, no Jardim de Inverno do Teatro São Luiz, em 

Lisboa.  

Neste seminário foram apresentadas as conclusões dos 

estudos: 

• Avaliação da implementação da estratégia 

nacional e regionais de investigação para uma 

especialização inteligente (RIS3): rede, 

realizações e resultados esperados; 

• Avaliação da operacionalização da abordagem 

territorial do Portugal 2020 no contexto da 

convergência e coesão territorial. 

O Economista e Coordenador do estudo Dr. António 

Figueiredo referiu que a “resiliência de alguns clusters 

é de louvar”, e que os domínios prioritários devem-se 

focar nas empresas, e devem ser redefinidos tendo em 

conta as necessidades destas. Destacou ainda a 

reduzida capacidade técnica das estruturas regionais 

como um handicap deste quadro, face à procura que se 

registou na quantidade de candidaturas submetidas. O 

economista incentivou ainda a que se continue a 

trabalhar na área do turismo, bem como o “policy-

mix”.  

Presenças 

Institucionais 
• • • 

Participaram o Ministro do 

Planeamento, Nelson de Souza, a 

Ministra da Coesão Territorial, Ana 

Abrunhosa, e a Diretora da Unidade 

de Portugal e Espanha da Direção-

Geral da Política Regional e Urbana 

da Comissão Europeia, Carole 

Mancel Blanchard. 
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A arquiteta Teresa Almeida, atual presidente da 

CCDR Lisboa e Vale do Tejo, referiu que 

gostaria de ver refletido no próximo quadro de 

programação uma discriminação positiva 

aplicada à Península de Setúbal tendo em 

consideração as especificidades deste território. 

Defendeu que as CCDRC’s devem ser gestoras 

nos processos e como tal, devem possuir uma 

estratégia alargada integrada para os mesmos, 

tendo uma capacidade de adaptação que por 

vezes é necessária. Mencionou ainda que no 

presente quadro comunitário os GAL perderam a capacidade de animação territorial que devem ter e 

que deve haver uma maior capacitação institucional destas entidades. Quanto ao futuro, de forma 

geral, considera que deve haver uma maior articulação entre os PO’s Regionais, as CCDR’s e as Áreas 

Metropolitanas, e, em particular, um reforço das parcerias de Lisboa e Vale do Tejo com o Alentejo e 

o Centro considerando os territórios de fronteira.  

 

A Sra. Ministra da Coesão Territorial, Professora Ana Abrunhosa referiu a grande complexidade 

quando se comparam os resultados entre NUT’s, defendeu que as redes urbanas deviam estar nas 

NUT’s III e não apenas nos Municípios. Especialmente, quanto ao SI2E, referiu que as CIM’s têm uma 

intervenção muito diminuta no processo e que até desejariam não a ter. Não obstante, realçou o papel 

que as CIM’s têm vindo a adquirir junto das populações e para as empresas e para o tecido empresarial 

local e regional. A Sra. Ministra frisou ainda a importância dos GAL na animação territorial, e 

considera que esta capacidade dos GAL tem sido desvalorizada neste quadro de programação. 

 

Duarte Rodrigues, vice-presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, realçou a 

“riquíssima avaliação que já foi realizada” e que continuará a ser debatida, e que se trata de um 

processo de aprendizagem continuo, dado que a gestão dos fundos é sempre complexa. 

Defendeu ainda a necessidade da criação de uma agenda contínua de capacitação a vários 

níveis: de bairro, local, sub-regional, regional. 

• • • 
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Projetos à Mostra – DLBC na 

Região Saloia – dezembro 2019 
10 de dezembro de 2019 | Loja do Cidadão de Mafra (Portugal)  

 

Conferência organizada pela A2S – Associação para o Desenvolvimento 

Sustentável da Região Saloia  

No dia 10 de dezembro, decorreu, em Mafra, a conferência “Projetos à Mostra – Desenvolvimento 

Local de Base Comunitária (DLBC) na Região Saloia”, organizada pela A2S – Associação para o 

Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia, que teve como objetivo dar a conhecer o estado de 

execução das Estratégias de Desenvolvimento Local da região saloia e que contou com a participação 

da Sra. Secretária de Estado da Valorização do Interior, Prof.ª Isabel Ferreira.  

Joaquim Sardinha, Presidente 

da A2S, referiu que “estamos a 

aproximar-nos a passos largos 

do final do atual período de 

programação e, após um 

longo e sinuoso caminho, 

chegamos ao fim de 2019 com 

uma avaliação intermédia 

positiva e com projetos 

implementados e executados 

que merecem ser divulgados e 

valorizados” e que “mesmo 

com todas as adversidades, as 

comunidades são capazes de implementar projetos de qualidade e de proximidade, diferenciadores e 

que geram riqueza para os territórios.” Acrescentou ainda que “os GAL têm a capacidade de decidir 

os projetos que melhor satisfazem as necessidades especificas do território, e não devem ser meras 

delegações da administração”.  

Por seu turno, António Pombinho, fez um balanço da implementação das Estratégias Rural e Costeira, 

na região saloia. Apresentou dados relativos à execução, salientando a boa performance dos GAL rural 

e costeiro geridos pela A2S, o que motivou inclusivamente à atribuição de dotação extra. Porém, 

salientou que “a avaliação que fazemos é que o DLBC é um instrumento complexo, inflexível e pouco 
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adequado às necessidades dos territórios 

revelando um claro afastamento dos 

princípios LEADER”. De acordo com o 

Vice-Presidente da A2S, o Estado 

Português criou medidas iguais para o 

todo o território do continente, 

impossibilitando que os GAL adotem 

aquelas que melhor se adequam aos seus 

territórios. 

No painel intitulado: “A implementação 

do DLBC na perspetiva da Gestão”, 

participaram as autoridades de Gestão e 

os organismos pagadores envolvidos na 

implementação do DLBC na região saloia: 

António Dieb, da Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão, Teresa 

Almeida, Gestora do POR Lisboa2020, 

Pedro Ribeiro, Presidente do IFAP, 

Manuela Azevedo e Silva, Gestora 

Adjunta do PDR2020, Carla Antunes, 

Coordenadora do PO Mar2020 e Luís 

Chaves, Coordenador da Federação 

Minha Terra, apresentando os seus pontos 

de vista e as vantagens e contrariedades 

deste tipo de abordagem e perspetivando 

o futuro no período de programação 2020-

2030. 

Por fim, Isabel Ferreira, a Secretária de 

Estado da Valorização do Interior saudou 

a A2S pela realização da iniciativa, 

salientando que se trata de “um exemplo 

do trabalho em rede”, referiu ainda que o 

Ministério da Coesão Territorial pretende 

fazer um acompanhamento constante do 

trabalho desenvolvido bem como o 

estabelecer uma relação de proximidade e 

confiança.  

  

 

 

• • • 
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Post 2020: Local 

Action in a Changing 

World – dezembro 2019 
2 a 4 dezembro – Bruxelas 

Conferência DLBC 

Decorreu de 2 a 4 de 

dezembro, uma grande 

conferência em Bruxelas 

que contou com a 

representação de mais 

de 20 países e vários 

GAL-Pesca portugueses: GAL ecoMAR, GAL Pesca Oeste, GAL 

Ericeira-Cascais, GAL Sotavento do Algarve, Gal do Barlavento 

do Algarve, GAL Mondego MAR, GAL AMP-Porto, e os três GAL 

da Região Autónoma dos Açores (GRATER, Açores MAR 

Oriental e ADELIAÇOR).  Tratou-se de um grande evento 

subjacente à temática dos DLBC que contou com a presença de 

GAL Costeiros, Rurais e Urbanos. Estiveram presentes outras 

entidades portuguesas - a Federação Minha Terra e a CCDR 

Centro. 

A Sessão plenária contou com a presença do Dacian Ciolos 

membro do parlamento europeu, onde este referiu que o “DLBC 

é um projeto de sucesso para as comunidades locais como o 

Erasmus para os estudantes”. Considerou que “temos de 

construir com base na experiência adquirida” e “temos de 

incrementar e construir a democracia a nível local, e não pensar 

apenas que ela está na escola de Bruxelas”. Foi ainda referido que 

“temos de delegar responsabilidades às pessoas, mais eficiente, 

menos burocracia, democracia local, manter simples, menos 

burocracia!”, como tal os GAL, têm de incrementar projetos 

relacionados com educação, pessoas, promover instrumentos, 

promover a democracia ao nível local.  

• • • 

Radim Srsen, relator do 

Comité das Regiões, 

referiu que no Comité 

adoram a metodologia 

DLBC e reconhecem a 

sua importância, e mais, 

que não podemos 

esquecer o “Direito a usar 

os fundos” i.e., que todas 

as regiões têm direito a 

usar os fundos e devem 

usá-los! Em modo de 

conclusão e desafio 

referiu ainda que 

“esperamos que os 

fundos ainda sejam mais 

usados para real 

benefício das 

comunidades!”. 
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O Futuro passa por uma “Transformação Digital”, deverá tornar-se a economia mais real, e introduzir 

as tecnologias para a participação. 

Foi ainda referido que os Desafios: 

“tornar os instrumentos de forma 

holística e não de forma setorial” 

por forma a tornar efetiva uma 

maior articulação. Dacian Ciolos 

parabenizou pelo trabalho já 

realizado nos DLBC 

nomeadamente na forma de 

comunicar a EUROPA ao nível 

local.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

 

 

Dos cerca de 3000 GAL’s na Europa entre costeiros, urbanos, e rurais, foram apresentados 

Vídeos de projetos apoiados com FSE, FEDER e FEAMP, entre os quais:  

• GAL Rural de Falkenberg – Suécia – foi possível apoiar um empresário de carne fumada a 

participar no festival de comida local – o festival é de apenas 2 dias, mas a ligação entre o 

município, as pessoas, e os empresários, é uma mais valia para a comunidade que tem vindo 

a ganhar cada vez mais importância. Foi possível tornou a localidade um destino turístico, 

onde cerca de 14 empresários da área alimentar iniciaram o processo/festival e, 

presentemente, conta com cerca de 64 participantes, com diferentes chefes a participar, com 

chefes a cozinhar para as escolas  

• GAL Pesca Costa Morte – Espanha – Guillermo González salientou a importância dos GAL 

Pesca tendo em conta que os GAL Rurais não representavam os mariscadores e a pequena 

pesca não era apoiada então foi muito importante apoiar a pequena pesca, ter a 

possibilidade de criar livros de receitas, dar a provar às crianças o marisco e receitas novas, 

fazer visitas às escolas, promovendo o conhecimento e a sensibilização para as temáticas, e 

tal foi possível com a criação dos GAL Pesca. 

• De Portugal foi apresentado o DLBC Urbano de Lisboa, por Rui Franco, onde foi 

demonstrado o que já foi possível fazer em Lisboa através do DLBC nomeadamente com 

populações mais fragilizadas em comunidades urbanas. 

• • • 

 


