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1.1 Localização 

O território de intervenção da Associação Douro Histórico (ADH) integra em sete concelhos, 

pertencentes à NUT III Douro: Alijó, Murça, Sabrosa, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião, 

Mesão Frio e Vila Real.  

Estes sete concelhos são compostos por 73 freguesias, das quais 65 freguesias são de tipologia 

rural e 8 são freguesias urbanas. A área de intervenção da EDL apresenta um grande potencial de 

desenvolvimento, sobretudo associado à riqueza e diversidade dos recursos endógenos. Este 

território destaca-se pela vocação turística, pelo património classificado, pelo valor paisagístico, 

pela extensa rede hidrográfica, pela cultura local associada à gastronomia e à fileira 

agroalimentar, com também pelas tradições das artes e ofícios locais e pelos eventos que 

realiza.  

Figura 1 Enquadramento territorial da área de intervenção da EDL 
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Tabela 1| Freguesias por município 

Alijó 
14 Freguesias 

Rurais 

 

Alijó; Favaios; Pegarinhos; Pinhão Sanfins do Douro; Santa Eugénia; São Mamede 
de Ribatua; Vila Chã; Vila Verde; Vilar de Maçada; União das freguesias de Carlão e 
Amieiro; União das freguesias de Castedo e Cotas; União das freguesias de Pópulo 
e Ribalonga; União das freguesias de Vale de Mendiz, Casal de Loivos e Vilarinho 
de Cotas 

 

Mesão Frio 
5 Freguesias Rurais 

 Barqueiros; Cidadelhe; Oliveira; Vila Marim; Mesão Frio (Santo André) 

 

  

 

Murça 
7 Freguesias Rurais 

 
Candedo; Fiolhoso; Jou; Murça; Valongo de Milhais; União das freguesias de Carva 
e Vilares; União das freguesias de Noura e Palheiros 

 
  

Peso da Régua 
8 Freguesias Rurais 

 
Fontelas; Loureiro; Sedielos; Vilarinho dos Freires; União das freguesias de 
Galafura e Covelinhas; União das freguesias de Moura Morta e Vinhós; União das 
freguesias de Peso da Régua e Godim; União das freguesias de Poiares e Canelas 

 

Sabrosa 
12 Freguesias 

Rurais 

 
Celeirós; Covas do Douro; Gouvinhas; Parada de Pinhão; Paços; Sabrosa; São 
Lourenço de Ribapinhão; Souto Maior; Torre do Pinhão; Vilarinho de São Romão; 
União das freguesias de Provesende, Gouvães do Douro e São Cristóvão do Douro; 
União das freguesias de São Martinho de Antas e Paradela de Guiães 

 

Santa Marta de 
Penaguião 

 
7 Freguesias Rurais 

 

Alvações do Corgo; Cumieira; Fontes; Medrões; Sever; União das freguesias de 
Lobrigos (São Miguel e São João Baptista) e Sanhoane; União das freguesias de 
Louredo e Fornelos 

 

Vila Real 
 

8 Freguesias 
Urbanas 

12 Freguesias 
Rurais 

 

 

Abaças; Andrães; Arroios; Campeã; Folhadela; Guiães; Lordelo; Mateus; Mondrões; 
Parada de Cunhos; Torgueda; Vila Marim; União das freguesias de Adoufe e 
Vilarinho de Samardã; União das freguesias de Borbela e Lamas de Olo; União das 
freguesias de Constantim e Vale de Nogueiras; União das freguesias de Mouçós e 
Lamares 
União das freguesias de Nogueira e Ermida; União das freguesias de Pena, Quintã e 
Vila Cova; União das freguesias de São Tomé do Castelo e Justes; União das 
freguesias de Vila Real (Nossa Senhora da Conceição, São Pedro e São Dinis) 

 

Este é um território potenciado pela ação do homem que transformou e moldou a paisagem 

dando-lhe um caráter distintivo, evolutivo e vivo, facto que levou à sua classificação enquanto 

património mundial pela UNESCO, patamar máximo do reconhecimento internacional. 
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1.2 Composição da Parceria 

A ADH é composta por um conjunto vasto e diverso de associados, que compreende as 

autarquias da sua área de intervenção e outras entidades públicas, privadas coletivas e 

individuais. Todos estes parceiros desempenham um papel fundamental na concretização da sua 

missão e objetivos. 

Tabela 2 | Composição da Parceria (conforme contrato) 

Parceiros 

Município de Murça 
EAPN - Rede Europeia Anti Pobreza/Portugal Associação 
Município de Alijó 
União Distrital das Instituições de Solidariedade Social de 
Vila Real 
Município de Santa Marta de Penaguião 
Câmara Municipal de Peso da Régua 
CGEA Vale da Porca - Centro de Gestão de Empresa 
Agrícola 
Câmara Municipal de Mesão Frio 
AETUR - Associação de Empresários Turísticos do Douro 
e Trás-os-Montes 
3 Vitórias Viagens e Turismo, Lda. 
Cenários D'Ouro - Operador Turístico do Douro e Trás-os-
Montes, SA 
Urze-Companhia Profissional de Teatro, CRL 
Fundação Museu do Douro 
ATA - Associação do Turismo da Aldeia 
Associação Industrial Portuguesa - Câmara de Comércio 
e Indústria (AIP-CCI) 
Associação Comercial e Industrial de Vila Real 
ACIR - Associação Comercial e Industrial dos Concelhos 
de Peso de Régua, Santa Marta de Penaguião e Mesão 
Frio 
Adega Cooperativa de Mesão Frio, CRL. 
Adega Cooperativa de Vila Real, Caves Vale do Corgo, 
CRL. 
Centro de Gestão da Empresa Agrícola do Baixo Corgo 
 

 Adega Cooperativa de Sabrosa CRL 
Caves Vale do Rodo, CRL 
Adega Cooperativa de Murça. CRL 
Centro de Gestão Agrícola do Cima Corgo 
Associação Florestal do Vale do Douro - Norte 
ACM - Associação de Criadores do Maronês 
Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP. 
Centro de Gestão da Empresa Agrícola do Alto Douro 
Centro de Gestão da Empresa Agrícola do Marão 
Escola Profissional do Marquês de Valle Flor, Lda 
Fundação Salesianos 
Centro de Promoção Educativa e Desenvolvimento 
Comunitário 
Agrupamento de Escolas D.Sancho II, Alijó 
Agrupamento de Escolas Miguel Torga, Sabrosa 
Agrupamento de Escolas Professo António da 
Natividade, Mesão Frio 
NERVIR - Associação Empresarial  
Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
Associação de Proteção Animal de Via Real 
Município de Sabras 
Cooperativa Agrícola dos Ovicultores de Murça, CRL 
Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP 
Fundação INATEL 
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2.1 Identificação do Objetivo do trabalho e da sua relevância 

A Equipa de Avaliação, em estreita colaboração com a Estrutura Técnica Local (ETL) da 

Associação do Douro Histórico, propõe-se desenvolver a avaliação intercalar relativa aos 

compromissos de execução física e financeira, assim como outros de caráter qualitativo relativos 

ao desempenho da pasceria Grupo de Ação Local – Douro Histórico na implementação da DLBC. 

A avaliação da Estratégia DLBC Rural do GAL Douro Histórico reveste-se de grande importância 

para a concretização da Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL), servindo essencialmente 

como ferramenta os decisores, gestores dos programas e dos próprios GAL. A Avaliação que se 

desenvolve no próximos capítulos tem como objetivo identificar os fatores de sucesso e 

insucesso da execução da EDL e com isso contribuir para uma otimização dos meios e recurso 

disponíveis ao GAL no sentido da melhoria continua da abordagem territorial que está a 

desenvolver e de uma resposta cada vez mais eficaz aos desafios territoriais e às necessidades 

das populações.  

Neste contexto, a avaliação aqui desenvolvida tem uma função sumativa (responsabilização e 

transparência) e uma função formativa (aprendizagem). 

O trabalho que se desenvolve nos capítulos seguintes é o culminar de um processo que partiu 

duma análise baseada em evidências recolhidas junto da ETL, procurando, através de métodos 

quantitativos e qualitativos, produzir os elementos necessários a uma resposta às diferentes 

dimensões avaliação EDL.  

Assim, a estruturação da avaliação, assumindo como suporte o conjunto de orientações para a 

avaliação leader/DLBC emanadas dos principais documentos de referência nacionais e 

comunitários, foca-se em duas componentes estruturantes da abordagem LEADER: 

▪ Avaliação da estratégia implementada: analisa-se a lógica de intervenção da EDL, 

verificando a coerência e pertinência da mesma face às necessidades específicas do 

território. Avaliada ao nível da execução das operações. 

▪ Valor acrescentado da abordagem LEADER: analisam-se os benefícios obtidos pela 

correta aplicação da abordagem. Avaliados ao nível dos benefícios que poderiam ser 

obtidos sem essa abordagem 
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Neste contexto, os objetivos gerais da avaliação são os seguintes: 

▪ Avaliar a grau de implementação da estratégia, dos seus objetivos e metas, procedendo a 

uma análise quantitativa das operações apoiadas e de uma análise qualitativa dos seus 

contributos para os objetivos EDL;   

▪ Avaliar os a efetividade e transparência dos processos de elaboração, operacionalização 

e implementação da EDL; 

▪ Avaliar os impactes do investimento e da ação do GAL nas dinâmicas territoriais e o valor 

acrescentado da abordagem LEADER em todo esse processo; 

▪ Gerar um capital de conhecimento acerca do processo que possa servir de base de 

aprendizagem para todos os parceiros GAL e outros atores territoriais e, com isso, retirar 

lições para o futuro. 

Adicionalmente, esta avaliação pretende desenvolver um conjunto de ferramentas de apoio ao 

processo de avaliação on-going para que o GAL Douro Histórico seja capaz de automatizar e 

implementar um processo de avaliação contínua até à fase final do programa que vá para além da 

monitorização dos indicadores contratualizados na DLBC Rural do Douro Norte 

2.2 Metodologia  

O presente trabalho, desenvolve-se sob a forma de avaliação, isto é, uma avaliação “efetuada por 

um organismo independente, com competências em avaliação, sem qualquer envolvimento na 

conceção e na execução da EDL, bem como em outras atividades dos GAL, nem seja por elas 

responsável, ou seja, um perito de avaliação externo”, dando cumprimento aos requisitos legais 

aplicáveis para as avaliações. 

A abordagem metodológica adotada na elaboração da Avaliação Intercalar da DLBC Rural do 

Douro Norte é uma abordagem baseada na teoria, resultando, no essencial, das principais 

orientações recebidas pelo GAL Douro Histórico 

 sobretudo as que estão plasmadas no documento “Orientações para a Avaliação das Estratégias 

de Desenvolvimento Local, da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural/Rede Rural 

Nacional e Federação Minha Terra, bem como de outros elementos que forma sendo 

desenvolvidos durante o processo de avaliação no quadro do Grupo de Trabalho. 

A estrutura deste documento segue, também, as indicações emanadas do documento 

supracitado para os relatórios de avaliação LEADER/DLBC. 
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O processo de avaliação foi desenvolvido em quatro fases, em que se privilegiou o envolvimento 

do GAL Douro Histórico e da Estrutura Técnica Local, bem como de outros atores envolvidos na 

implementação da EDL: 

Fase 1 | Planear 

Principais etapas 

Definir os objetivos da avaliação; 

Definir os mecanismos de coordenação e de gestão do processo de avaliação e as responsabilidades 
dos intervenientes; 

Definir o âmbito da avaliação, nomeadamente dos temas específicos da avaliação; 

Definir o calendário do processo de avaliação; 

Assegurar a disponibilidade dos dados necessários ao processo de avaliação; 

Assegurar as competências necessárias para a condução do processo de avaliação; 

Planear a comunicação e a sequência das atividades de avaliação. 
 

Fase 2 | Preparar 

Principais etapas 

Verificar a coerência da lógica de intervenção; 

Estabelecer a ligação entre a lógica de intervenção e os elementos de avaliação da EDL. 
 

Fase 3 | Estruturar e conduzir 

Principais etapas 

Estruturação: onde se define a abordagem da avaliação e dos métodos de avaliação a utilizar; 

Observação: recolha de informação com recursos a diversos métodos; 

Análise: utilização dos dados e informações recolhidas para quantificar e descrever os indicadores 

Julgamento: interpretação dos resultados quantitativos e qualitativos à luz das questões de avaliação 

e onde se elaboram as conclusões e recomendações. 
 

Fase 4 | Informar e disseminar 

Principais etapas 

Comunicação dos resultados da avaliação para os diferentes públicos-alvo (membros do GAL, 

decisores políticos, partes interessadas e público em geral). 

 

No contexto da Fase 3 (Estruturar e conduzir), a equipa de avaliação recorreu a um conjunto 

distinto e complementar de métodos de recolha e análise de informação, adotando-se, desta 

forma, uma abordagem multimodo (análise documental, inquirição - entrevistas e questionários, 

análise estatística).  
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Para efeitos de padronização da informação a recolher nas entrevistas (método de inquirição 

preferencial com interlocutores), foi definido um guião para as entrevistas que tiveram um carater 

semiestruturado.  

O inquérito por questionário aos beneficiários e potenciais constitui-se como um método 

complementar à análise documental, assumindo particular importância para o preenchimento de 

lacunas de outras fontes de informação (triangulação) A escolha metodológica privilegiou a 

elaboração os questionários (web-based), que foram desenvolvidos de forma a que o seu 

preenchimento não exceda os 15 minutos. 

A equipa de avaliação optou por estratificar o universo de beneficiários inquiridos em 5 grupos, 

representativos dos diferentes momentos a longo do processo, que começa no pedido de apoio e 

termina na execução do projeto, colocando questões especificas em função da situação em que 

se encontram os inquiridos. A tabela seguinte resume a abordagem metodológica à inquirição 

dos beneficiários bem a amostra a partir da qual se basearam as conclusões.  

Tabela 3 | Inquéritos realizados  

Grupo Medida Amostra 

Candidaturas não 
aprovadas  

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações 
agrícolas 

8 

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização 0 

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração 6 

10.2.1.6 - Renovação de aldeias 4 

Sem decisão 

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações 
agrícolas 

5 

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização 1 

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração 8 

10.2.1.6 - Renovação de aldeias 1 

Sistema de incentivos ao empreendedorismo e ao emprego (SI2E) – GAL Douro 
Histórico (PI9.10 e PI 9.06) 

17 

Aprovados sem 
execução 

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações 
agrícolas 

9 

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização 0 

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração 2 

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais  0 

Em execução  
(com pedidos de 
pagamento 
liquidados)  

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações 
agrícolas 

29 

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização 1 

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração 3 
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2.3 Capítulos 

A organização dos capítulos obedece à estrutura de relatório de Avaliação definida nas 

orientações metodológicas concebidas pela Federação Minha Terra. O documento apresenta-se 

da seguinte forma. 

▪ Capítulo 1 | Contém o enquadramento geográfico do território de intervenção, 

identificando as unidades territórios (NUTII e NUTIII) onde se insere, assim como os 

municípios e freguesias que o compõem. Neste capítulo também se procede à 

caraterização da parceria GAL-Douro Histórico, nos termos contratualizados em particular 

a sua composição e aspetos relacionados com a sua diversidade.   

▪ Capítulo 2 | Identifica-se o objeto da avaliação e discute-se sua importância no contexto 

da DLBC rurais e procede-se a uma explicação sumária dos aspetos metodológicas que 

sustentaram a recolha dos elementos de avaliação  

▪ Capítulo 3 | Secção onde se realiza uma caraterização sucinta da EDL e o do seu processo 

de construção, procurando identificar as principais de tendências de evolução no território 

de intervenção de acordo que possam ser relevantes para o (re)desenho da Estratégia. 

Faz-se uma caracterização e uma análise critica do modelo de governação contratado que 

incide sobre circuitos de gestão e acompanhamento, os dispositivos de controlo físico e 

financeiro, e a descrição das atividades de avaliação (e respetiva abordagem 

metodológica) 

▪ Capítulo 4 | Avalia-se o estado da execução da EDL (física e financeira) e o contributo das 

operações no âmbito do cumprimento dos objetivos. Procede-se à identificação dos 

indicadores financeiros e físicos por operação (níveis de compromisso e execução). 

Neste capítulo avalia-se também o grau participação dos parceiros na execução da EDL, 

as relações entre os GAL, bem como uma avaliação das atividades de animação dos GAL, 

em particular a capacidade de ligação com da população local.  Neste ponto o grau de 

integração da abordagem LEADER nos mecanismos de execução e animação da EDL.  

▪ Capítulo 5 | Neste capítulo procura-se se responder às questões de avaliação com base 

nos elementos de avaliação produzidos nos capítulos anteriores. 

▪ Capítulo 6 | Este capítulo reserva-se para as principais conclusão da avaliação e 

identificação dos fatores de sucesso e insucesso à concretização da EDL. 
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3.1 Evolução do Território de Intervenção 

No período temporal de análise, o território de intervenção da EDL evidenciou uma evolução num 

conjunto de indicadores socioeconómicos, sem que, contudo, se possa afirmar que ocorreu uma 

alteração estrutural ou significativa da situação base levantada no diagnostico territorial, que 

sustentou a construção da EDL, suas opções, prioridades e objetivos.  

A dinâmica populacional na área de intervenção é caraterizada por uma tendência geral para o 

despovoamento. Com a exceção de Vila Real, que cresceu cerca de 4% no último período 

intercensitário (2001-2011), os restantes concelhos do território de intervenção evidenciaram um 

decréscimo populacional. A análise das mais recentes estimativas populacionais publicada pelos 

INE confirma a tendência para a perda populacional no território de intervenção da EDL. De 

acordo com os dados do INE, a população residente no território totalizava 98.860 habitantes, 

valor que representa uma redução de 6% face a 2011.  

A redução dos efetivos populacionais é acompanhada por um processo de envelhecimento da 

população residente. A redução do peso da população jovem (0-14 anos) e da população em 

idade ativa (15-64 anos), em contraste com o aumento da população sénior (+65 anos), 

representa uma tendência demográfica que se mantém e se agrava no território, conforme se 

pode constatar através da analise das mais recentes estimativas do INE, referentes ao índice de 

envelhecimento1.  

Por seu turno, a dinâmica migratória verificada no território não tem sido suficiente para 

contrabalançar os efeitos negativos que a quebra da natalidade e o aumento de esperança de 

média vida têm nos desequilíbrios da estrutura etária na área de intervenção da EDL. Esta 

situação aponta para um agravamento dos desafios demográficos que este território enfrenta 

sobretudo ao nível da população em idade ativa. 

                                                           

1 O índice de envelhecimento é o número de pessoas com 65 e mais anos por cada 100 pessoas menores de 15 anos. 

Um valor inferior a 100 significa que há menos idosos do que jovens.     
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Figura 2 | Evolução da dinâmica demográfica no território de intervenção  
Evolução do índice de envelhecimento no território 
de intervenção da EDL 

 

Índice de envelhecimento por município, NUTIII e 
NUTII (2017)  

 

Evolução da população no território de intervenção 
EDL (estimativas) 

 

Taxa de variação da população entre 2011 e 
2017 por município, NUTIII e NUTII  
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No que diz respeito às habilitações da população residente não existem indicadores atualizados 

que nos permitam aferir de qualquer evolução, face ao quadro prospetivo inicialmente traçado 

com base na informação Censitária.   

A evolução do emprego no território de intervenção da EDL caracteriza-se por uma redução do 

número de desempregados inscritos nos centros de emprego em praticamente todos os 

concelhos do território de intervenção da EDL. Verificou-se também uma redução do número de 

beneficiários do RMG-RSI. Todavia, o desemprego de longa duração apresenta uma tendência de 

aumento.  

Os últimos indicadores disponíveis apontam também para uma evolução positiva no que diz 

respeito à dinâmica económica, verificando-se um crescimento em termos de empresas, 

estabelecimentos e pessoal ao serviço. Destaque para aumento assinalável que se verificou no 

setor primário, em particular no setor da agricultura. 

Os dados de produção agrícola relativos a importantes culturas na região, reforçam a perceção 

geral de que estamos perante um crescimento sustentado das atividades económicas, em 

particular naquelas mais ligadas à dimensão rural do território e aos seus recursos endógenos, 

identificadas no documento, nomeadamente do vinho e do azeite. 

Entre 2011 e 2017, os dados estatísticos apontam para uma consolidação do setor turístico, 

registando-se um crescimento sustentado no que diz respeito a dormidas, hospedes, estada 

média e proveitos em praticamente todos os concelhos o território de intervenção da EDL, com 

alojamentos turísticos registados. 
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Figura 3 | Dinâmica do emprego 
 
Evolução dos inscritos em centro de emprego no 
território de intervenção da EDL 

 

 
Taxa de variação dos inscritos em centros de 
emprego por município, NUTII e NUTII 

 

Evolução do nº de beneficiários do RSI no 
Território de Intervenção da EDL 

 

Taxa de variação do nº de beneficiários do RSI por 
município, NUTII e NUTII 
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Figura 4 | Evolução da dinâmica Económica  

Território 

Estabelecimentos Pessoal ao serviço 

2016 
% no 
territóri
o ADH 

2013 Var. 2016 
% no 
territóri
o do DH 

2013 Var 

Alijó 2.421,00 14,99% 2.298,00 5,35% 3.760 12,82% 3.544 6,09% 

Mesão Frio 673,00 4,17% 635,00 5,98% 962 6,20% 1.014 -5,13% 

Murça 1.230,00 7,61% 975,00 26,15% 1.626 3,60% 1.374 18,34% 

Peso da Régua 2.539,00 15,72% 2.433,00 4,36% 4.886 -5,20% 4.523 8,03% 

Sabrosa 1.021,00 6,32% 1.035,00 -1,35% 1.654 10,20% 1.691 -2,19% 

Santa Marta de 
Penaguião 

1.529,00 9,47% 1.560,00 -1,99% 2.133 9,50% 2.227 -4,22% 

Vila Real 6.741,00 41,73% 6.500,00 3,71% 14.315 14,50% 13.280 7,79% 

Território DH 16.154 1 15.436 4,65% 29.336 1 27.653 6,09% 

Douro 31.120 - 28.450 9,38% 54.489 - 50.752 7,36% 

Norte 421.748 - 389.724 8,22% 1.309.039 . 1.174.453 11,46% 

 

Legenda 
A: Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca  
B: Indústrias extrativas  
C: Indústrias transformadoras   
D: Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio  
E: Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, 
gestão de resíduos e despoluição  
F: Construção  
G: Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 
automóveis e motociclos  

H: Transportes e armazenagem  
I: Alojamento, restauração e similares  
J: Atividades de informação e de comunicação 
L: Atividades imobiliárias  
M: Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 
N: Atividades administrativas e dos serviços de apoio  
P: Educação  
Q: Atividades de saúde humana e apoio social  
R: Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e 
recreativas 
S: Outras atividades de serviços 
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Figura 5 | Evolução da dinâmica económica dos recursos endógenos  
Evolução do número de Lagares no território de 
intervenção da EDL  

 

Variação (%) do número de Lagares por município, 
NUTIII e NUTII, entre 2011 e 2017 
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(3), Sabrosa (1) e Vila Real (2) concelhos. A dinâmica positiva no 
território da EDL deve-se exclusivamente ao crescimento de lagares 

no concelho do Peso da Régua: eram 2 em 2011 e são agora 3 
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Figura 6 | Evolução da dinâmica turística 
Capacidade do alojamento Turísticos Variação da capacidade (por município) 
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Deste modo podemos sintetizar da seguinte forma as principais evoluções relativamente ao 

quadro territorial de partida: 

▪ Agravamento dos desafios demográficos:  

- Estimativas do INE apontam para uma redução do efetivo demográfico, acompanhado pelo 

seu envelhecimento; 

▪ Melhoria da perspetiva socioeconómica da população residente: 

- Dados apontam para uma recuperação do emprego no território de intervenção da EDL, 

bem como para uma redução das beneficiárias de apoios sociais, tais como o RSI; 

▪ Incremento dos níveis de atividade económica: 

- Entre 2013 e 2017, observou-se aumentos em termos de estabelecimento e pessoal ao 

serviço, na generalidade de todos os setores de atividade; 

- Crescimento da produção de produtos locais de grande importância estratégia, em 

particular do Azeite e do Vinho; 

▪ Crescimento e consolidação do setor turístico:  

- Tal como em todo o país, a atividade turística cresceu no território de intervenção da EDL, 

com incrementos ao nível das dormidas, hospedes e proveitos. 
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3.2 Objetivos e Prioridades da Estratégia  

Metodologicamente, a abordagem adotada no processo de construção da EDL iniciou-se com 

diagnóstico da situação do território que incidiu sobre os seguintes domínios de analise: 

pessoas, atividade económicas, recursos endógenos, dinâmica urbana e ambiente e cultura e 

identidade. Este diagnóstico territorial consubstanciou um processo dinâmico integrado e 

gradual, partindo de uma avaliação da base empírica, suportado pelo levantamento e análise de 

um conjunto de indicadores quantitativos e qualitativos, que foram enriquecidos por um processo 

de auscultação e envolvimento e auscultação dos principais atores territoriais. 

Figura 7 | Metodologia aplicado ao diagnóstica prospetivo do território ADH 

 

 

A construção da EDL consistiu num processo participado que contou com o envolvimento de 

diversos atores com interesse no desenvolvimento do território. Desde a sua conceção a 

abordagem ascendente à EDL, assentou numa construção ativa empenhada de espaços para a 

reflexão estratégia, promovendo momentos de participação, envolvimento e corresponsabilização 

dos diferentes stakeholders, conferindo o necessário protagonismo às comunidades locais.  
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Figura 8 | Esquema conceptual do desenvolvimento estratégico e operativo da DLBC Rural do Douro Norte  

1. Visão 
 Processo de participação e envolvimento de 

parceiros 

Ambição para o território no horizonte 2020. Reflete 

necessariamente o posicionamento e a dinâmica 

social e económica a induzir no território 

2013 

 

Sessões de esclarecimento/auscultação 
subordinada ao tema Política Agrícola Comum 
– Presente e Futuro 

2. Desafios 2014 

 

 

 

 

Encontro 1 | Agricultura, ambiente e recursos 
naturais, com painel especial sobre 
vitivinicultura | 16 de julho de 2014 | Auditório 
Municipal de Sabrosa;  
Encontro 2 | Capital humano e 
desenvolvimento social | 22 de julho de 2014 | 
Auditório da Delegação Distrital da Segurança 
Social – Vila Real;  
Encontro 3 | Cultura e património | 28 de julho 
de 2014 | Museu do Douro – Peso da Régua;  
Encontro 4 | Competitividade económica | 29 
de julho de 2014 | NERVIR - Associação 
Empresarial de Vila Real – Vila Real 

Grandes desafios territoriais que a EDL procura dar 

resposta durante o período de programação. 

3. Objetivos estratégicos 

Foram definidos cinco objetivos estratégicos, a 

partir do diagnóstico efetuado e o quadro de 

orientações para o próximo período de 

programação 

4. Relação com as estratégias regionais e 
sub-regionais 

Articulação e da coerência entre a EDL e seus 

objetivos estratégicos e o quadro de orientações 

estratégicas nacionais e regionais (NUTS II, NUTS 

III). 
2015 Assembleia Geral onde para além dos 

parceiros associados estiveram presentes os 
parceiros não associados, tendo sido 
analisada e apreciada a EDL e todos os demais 
requisitos e procedimentos constantes deste 
documento que fazem parte da Candidatura ao 
Concurso nº 02/2014 de 16/11/2014, 1ª Fase 
– Pré-qualificação do GAL Douro Histórico. O 
mesmo foi aprovado por unanimidade 

5. Operacionalidade e resultados 

Quadro operacional da macro estratégia. Considera 

os objetivos temáticos, as prioridades de 

investimento (FEADER, FEDER e FSE), a tipologia de 

ações e o contributo para os resultados 
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Tabela 4 | Análise SWOT desenvolvida para o território da ADH 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Relação com o Rio Douro 

Integração na Região Demarcada do Douro, 

Património Natural 

UTAD como Polo de Apoio ao 

desenvolvimento  

Qualidade e variedade dos produtos 

endógenos e da gastronomia  

Vinhos de qualidade, com projeção 

internacional 

Forte identidade cultural 

ZIF e zonas de Caça 

Bons eixos rodoviários de relação externa 

Aeródromo ativo 

Terceiro setor gerador de emprego 

Experiência das organizações sociais no 

trabalho com diferentes públicos 

Poucos estabelecimento turístico e 

desatualização dos serviços de apoio ao 

turismo 

Débil promoção da região no exterior  

Dimensão e baixos níveis de inovação 

empresarial 

Baixo nível de qualificação escolar e 

profissional da população 

Debilidades na organização e planeamento da 

fileira agrícola 

Degradação de alguns eixos viários internos 

Deficiente organização dos transportes 

públicos 

Deficit de respostas sociais 

Oportunidades Ameaças 

Valorização da certificação de produtos 

locais e regionais de qualidade 

Procura crescente e reconhecimento 

nacional/ internacional do destino Douro 

Crescimento do enoturismo  

Universidade com experiência na realização 

de projetos de desenvolvimento rural e 

comunitário 

Instrumentos financeiros e mecanismos de 

apoio à valorização dos recursos endógenos  

Exportação de produtos endógenos para 

mercados alargados ou nichos específicos 

Promoção de atividades de animação 

turística nos aglomerados rurais 

Forte dependência da fileira do vinho 

Despovoamento e envelhecimento da 

população 

Desflorestação e degradação do suporte 

biofísico e paisagístico 

Incêndios florestais 

Perda do saber/ conhecimento ligado a artes 

e ofícios tradicionais 

Desemprego 

Pobreza e exclusão social 

Abandono e insucesso escolar 
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Os trabalhos realizados permitiram traçar um quadro prospetivo dos desafios territoriais e de 

uma visão partilhada para o futuro do território, a saber: 

VISÃO 

 Douro Histórico, um território que reconhece que a cooperação e as parcerias territoriais são 

fortes instrumentos de mobilização social para o combate à exclusão social e pobreza, que 

colaboram para a promoção do emprego e que, através de iniciativas centradas nos recursos e 

produtos locais, reduz as assimetrias regionais para patamares mais próximos das médias 

nacionais”. 

Neste contexto, a ADH define como grandes desafios para o horizonte 2020, os seguintes: 

DESAFIOS 

Combater os elevados níveis de desemprego, a pobreza e a exclusão social promovendo a 

diversificação económica dos produtos e recursos locais através da inovação social, do 

empreendedorismo e da dinamização de iniciativas empresariais”. 

Este desafio está alinhado com o quadro de orientações desenvolvidos para Portugal (Acordo de 

Parceria – Portugal 2020), para o próximo período de programação, no qual se reforça a 

importância de promover as intervenções de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) 

visam dar resposta “aos elevados níveis de desemprego e índices de pobreza, através da 

dinamização económica local, da revitalização de mercados locais e da sua articulação com 

território mais amplos e, em geral, da diversificação das economias locais, do estímulo à inovação 

social e à busca de novas respostas a problemas de pobreza e de exclusão social (…)”. 

Os objetivos estratégicos partem da análise SWOT realizada à situação territorial que por sua vez 

ssão reforçados por um conjunto de ações. No que diz respeito ao cumprimento da Estratégia de 

Desenvolvimento Local, o Programa tem como objetivo apoiar as operações enquadradas em 5 

Objetivos Estratégicos: 

Referir que os resultados esperados para cada um dos OE foram definidos nos termos de 

indicadores de resultado e realização associados a cada uma das medidas e prioridades de 

investimento previstas programas financiadores ações da EDL, designadamente o Programa 

Operacional Regional Norte 2020 (POR NORTE 2020) e o Programa de Desenvolvimento Rural 

2020 (PDR 2020) 

De seguida procede-se à sistematização dos objetivos estratégicos da EDL e respetiva 

articulação com estratégias sub-regionais e seus mecanismos de operacionalização, 

identificando os resultados esperados, programados entre o GAL e as autoridades de gestão do 

PDR 2020 e do POR NORTE 2020. 
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OE1 | Promover a inclusão social e combater a pobreza através da inovação social e 
iniciativas locais para o emprego 

Este objetivo estratégico é materializado através de conjunto de ações que procuram dar 

resposta aos desafios territoriais identificados no plano social e económico, em particular 

aqueles relacionados com o combate à pobreza, ao desemprego e à exclusão social. Nesse 

sentido, a mobilização dos principais atores territoriais com intervenção direta nas dinâmicas 

económicas e na empregabilidade, em particular nas atividades ligadas à base endógena 

local, constitui um fator critico para o a concretização dos resultados a alcançar por via deste 

objetivo estratégico. As ações previstas neste objetivo visam também contribuir para uma 

resposta integrada aos desafios demográficos dos territórios da ADH, assumindo-se como 

fatores decisivos para a retenção recursos, competências e pessoas.  

Articulação com as estratégias sub-regionais 

PDR 2020  
Objetivo estratégico 3 - Criação de condições para a dinamização económica e social do espaço rural 
 

POR Norte 2020  
Eixo prioritário 6 Emprego e Mobilidade dos Trabalhadores;  
Eixo prioritário 7 Inclusão Social e Pobreza 
 

EIDT Região Douro 2020 

Eixo1. Competitividade, conhecimento e inovação:  
Eixo3. Inclusão e coesão social;  

Eixo4. Redes territoriais e governação 

Mecanismos de Operacionalização Resultados Esperados 2023 

PO 
NORTE 
PI 9.10 

Eixo/medida: “Projetos de criação do 
próprio emprego ou empresa por 
desempregados ou inativos que 
pretendam voltar ao mercado de 
trabalho” 

16 empresas a beneficiar de apoio (3 em 2018) 
23 postos de trabalho a criar (5 em 2018) 
 
Efeito multiplicador do investimento público no investimento 
privado – 1,4 
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OE2 | Dinamizar iniciativas inovadoras diversificando e reforçando a viabilidade das 
explorações agrícolas 

A criação do objetivo estratégico 2 teve como ponto de partida o reconhecimento da 

importância que a capacitação do tecido produtivo local para a consolidação de uma dinâmica 

económica capaz de tirar partido das potencialidades associadas ao elevado valor dos recursos 

endógenos do território (elevada riqueza dos produtos, tradições e valores).  A promoção de 

ações tendentes à inovação e diversificação, quer nos produtos, quer na organização e 

comercialização do tecido económico, em particular na cadeia de produtiva associada ao setor 

agrícola, assume-se como um fator decisivo para a alcançar os resultados previstos no âmbito 

deste objetivo. 

Articulação com as estratégias sub-regionais 

PDR 2020  
Objetivo estratégico 1 – Crescimento do valor acrescentado do sector agroflorestal e rentabilidade económica da 
agricultura 
Objetivo estratégico 3 - Criação de condições para a dinamização económica e social do espaço rural 
 

POR NORTE  
Eixo prioritário 6. Emprego e Mobilidade dos Trabalhadores 
Eixo prioritário 7. Inclusão Social e Pobreza 
 

EIDT Região Douro 2020 
Eixo1. Competitividade, conhecimento e inovação 
Eixo2. Sustentabilidade territorial 
Eixo4. Redes territoriais e governação 

Mecanismos de Operacionalização Resultados Esperados 2023 

PDR 2020 
99.M10LEADER 

M 10.2.1.1 - Regime de pequenos 
investimentos na exploração agrícola 

107 beneficiários/projetos a apoiar (48 em 2018) 
107 Explorações ou Beneficiários apoiados na restruturação, 
(em 2018) 

M 10.2.1.2 - Pequenos Investimentos de 
transformação e comercialização 

11 Projetos/beneficiários apoiados (5 em 2018) 
12 Empregos criados através de projetos LEADER apoiados 
(10 em 2018) 
4 Beneficiários apoiados na modernização (11 em 2018) 

M 10.2.1.3 - Diversificação de atividades 
na exploração 

13 Projetos/beneficiários apoiados (6 em 2018) 
12 Empregos criados através de projetos LEADER apoiados 
(10 em 2018) 
4 Beneficiários apoiados na modernização (11 em 2018) 

M 10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados 
locais 

7 Projetos/beneficiários apoiados (3 em 2018) 
7 Beneficiários apoiados (3 em 2018) 

M 10.2.1.5 - Promoção de produtos de 
qualidade locais 

2 Projetos/beneficiários apoiados (1 em 2018) 
2 Beneficiários apoiados (1 em 2018) 

M 10.2.1.6 - Renovação de Aldeias 
9 Projetos/beneficiários apoiados (4 em 2018) 
9 Beneficiários apoiados (4 em 2018) 

PO NORTE 
PI 9.10 

g) Projetos de investimento para a 
expansão de pequenas e microempresas 
existentes de base local ou para a 
criação de novas empresas e pequenos 
negócios, designadamente na área da 
valorização e exploração dos recursos 
endógenos, do artesanato e da economia 
verde, incluindo o desenvolvimento de 
viveiros de empresas 

20 Empresas que beneficiam de apoio (6 em 2018) 
28 Postos de trabalho criados (6 em 2018) 
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0E3 | Promover o empreendedorismo, as microempresas e o autoemprego como instrumento 
de combate ao desemprego 

Este objetivo estratégico estabelece como prioridade o desenvolvimento de ações suscetíveis 

de criar um ambiente favorável ao processo de cooperação e redes e para o 

empreendedorismo que mobilize e ative as energias humanas e empresariais como forma de 

combate ao desemprego. Destaca-se o papel que a inovação social e as novas formas de fazer 

devem assumir nas iniciativas económicas no sentido de reduzir as elevadas taxas de 

desemprego.  

Articulação com as estratégias sub-regionais 

PDR 2020  
Objetivo estratégico 3 - Criação de condições para a dinamização económica e social do espaço rural 
 

POR Norte 2020  
Eixo prioritário 6. Emprego e Mobilidade dos Trabalhadores 
Eixo prioritário 7. Inclusão Social e Pobreza  
 

EIDT Região Douro 2020 
Eixo1. Competitividade, conhecimento e inovação 
Eixo3. Inclusão e coesão social 
Eixo4. Redes territoriais e governação 

Mecanismos de Operacionalização Resultados Esperados 2023 

PO 
NORTE 
PI 9.10 

Projetos de criação do próprio emprego ou 
empresa por desempregados ou inativos que 
pretendam voltar ao mercado de trabalho 
 

61 Pessoas apoiadas no âmbito da criação de 
emprego incluindo o próprio emprego (36 em 2018) 
50% percentagem de pessoas apoiadas no âmbito 
da criação de emprego, que permanecem 12 meses 
após o fim do apoio (40% em 2018) 
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OE4 | Promover o turismo rural apoiado num desenvolvimento sustentável (património, 
ambiente e natureza) que recorre à eficiência energética e energias renováveis; 

No âmbito deste objetivo estratégico enquadram-se as ações e medidas dirigidas à valorização 

do turismo de natureza, aventura, cultural e religioso no território da ADH. 

Os valores patrimoniais, culturais e ambientais, enquanto acervo e riqueza do território, têm de 

ser mobilizados para a atratividade e valorização económica do território, mas os caminhos da 

sustentabilidade paisagista e ambiental devem ser trilhados e respeitados de acordo com os 

compromissos que o PIOT/ ADV (Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território) consagra 

e que as diferentes entidades assumiram, junto das entidades da UNESCO. 

Este objetivo concretiza-se através de ações que devem ter em conta critério de eficiência 

energética e nas energias renováveis, que permitam qualificar as aldeias e, nas ações e 

projetos que contribuam para uma resistência às alterações climáticas 

Articulação com as estratégias sub-regionais 

PDR 2020  
Objetivo estratégico 2 - Promoção de uma gestão eficiente e proteção dos recursos 
Objetivo estratégico 3 - Criação de condições para a dinamização económica e social do espaço rural 
 

POR NORTE  
Eixo prioritário 4. Qualidade Ambiental 
Eixo prioritário 7. Inclusão Social e Pobreza 
 

EIDT Região Douro 2020 
Eixo1. Competitividade, conhecimento e inovação 
Eixo2. Sustentabilidade territorial 
Eixo4. Redes territoriais e governação 

Mecanismos de Operacionalização Resultados Esperados 2023 

PO NORTE 
PI 9.10 

"POR NORTE 6C 
a) Património Natural 
i) Criação e requalificação de infraestruturas de apoio à 
valorização e visitação de Áreas Classificadas, bem 
como outras áreas associadas à conservação de 
recursos naturais, incluindo sinalética, trilhos, 
estruturas de observação e de relação com a natureza, 
unidades de visitação e de apoio ao visitante, rotas 
temáticas, estruturas de informação, suportes de 
comunicação e divulgação" 
"POR NORTE 6C 
a) Património Cultural 
ii) Proteção, valorização, conservação e promoção do 
património histórico e cultural com elevado interesse 
turístico, incluindo aquele que já é reconhecido como 
Património da Humanidade pela UNESCO" 

403 Aumento do número esperado de 
visitantes a sítios de património 
cultural e natural e atrações 
beneficiárias de apoio (101 em 2018) 
 
67 Dormidas em estabelecimentos 
hoteleiros, aldeamentos, 
apartamentos turísticos e outros (17 
em 2018 
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OE5 | Promover e dinamizar ações de cooperação nacional e internacional e o trabalho em 
rede 

Para a ADH, assente numa experiência de vários anos de gestão de iniciativas no território, 

este objetivo estratégico, de caráter transversal, é particularmente relevante para a 

concretização e mobilização dos outos objetivos e consequente concretização de resultados. 

Desde logo a cooperação e o alargamento das parcerias e redes regionais, a promoção e a 

partilha das “boas práticas”, a nível nacional e internacional, são iniciativas que têm permitido 

à ADL/Douro Histórico desenvolver e concretizar, ao longo dos anos, iniciativas de particular 

relevo e impactos na região. 

Este objetivo mobiliza, como contribuição para os resultados, o envolvimento dos parceiros 

para a implementação e execução da EDL, apoiados em processos de participação ativos, onde 

todos se revejam e sejam corresponsabilizados pelos benefícios e pelos custos. Os caminhos 

do trabalho em rede e parceria têm evidenciado que, os resultados e os impactos das 

intervenções de desenvolvimento territorial, são mais favoráveis para as populações e para os 

parceiros. A cooperação intrarregional, nacional e internacional mobiliza intervenções 

temáticas que, de forma sintética, se podem enumerar: enoturismo, turismo cultural, 

dinamização e promoção conjunta dos produtos, captação de investimento, valorização 

ambiental e investigação aplicada à valorização dos produtos endógenos. 

Contribuem, ainda, para os resultados deste objetivo ações de capacitação institucional que 

reforcem competências e qualificações quer da ADH quer dos parceiros. 

Persistir no caminho da capacitação institucional é reconhecer que só há bons projetos e bons 

resultados com boas lideranças e gestores qualificados locais. Este caminho não deve ser 

interrompido, bem pelo contrário, com outras metodologias e com outras abordagens que se 

apoiam e promovem o trabalho em rede, a participação ativa, a cooperação e nacional e 

transfronteiriça. 

Articulação com as estratégias sub-regionais 

Transversal 

Mecanismos de Operacionalização Resultados Esperados 2023 

Este objetivo, por se encontrar intimamente ligado com as questões da cooperação não se relaciona de forma direta 
com os mecanismos de operacionalização a mobilizar no âmbito dos outros objetivos estratégicos, sendo que a 
sua operacionalização é assegura no quadro de outras iniciativas do GAL.  
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3.3 Coerência e Pertinência da Estratégia 

Reanálise do quadro lógico 

Nesta secção pretende-se analisar de que forma os desafios territoriais identificados no âmbito 

de diagnóstico foram integrados no processo de conceção, implementação e execução da EDL. 

Também se procura avaliar em que medida o racional de intervenção construído está a ser capaz   

de dar uma resposta eficaz e eficiente às atuais necessidades sociais e económicas do território, 

e se os mecanismos de operacionalização (tipologias de intervenção apoiadas, critérios de 

elegibilidade de beneficiários, montantes a concurso e indicadores de resultado) são 

suficientemente robustos para alcançar os resultados esperados. 

A análise que neste ponto se desenvolve centra-se pertinência e coerência interna/externa das 

opções e prioridades, face ao ponto de partida de EDL e os resultados a alcançar, assim como no 

seu alinhamento com a cadeia de objetivos e com as orientações comunitárias. Esta análise 

assenta em dois eixos essenciais:  

▪ uma primeira abordagem, relativa à pertinência, que se foca nas opções e prioridades 

estratégicas da EDL, procurando avaliar até que ponto é que, ao longo do período de 

implementação, ocorreram alterações estruturais no contexto social e/ou económico que 

impliquem uma redefinição ou reconstrução da lógica de intervenção contratualizada. 

▪ Um segundo eixo análise que incide sobre a coerência interna e externa da lógica de 

intervenção. Em termos de coerência interna procura-se aferir se a EDL assenta num 

racional de intervenção que contribui para concretização eficaz das opções e prioridades 

estratégicas adotadas, em particular se os mecanismos de operacionalização 

programados se adequam às necessidades dos territórios e ao perfil dos publico alvo. 

Relativamente à coerência externa, analisa-se a articulação da EDL com outros 

instrumentos de planeamento e financiamento que abrangem o território de intervenção. 

No âmbito deste exercício a equipa de avaliação sustentou-se numa abordagem que conjuga as 

tendências de evolução de base quantitativa identificadas no ponto 3.1, com contributos de 

natureza mais qualitativa, recolhidos no âmbito das interações realizadas com a ETL do GAL.  

Conforme referido no ponto 3.1, a definição das opções e prioridades da EDL partiu de um quadro 

prospetivo de desafios e oportunidades, construído através de diagnóstico participado, suportado 

numa análise qualitativa e quantitativa que incidiu sobre 5 domínios de análise. 
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Importa, nesta fase confrontar a situação atual dos territórios com das opções estratégicas então 

definidas, procurando aferir da sua pertinência, particularmente se as dimensões de intervenção 

se mantêm relevantes na resposta às necessidades sociais e económicas identificadas no 

território.  

Tabela 5| Reanálise da logica de intervenção  

Situação de Partida Tendências recentes 

Pessoas 

Situação de partida caraterizada por uma 

dinâmica demográfica regressiva, 

consubstanciada num esvaziamento 

populacional, com impactes no envelhecimento e 

na capacidade de renovação da população. 

Do ponto de vista socio económico a o contexto 

era muito marcado pelos efeitos da crise 

económica com aumento no desemprego 

O perfil de habilitações da população residente 

comparava desfavoravelmente no quadro da 

região e do país  

Agravamento dos desafios demográficos com 

tendência de redução da população residente e 

dificuldades rejuvenescimento da população, 

tanto pela componente migratória, quanto pela 

componente natural, 

Os indicadores demonstram um ligeira e lenta 

recuperação dos níveis de emprego, 

acompanhado por uma diminuição dos 

fenómenos de pobreza e exclusão social, com a 

diminuição dos beneficiários do Rendimento 

Mínimo Garantido e Rendimento de Inserção 

Social entre 2014 e 2018. 

Atividades Económicas  

Tecido produtivo com potencial associado ao 

desenvolvimento das fileiras do setor 

agroalimentar que a par do setor da agricultura e 

da silvicultura, que evidencia uma performance 

superior ao referencial nacional. Qualidade 

reconhecida nos produtos regionais, 

nomeadamente às fileiras do vinho (de mesa e 

generosos), ao azeite, ao mel e ao fumeiro, que 

são identificados com determinantes para a 

alavancagem e para o desenvolvimento dos 

aspetos associados à internacionalização da 

economia regional. 

 

A dinâmica recente do tecido económico da 

Douro Histórico é reveladora de um crescimento 

das atividades agrícolas, quer em termos do 

número de estabelecimentos, quer no seu 

contributo para a criação de emprego, 

acompanhado pela evolução, também favorável, 

das indústrias alimentares e das bebidas 

Dinamismo e projeção do setor vitivinícola, 

combinado com investimentos no alargamento e 

qualificação da oferta turística, que estão a 

permitir captar mais turistas para o território.  

com repercussões positivas na estruturação da 

oferta e na criação de emprego e riqueza. 

Dinâmica Urbana e Ambiente 

O território da Douro Histórico caracteriza-se por  

de uma matriz territorial eminentemente rural, de 

baixa densidade demográfica e do edificado, 

sendo marcado, pontualmente, pela presença de 

focos de urbanidade que é conferido ao eixo 

urbano Peso da Régua-Vila Real, em termos do 

grau de urbanização, é de salientar a “expressão” 

urbana mais significativa da cidade de Vila Real, à 

escala regional, enquanto polo urbano de 

hierarquia e relevância à dimensão da NUT II 

Norte, captando funções urbanas  

. 

 

A localização das principia funções urbanas 

mantém-se ao longo do eixo Peso da Régua Vila-

Real. Mais recentemente tem vindo a ser dado um 

mulso na regeneração e revitalização urbanas por 

via do investimento público e privado 

Grandes projetos de reabilitação e requalificação 

urbana em perspetiva no território de intervenção  

Crescente preocupação com a sustentabilidade 

ambiental, traduzida na disponibilização de 

financiamento comunitário para o setor público e 

para a esfera privada. 
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Situação de Partida Tendências recentes 
Recursos Endógenos 

O território da ADH possui um conjunto de 

recursos e ativos que se baseiam no suporte 

físico do território, com grande importância para 

o crescimento sustentável.  Destaca-se 

claramente a vinha que é utilizada para a 

produção vitivinícola de vinhos de mesa, vinhos 

licorosos e generosos. Este é um setor “chave” da 

região que sustenta a especialização produtiva da 

região, que é das principais regiões produtoras à 

escala mundial e, em consequência, classificada 

como património mundial pela UNESCO. 

Ativos como o olival (produto em grande 

expansão) e amêndoa são também reconhecidos 

pela sua qualidade e pelo seu reconhecimento ao 

nível interno e externo. 

Património natural mantém-se como um ativo 

estratégico para o desenvolvimento do território 

da Douro Histórico, nomeadamente no seu papel 

de valorização produção local e do turismo na 

perspetiva do alargamento da cadeia de valor 

associado ao produto vinho. 

 

No entanto subsistem algumas dificuldades na 

organização e qualificação da produção, que o 

que obtenção de ganhos de escala e a projeção 

nos mercados nacional e internacional. O 

potencial de valorização destes produtos e do 

retorno (emprego e riqueza) que podem gerar 

para o território, não está ainda plenamente 

aproveitado, sendo, todavia, necessário promover 

a organização e estruturação das fileiras 

Cultura e Identidade  

O território da ADH possui um conjunto bastante 

expressivo de bens imóveis e culturais, o qual 

corresponde a cerca de 11% dos imóveis 

classificados na NUT II Norte, para o qual 

contribui, em particular, os bens imóveis 

existentes nos concelhos de Vila Real, Peso da 

Régua e Sabrosa. 

 

Tendência de aumento das dinâmicas de 

visitação, nacionais e internacionais, relacionadas 

com o enoturismo, mas também nos segmentos 

natureza e cultura. A valorização e conservação 

do património natural e cultural são tónicas cada 

vez mais importantes no contexto das políticas de 

desenvolvimento territorial, reconhecendo-se o 

seu efeito positivo na estruturação da oferta e na 

criação de emprego e riqueza. 

 

Face ao exposto anteriormente, apesar de algumas evoluções positivas no contexto 

socioeconómico, a equipa de avaliação considera que, globalmente, os desafios territoriais 

existentes aquando da conceção do presente EDL permanecem os mesmos. Esta tema foi 

discutido no âmbito da entrevista realizada à ETL do GAL Douro Histórico, onde foram 

valorizadas a evoluções positivas sobretudo no plano turístico e social, sendo levantadas de 

questões relativas aos mecanismos de operacionalização, em particular a forma com a sua 

configuração têm condicionado a lógica de intervenção da EDL.  

Sem prejuízo das alterações ao contexto socioeconómico do território e das limitações inerentes 

ao mecanismo de operacionalização, a equipa de avaliação entende que as atuais necessidades 

de desenvolvimento do território encontram expressão no espaço temático e conceptual 

desenhado pelos 5 objetivos estratégicos da EDL. Analisando a coerência interna do modelo 

lógico, considera-se que a estruturação das opções e prioridades da EDL, uma vez que partiu de 

um quadro prospetivo de desafios territoriais que, no global, mantém a sua atualidade, 
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consubstancia um referencial estratégico de atuação suficientemente abrangente para conferir o 

devido enquadramento temático e conceptual às componentes de intervenção da estratégia e 

chegar ao público-alvo. 

Durante a entrevista com o GAL foi possível reunir um conjunto de elementos que permitem 

identificar outros aspetos importantes relativos à coerência interna da EDL, particularmente no 

que dizer respeito ao meios e recursos disponíveis ao GAL para a implantação da mesma. Desde 

logo, sublinhar:  

A definição à priori dos mecanismos de operacionalização do programa de ação da EDL tem se 

revelado desadequada, uma vez que as tipologias de intervenção contratadas não permitem um 

racional de intervenção que possa, em pleno, responder às necessidades do território nem 

concretizar as opções estratégicas assumidas. Foi reforçado que a avaliação do progresso EDL, 

em particular no que se refere à concretização dos objetivos assumidos aquando da sua 

conceção, deve ter em conta as fragilidades associadas aos mecanismos de operacionalização, 

limitados pelo reduzido alcance das tipologias de intervenção, montantes de investimento e perfil 

dos beneficiários. 

Por outro lado, as linhas estratégicas e as ações dos instrumentos de planeamento são definidas 

superiormente, sem ter em linha de conta os desafios e oportunidades do território da Douro 

Histórico, condicionado à partida a desenvolvimento da Estratégia de Desenvolvimento Local e 

dessa forma, a sua capacidade de responder às necessidades específicas locais. 

Independentemente dos resultados em termos da execução da EDL, das suas realizações e 

resultados obtidos face ao previsto, (discussão elaborada detalhadamente no ponto 4 do 

presente relatório, as preocupações levantas pelo GAL, configuram importantes elementos de 

discussão para uma eventual reanálise do racional lógico de intervenção da EDL, sobretudo no 

que diz respeito à definição das condições subjacentes aos mecanismos de operacionalização e 

relacionamento com os PO financiadores.   
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Tabela 6 | Articulação com instrumentos de planeamento e financiamento que abrangem o território de intervenção 

Objetivos 
estratégicos  

PDR 2020 PO. Norte 2020 EIDT Região Douro 2020 
Patamares/ ações integradas para o Desenvolvimento EIDT 

Região Douro 2020 

OE1 Objetivo estratégico 3 - Criação de 
condições para a dinamização 
económica e social do espaço rural 

Eixo prioritário 6. Emprego e 
Mobilidade dos Trabalhadores 
Eixo prioritário 7. Inclusão Social e 
Pobreza 

Eixo1. Competitividade, 
conhecimento e inovação 
Eixo3. Inclusão e coesão social 
Eixo4. Redes territoriais e 
governação 

PD.4. Plataforma de compromisso para um Douro Património Mundial Sustentável 
PD.5. Rede para uma região inclusiva e empreendedora 
PD.6. Plataforma regional de conhecimento e inovação para a fileira agroalimentar 
PD.7. Pacto para a qualificação, diferenciação e promoção da fileira turística 

0E2 

Objetivo estratégico 1 – Crescimento do 
valor acrescentado do sector 
agroflorestal e rentabilidade económica 
da agricultura 

Objetivo estratégico 3 - Criação de 
condições para a dinamização 
económica e social do espaço rural 

Eixo prioritário 6. Emprego e 
Mobilidade dos Trabalhadores 
Eixo prioritário 7. Inclusão Social e 
Pobreza 

Eixo1. Competitividade, 
conhecimento e inovação 
Eixo2. Sustentabilidade territorial 
Eixo4. Redes territoriais e 
governação 

PD.4. Plataforma de compromisso para um Douro Património Mundial Sustentável 
PD.5. Rede para uma região inclusiva e empreendedora 
PD.6. Plataforma regional de conhecimento e inovação para a fileira agroalimentar 
PD.7. Pacto para a qualificação, diferenciação e promoção da fileira turística 

0E3 Objetivo estratégico 3 - Criação de 
condições para a dinamização 
económica e social do espaço rural 

Eixo prioritário 6. Emprego e 
Mobilidade dos Trabalhadores 
Eixo prioritário 7. Inclusão Social e 
Pobreza 

Eixo1. Competitividade, 
conhecimento e inovação 
Eixo3. Inclusão e coesão social 
Eixo4. Redes territoriais e 
governação 

PD.4. Plataforma de compromisso para um Douro Património Mundial Sustentável 
PD.5. Rede para uma região inclusiva e empreendedora 
PD.6. Plataforma regional de conhecimento e inovação para a fileira agroalimentar 
PD.7. Pacto para a qualificação, diferenciação e promoção da fileira turística 

OE4. 

Objetivo estratégico 2 - Promoção de 
uma gestão eficiente e proteção dos 
recursos 

Objetivo estratégico 3 - Criação de 
condições para a dinamização 
económica e social do espaço rural 

Eixo prioritário 4. Qualidade 
Ambiental 
Eixo prioritário 7. Inclusão Social e 
Pobreza 

Eixo1. Competitividade, 
conhecimento e inovação 
Eixo2. Sustentabilidade territorial 
Eixo4. Redes territoriais e 
governação 

PD.2. Plataforma de conetividade territorial para as pessoas, comunidades e 
empresas 
PD.3. Rede de eficiência energética e energias renováveis 
PD.4. Plataforma de compromisso para um Douro Património Mundial Sustentável 
PD.5. Rede para uma região inclusiva e empreendedora 
PD.6. Plataforma regional de conhecimento e inovação para a fileira agroalimentar 
PD.7. Pacto para a qualificação, diferenciação e promoção da fileira turística 
PD.9. Rede para a Modernização e Qualificação Administrativa 

OE5. 
Transversal 
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3.4 Disposições de Gestão e de Acompanhamento da Estratégia. 

Caraterização e análise do Modelo de Governação 

A EDL contratualizada dedica uma secção ao modelo da governação previsto para animação do 

Desenvolvimento Local Rural. Nesse âmbito, foram elencadas as opções de gestão da parceria 

que, para além da criação das unidades funcionais de gestão e da sua arquitetura organizacional, 

definem um conjunto de disposições, mecanismos e procedimentos necessários a uma eficaz e 

adequada animação da estratégia. O modelo de governação preconizado visa também conferir 

uma efetiva monitorização dos projetos aprovados, por forma a garantir a convergência da 

estratégia com objetivos e metas definidos. 

O GAL – Douro Histórico, como entidade responsável na promoção de abordagens integradas de 

cariz ascendente, como a abordagem LEADER, mas também pela experiência acumulada em 

ciclos de programação anteriores, assume a coordenação operacional de todo o processo 

iniciado com a contratualização do instrumento DLBC rural, assegurando para o efeito uma 

estrutura de governação para a concretização da presente EDL. 

A gestão e acompanhamento da EDL é essencialmente assegurada no quadro das atividades e 

missão do GAL, uma vez que grande parte dos aspetos decisivos à implementação da EDL, tais 

como a animação da parceria, a coordenação entre os agentes privados e públicos, assim como 

na promoção de transferência do conhecimento e a facilitação da cooperação, dependem da 

dinâmica que esta entidade é capaz de incutir junto de parceiros e potenciais beneficiários.  

Nesse sentido, a Avaliação do Modelo de Governação da EDL, centra-se sobretudo numa análise 

do funcionamento do GAL-Douro Histórico, enquanto instrumento e espaço institucional para a 

promoção desta DLBC, com destaque para a forma como este tem sido capaz interagir com o 

sistema publico-institucional e privado onde está inserido.  

A equipa de avaliação procurou avaliar eficácia do atual modelo de governação, em particular nas 

suas interações horizontais (dentro do GAL) e verticais (com a AG e beneficiários), procurando 

avaliar também o seu grau de implantação no território de intervenção e sua proximidade com a 

população local, através da identificação das iniciativas promovidas no âmbito da sua missão. 

Considerando que o papel da governação é sobretudo garantir a prossecução da EDL com 

eficácia, eficiência e transparência, o GAL contratualizou um modelo que estabelece um conjunto 

de regras que assegurem uma participação ativa de todos os constituintes da pareceria 
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(associados e não associados), garantindo simultaneamente a existência de mecanismos que 

salvaguardem a segregação de funções técnicas e os conflitos de interesses. 

A estrutura de governação adotada pelo GAL – Douro Histórico assume a forma de uma 

organização que integra órgãos de participação alargada dos seus membros, assim como as 

estruturas necessárias a uma eficaz operacionalização e conexão a nacional e regional. A DLBC 

do Douro Histórico tem a seguinte arquitetura:  

Figura 9 | Caraterização da Parceria e do modelo organizacional 

 

 

GAL - Assembleia Geral 
Associados  

Órgão de Gestão  

Conselho Consultivo 

Estrutura Técnica Local Conselho Fiscal 

Departamento Técnico de 
Planeamento e Projetos  

Departamento administrativo e 
financeiro 

Direção 
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Tabela 7 | Composição e Atribuições dos Membros da Parceria (conforme programado) 

Órgão 
Composição e Funcionamento 

Principais Atribuições 

Assembleia geral  
(GAL) 

Composto por todos os parceiros 
associados (49 sócios), constitui-
se na parceria GAL Douro 
Histórico e é o órgão deliberativo 
para a EDL da DLBC Rural Vale 
Douro Norte. 
 

Para além das disposições estatutárias que lhe estão adstritas, bem 
outros a serem indicadas, tem como função: 
promover a participação económica, social e institucional e 
acompanhamento da EDL proceder à animação e acompanhamento da 
implementação da ELD; apreciar e aprovar o plano de Acão e 
regulamentos específicos respetivos;• apreciar e aprovar o manual de 
procedimentos deliberar sobre o cumprimento das metas e objetivos 
propostos; apreciar as propostas dos relatórios anuais e do relatório 
final de Execução; apreciar e aprovar a proposta de plano de avaliação; 
apreciar os relatórios finais de avaliação; apreciar e aprovar as 
propostas de revisão e de reprogramação da EDL; apreciar os pareceres 
e comunicações que possam ser produzidos pelo Conselho Consultivo 
e deliberar sobre as recomendações efetuadas  

Órgão de Gestão 

Nomeado pela AG é composto 
por 7 elementos de sectores 
diversificados e representativos 
da parceria. 
Sob a égide deste órgão 
constituída a ETL que assegurará 
apoio técnico administrativo e 
logístico   
 

Assume a responsabilidade pelo exercício de competências de gestão 
do programa, garantindo a dinamização da EDL, gestão técnica, 
administrativa e financeira do GAL; aprova o Manual de Procedimentos; 
definir os valores a concurso, critérios de seleção, mecanismos de 
informação e acompanhamento e validar as ferramentas de análise 
avaliação e decisão das operações PDR 2020 e POR NORTE, com base 
nos parecer técnicos, regulamentos/orientações das AG dos PO 
financiadores; aprovar relatórios de execução anual da EDL. 
Presta à AG as informações relevantes e pertinentes sobre a execução 
da DLB designadamente no que respeita a realizações, resultados e 
impactos ao órgão técnico de monitorização estratégica, operacional e 
financeira  

Concelho Consultivo  

Órgão criado pela AG e composto 
pelos parceiros associados e não 
associados.  
Composta por 89 Parceiros: 49 
Associados efetivos da Douro 
Histórico e 40 entidades 
parceiras  

Possui uma função auxiliar funcionando como um fórum de diálogo e 
cooperação salvaguardando o consenso para o alcance dos objetivos e 
metas da TI. É da sua competência apreciar a EDL e aconselhar 
alterações que concorram para a sua adequada execução no território, 
assegurar a participação dos parceiros locais na implementação, 
acompanhamento, avaliação da EDL aprovada e em emitir pareceres 

sobre matérias especificas que lhes sejam propostas. 

Estrutura Técnica Local (ETL) 

Funciona em plena articulação 
com o OG.  É composta por uma 
equipa técnica multidisciplinar, 
heterogénea, multifacetada e com 
experiência de trabalho nas 
questões de desenvolvimento 
rural e gestão de fundos 
comunitários. 
Funcionamento regulado pelo 
Manual de Procedimentos, 
aprovado em AG. 

Coordenação: reporta diretamente ao OG, tem como missão participar 
nas reuniões deste órgão garantindo o desenvolvimento de todas as 
atividades inerentes à gestão técnica de e operacional da EDL 
Equipa Técnica: tem como funções elaborar documentos relativos à 
apresentação e analise de candidaturas, assim como pedidos de 
pagamento, acompanhamento e execução da operações e proposta dos 
avisos de abertura de concursos 
Departamento técnico de planeamento e projetos: emitir parecer 
técnicos das candidaturas apresentadas; proceder à pontuação dos 
pedidos de apoio com base nas valias globais de operação. 
Departamento de acompanhamento/animação: analise dos pedidos de 
pagamento; controlo in loco das operações apoiadas; recolha de dados 
físicos, financeiros e outro relativos às operações, informação da 
população local; criar dispositivos de participação dos parceiros locais 
na EDL; dinamizar a estratégia de cooperação do GAL. 
Departamento administrativo/financeiro: recolha e tratamento dos 
dados relativos à execução da EDL para elaboração dos indicadores de 
acompanhamento; realizar os relatórios de execução 



39 
 

As responsabilidades relativas ao acompanhamento e monitorização de EDL foram distribuídas 

pelos diferentes órgãos que integram o modelo organizacional, no âmbito das funções que lhes 

estão atribuídas. Esta distribuição procurou a assegurar a segregação de funções, promover a 

transparecia e a responsabilização interna minimizar os conflitos de interesse o os riscos de 

fraude. 

No que diz respeito às ações de acompanhamento de estratégia e das atividades de avaliação e 

respetiva abordagem metodológica, importa sublinhar que a EDL contratualizada prevê a ações 

de acompanhamento em contínuo e ações de controlo “ex post”. 

É também referido que a avaliação assume um papel crucial na implementação de todo o 

processo na medida em que para uma melhoria na análise e retificação de desvios e, igualmente, 

na verificação do impacto das medidas implementadas e a sua pertinência para o cumprimento 

dos objetivos programados, traçando o registo de percurso.  

O modelo de avaliação programado contempla duas perspetivas: a avaliação externa e a 

avaliação interna. A avaliação externa 

▪ Avaliação ex-ante | tem como principal finalidade apreciar a adequação da estratégia face 

ao diagnostico efetuado. 

▪ Avaliação intercalar | tem como objetivo analisar os primeiros resultados do Programa, 

proceder á recolha e tratamento de dados estatísticos, físicos, financeiros e outros 

relativos as medidas e ações, bem como sobre a execução da EDL, para a elaboração dos 

respetivos indicadores de acompanhamento e para os estudos de avaliação estratégica e 

operacional. 

▪ Avaliação ex-post | tem como objetivo dar conta da utilização dos recursos, da eficácia 

das intervenções e do seu impacto. Incidirá nos fatores de êxito ou de insucesso da 

execução, bem como nas realizações e nos resultados, incluindo a sua sustentabilidade. 

No que diz respeito à avaliação interna está previsto um sistema de gestão de qualidade que 

assenta numa avaliação contínua da implementação da EDL. O sistema de acompanhamento 

proposto visa a monitorizar a correta implementação da EDL, sendo a sua operacionalização uma 

responsabilidade da ETL, sob alçada da Coordenação. O Órgão de Gestão deve desenvolver um 

relatório anual e um relatório intercalar e que funcionará como um ponto de situação da 

implementação do programa em permanência. 
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Na tabela seguinte apresentam-se os dispositivos de controlo físico e financeiro previstos no 

contrato da EDL, bem como uma avaliação da sua operacionalidade atual. 

Tabela 8 | Grau de operacionalização dos documentos de governação   

Documentos de governação   Grau de operacionalização  

Manual de procedimentos | Documento central que regula a 
aplicação do DLBC no Território de Intervenção: estabelece os 
princípios e regras de funcionamento que o GAL deve obedecer 
enquanto organismo intermédio, nomeadamente no que se refere à 
apresentação e análise dos pedidos de apoio, pedidos de 
pagamento, acompanhamento e execução das operações, de acordo 
com as orientações técnicas das autoridades de gestão dos fundos 
financiadores. 
 

Manual de funcionamento aprovado em AG 
Regulamento interno do OG aprovado 
Regulamento Interno da Assembleia Geral 
(Estatutos). 

Regulamentos específicos das medidas | Regulamentos específicos 
das medidas e ações que compõem o plano da EDL. 

Orientações técnicas disponíveis no site 
da Associação Douro Histórico às 
Prioridades de Investimento/Medidas 
contratualizadas na EDL. 

Mapas de controlo de projeto | Dados da execução do investimento 
e respetiva comparticipação, o investimento a realizar, prazos de 
apresentação dos pedidos de pagamento, no sentido de verificar o 
cumprimento dos prazos previstos nos contratos de financiamento. 

Através dos dipositivos de controlo 
estatístico (dados quantitativos e 
qualitativos) gerados no âmbito das 
análises a candidatura realizadas pela ETL. 

Quadros de execução dos projetos aprovados | Indicação do 
investimento realizado e correspondente comparticipação, no 
sentido de avaliar o nível de execução global da EDL, permitindo ao 
mesmo tempo, uma análise detalhada de cada projeto. 

À exceção da análise detalhada a cada 
projeto Informação disponibilizada no 
âmbito dos Relatórios de Execução. 
 

Mapa de controlo orçamental do projeto | Por pedido de pagamento, 
onde é registada a execução em cada pedido de pagamento e 
aferida a execução por rúbrica de investimento, tendo por base o 
orçamento aprovado. 

Através dos dipositivos de controlo 
estatístico (dados quantitativos e 
qualitativos) gerados no âmbito das 
análises das candidaturas. 

Pareceres técnicos relativos a pedidos de alteração | onde consta a 
análise do técnico, fundamentada nos dados da execução, bem 
como, no cumprimento dos termos e objetivos para o qual o pedido 
de apoio tinha sido apresentado e concedido. 

A ETL uma listagem com todos os pedidos 
de alteração solicitados (lista PALT~9. Os 
PALT são submetidos ao OG que se 
pronuncia por escrito  

Relatórios de controlo in loco | Evidenciam que os pagamentos 
efetuados aos beneficiários podem ser comprovados por 
documentos contabilísticos ou outros mantidos pelos beneficiários; 
que a natureza e o período de realização da despesa respeitam as 
disposições comunitárias e correspondem às especificações 
aprovadas da operação. 

É efetuado um relatório de visita que 
obrigatória pelo menos uma vez depois do 
último de pagamento. Por norma, este 
relatório faz-se sempre acompanhar com 
evidencias físicas.  

Relatórios intercalares de execução | onde consta para além do 
ponto de situação da EDL, os desvios que possam estar a ocorrer. 

Disponível no web site referente à 
execução do ano 2017.  RE de 2018 em 
elaboração.  

Relatórios finais de execução |onde constam todos os dados de 
implementação da EDL. 

A realizar no final da de do período de 
implementação da EDL.   
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Tabela 9 | Grau de operacionalização do sistema de avaliação 

Avaliação externa Grau de operacionalização  

1º fase – Avaliação Ex-ante  
Realizada na fase de pré-projecto, terá como função confrontar os 
desígnios propostos no projeto, a natureza e adequação dos objetivos com 
as atividades a seguir para os atingir. Também avaliará as metas propostas 
e o real impacto no território, da implementação das ações a desenvolver. 
 

Não realizada- 

2ª Fase - Avaliação Intercalar 
Realizada no decurso de implementação do projeto, no ano 3 de 
implementação. Insere um carácter seminal para o sucesso do programa, 
pois servirá de instrumento fundamental no "corrigir da rota". Esta fase 
funcionará como balanço da ação desenvolvida e como tal dará os sinais 
necessários para a adequação da metodologia de implementação, com 
vista ao cumprimento dos objetivos estabelecidos. Será pelas razões 
apresentadas a fase de confrontação do programado com o executado, a 
sinalização dos desvios verificados ao nível físico, financeiro e temporal. 

Em elaboração. 

3ª Fase | Avaliação ex-post 
Será elaborado um Relatório prévio realizado até ao final de implementação 
do programa, sendo o documento final realizado no pós-implementação do 
programa, preferencialmente até 1 ano e meio depois da finalização do 
mesmo, e no qual se avaliará o impacto no território, por via da análise dos 
indicadores de resultado definidos. Esta avaliação externa deverá ter a 
participação ativa da parceria, mas deverá ser realizada por uma entidade 
independente. 

A realizar no fim da implementação 
da EDL. 

Avaliação interna  Grau de operacionalização  

O GAL propôs implementar um sistema de gestão de qualidade, que será a 
ferramenta de avaliação contínua da implementação da EDL. O sistema de 
acompanhamento será coordenado pela equipa técnica sob a alçada do 
coordenador que terá por missão emitir, em articulação com o Órgão de 
Gestão, um relatório semestral que deverá ser apreciado e aprovado pela 
Assembleia de Parceiros (o conteúdo a abordar nesse relatório deve ficar 
definido no manual de procedimentos) e que funcionará como um ponto de 
situação da implementação do programa em permanência. 
 

Este sistema não está operacional. 
 

 

Nos pontos seguintes, procede-se a uma análise crítica do modelo de governação, procurando 

sobretudo identificar estrangulamentos e fragilidades ao nível das relações entre os diferentes 

órgãos que compõem a estrutura organizacional, ao nível eficácia do sistema acompanhamento e 

avaliação e na capacidade de promoção e divulgação da DLBC. Este exercício assenta na 

triangulação entre análise documental, as entrevistas realizadas com os GAL e os elementos 

recolhidos no âmbito dos inquéritos. 

A composição da assembleia geral garante bons níveis de representatividade regional e setorial a 

uma diversidade dos atores territoriais, configurando um espaço de discussão e debate 

consentâneo com as atribuições consagradas a este órgão, designadamente a sua função 

deliberativa. Estatuariamente este órgão reúne 2 vezes por ano para deliberar, entre outras, sobre 
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a aprovação dos relatórios de execução. De acordo com informação recolhida pela equipa 

avaliadora, este órgão reuniu 2 vezes desde a contratualização da EDL.  

O Conselho Consultivo, embora sem poder deliberativos, foi concebido para alargar o espaço de 

reflexão estratégica da DLBC a parceiros não associados e a outros atores territoriais, cujo 

conhecimento acerca dos desafios territoriais é suscetível de enriquecer o processo decisório do 

GAL.  O grau de participação formal deste órgão na atividade do GAL é atualmente muito 

reduzido, o que, em parte está relacionado com reduzida autonomia do próprio GAL, em particular 

no que diz respeito à gestão dos mecanismos de operacionalização da EDL. Este fator estreitou o 

espaço de atuação natural do concelho consultivo, que, embora de modo mais informal, continua 

a participar na atividade do GAL. 

O Órgão de gestão é responsável por garantir procedimentos inerentes à definição de avisos de 

concurso, dos critérios de seleção de operações, dos mecanismos de informação e 

acompanhamento e ainda validar as ferramentas de análise, avaliação e decisão produzidas. As 

funções que, por inerência, ocupa ao longo de toda a cadeia de análise e aprovação de projetos 

candidatados a apoio, constitui um fator de potenciador de estrangulamentos, sobretudo no que 

diz respeito à celeridade com que os apoios chegam efetivamente aos beneficiários. 

De referir também que o conflito de interesse que resulta do facto deste órgão ser composto por 

entidades que podem vir a ser beneficiárias dos apoios, nomeadamente no que se refere às 

medidas 10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração 10.2.1.6 - Renovação de aldeias, é 

resolvido através do encaminhamento dos projetos candidatados diretamente para as AG dos 

perspetivos programa financiadores (neste caso PDR 2020) para sua análise e eventual 

aprovação. 

A Equipa Técnica Local é o órgão que tem como responsabilidade a operacionalização de todos 

os mecanismos executivos de implementação da EDL, em especial na receção de pedidos de 

apoio, na decisão e no seu acompanhamento. A ETL é o órgão que mais interage com os 

beneficiários e a população local e também é o órgão responsável pela animação das dinâmicas 

de procura, aprovação e execução física e financeira das operações da EDL. 

Globalmente, este órgão tem sido capaz de responder ao elevado nível de procura de apoio, 

utilizando de forma eficaz e pragmática recursos ao seu dispor, produzindo, interpretando e 

transmitindo a informação de forma atempada fidedigna para a sua utilização nos procedimentos 

subsequentes inerentes à execução da EDL em particular pelo órgão de gestão e pelas AG, 

sobretudo se levarmos em consideração atenção a elevado nível de solicitações de apoio 

técnico. 
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Considera-se que o grau de operacionalização do modelo de governação do GAL – Douro 

Histórico está globalmente adequado e mostra-se eficaz na persecução dos objetivos e EDL, 

embora na prática funcione em moldes ligeiramente diferentes face ao programado. A equipa de 

avaliação constatou que os estrangulamentos horizontais são negligenciáveis e, por via de regra, 

não têm condicionado a execução da EDL.  

Os principais estrangulamentos e fragilidades foram revelados ao nível das interações verticais 

do GAL com a Autoridades de Gestão e com os beneficiários. Na entrevista realizada pela equipa 

de avaliação à ETL foi referido que os principais estrangulamentos se verificam ao nível da 

interpretação de alguns dos critérios de mérito avaliação e das orientações técnicas. A 

morosidade nas respostas aos pedidos de esclarecimentos, e a pouca celeridade dos processos 

administrativos, em particular no caso das operações financiadas através do FEDER/FSE, onde os 

processos administrativos se encontram pouco desmaterializados, foram também referidos 

como fatores de estrangulamento para uma execução da estratégia dentro dos prazos 

programados.  

O reduzido grau de operacionalidade de alguns dos dispositivos de controlo físico previstos na 

avaliação interna, em particular ao sistema de gestão da qualidade, representa, na perspetiva de 

equipa de avaliação, uma das principais lacunas relativas ao modelo de governação proposto. Os 

mecanismos previstos para a avaliação em permanência da implementação da EDL, 

nomeadamente aos relatórios semestrais a apresentar ao Conselho Consultivo, não tiveram o 

caráter de continuidade inicialmente programado.  

Os níveis de qualidade dos processos são assegurados no âmbito das atribuições das AG dos PO 

financiadores bem como pelo IFAP através de realização de controlos periódicos e aleatórios às 

análises dos projetos efetuadas pelo GAL.  

Importa referir que a necessidade de responder em tempo útil a uma elevada dinâmica de procura 

de apoio por parte dos beneficiários, determinou a adoção de uma abordagem mais pragmática e 

flexível por parte dos órgãos do GAL, relativamente aos circuitos de gestão e acompanhamento e 

dos dispositivos de controlo físico e financeiro inicialmente previstos. 

Os elementos de avaliação coligidos permitem à equipa de avaliação concluir que o sucesso do 

modelo de governação na gestão e acompanhamento da EDL, decorre sobretudo da conjugação 

entre as relações de tipo formais e informal que é gerada a partir do espaço institucional 

delimitado pela arquitetura funcional do GAL – Douro Histórico, mas que se projeta para além 

dela. 
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A articulação entre os diferentes órgãos que compõem do modelo de governação assume, acima 

de tudo, um carater pratico e funcional e beneficia da experiência do acumulada do GAL em 

ciclos de programação anteriores e suporta-se do conhecimento que as estruturas de apoio 

técnico possuem relativamente das necessidades do território de intervenção e do perfil dos 

público-alvo. 

Na sequência da entrevista foi possível constatar que a ETL e a coordenação GAL- Douro 

Histórico possui uma estrutura organizacional é dinâmica e proativa, capaz de antecipar riscos e 

reagir à mudança e desenvolver um pensamento critico e de identificar também novas 

oportunidades e novas ameaças à concretização da EDL.  
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4.1 Contributos das Operações no âmbito da Estratégia para o cumprimento dos Objetivos 

Neste ponto avalia-se o grau de mobilização dos mecanismos de operacionalização da EDL e em 

que medida estes têm contribuído para a concretização das opções estratégicas do DLBC e para 

uma resposta adequada às necessidades do território de intervenção. 

A equipa de avaliação centrou a análise no progresso da implementação da EDL, suportando-se 

na recolha e tratamento dos elementos quantitativos necessários ao apuramento taxas de 

aprovação, de compromisso e de execução. Procurou-se também avaliar o contributo atual da 

EDL para as metas de execução física e financeira programadas, privilegiando igualmente uma 

leitura crítica das dinâmicas de procura em cada um dos eixo e medidas do Programa de Ação. 

Visa-se apurar o contributo dos projetos apoiados para os indicadores de resultado e realização 

contratualizados, analisando resultados obtidos à luz das dinâmicas de procura e de absorção 

observadas, tendo presente as dimensões de eficácia e eficiência, incluíndo uma análise crítica 

sobre o tipo de projetos apoiados. 

Por fim, a análise que se propõe desenvolver neste ponto recupera a lógica de intervenção da 

estratégia e procura aferir o contributo dos projetos apoiados para os 5 objetivos estratégicos da 

EDL.  

Nas tabelas seguintes constam os montantes contratualizado nos instrumentos programáticos 

PDR2020 e PO Norte 2020. 

Tabela 10 Fundo programado por medida (vertente PDR2020) 

Medida 
Montante 

Programado 
Fundo 

10.2.1.1 – Regime simplificado de pequenos investimentos nas 
explorações agrícolas 

1.145.674,87 € FEADER 

10.2.1.2 – Pequenos investimentos na transformação e 
comercialização 

491.003,52 € FEADER 

10.2.1.3 – Diversificação de atividades na exploração 982.007,03 € FEADER 

10.2.1.4 – Cadeias curtas e mercados locais 163.667,84 € FEADER 

10.2.1.5 – Promoção de Produtos de Qualidade Locais 163.667,84 € FEADER 

10.2.1.6 – Renovação de aldeias 327.335,68 € FEADER 

Total 3.273.356,78 €  

 
Tabela 11 | Fundo Programado por medida (vertente PO NORTE 2020) 

Medida Montante Programado 
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FEDER FSE 

POR NORTE 8 

322.305,20 € FEDER b) Projetos de criação do próprio emprego ou empresa por 
desempregados ou inativos que pretendam voltar ao mercado 
de trabalho 

POR NORTE 8ª 

402.881,50 € FEDER 

g) Projetos de investimento para a expansão de pequenas e 
microempresas existentes de base local ou para a criação de 
novas empresas e pequenos negócios, designadamente na 
área da valorização e exploração dos recursos endógenos, do 
artesanato e da economia verde, incluindo o desenvolvimento 
de viveiros de empresas 

POR NORTE 6C 

40.288,15 € FEDER 

a) Património Natural 

i) Criação e requalificação de infraestruturas de apoio à 
valorização e visitação de Áreas Classificadas, bem como 
outras áreas associadas à conservação de recursos naturais, 
incluindo sinalética, trilhos, estruturas de observação e de 
relação com a natureza, unidades de visitação e de apoio ao 
visitante, rotas temáticas, estruturas de informação, suportes 
de comunicação e divulgação 

POR NORTE 6C 

40.288,15 € FEDER 

a) Património Cultural 

ii) Proteção, valorização, conservação e promoção do 
património histórico e cultural com elevado interesse turístico, 
incluindo aquele que já é reconhecido como Património da 
Humanidade pela UNESCO 

Projetos de criação do próprio emprego ou empresa por 
desempregados ou inativos que pretendam voltar ao mercado 
de trabalho 

- 1.342.938,00 € 

Total 805.763,00 € 1.342.938,00 € 
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Balanço Global 

Concursos abertos 

O universo de avisos analisados refere-se ao período temporal que vai desde a abertura dos 1º 

avisos para as medidas 10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas 

explorações e 10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização, a 21 de 

julho de 2016, até 16 da Agosto de 2018, a data da abertura do 2º aviso para a medida 10.2.1.3 - 

Diversificação de atividades na exploração.  

Durante este período, o GAL Douro histórico procedeu ao lançamento de 11 Avisos de Abertura: 

10 relativos às medidas do PDR 2020 e 1 relativo às medidas previstas no PO Norte.  

A dinâmica de abertura de avisos verificada no período temporal objeto desta avaliação intercalar 

pauta-se por um elevado grau de mobilização do financiamento programado. No caso das 

medidas PDR 2020 constata-se que o envelope financeiro (na perspetiva da despesa publica) 

alocado ao conjunto dos 10 avisos de concurso lançados foi suficiente para esgotar a totalidade 

dos montantes contratualizados. 

No caso do PO Norte foi lançado apenas um aviso que combina as duas PI/medidas do Programa 

(9.6 e 9.10) e coloca a concurso a totalidade da dotação contratualizada para as medidas 

apoiadas e 70% do total de FEDER e FSE programados, respetivamente.  

As medidas do PO Norte destinadas a projetos de valorização do Património Cultural e Natural (PI 

6c) não possuem até à data qualquer aviso de concurso lançado. 

Tabela 12 | Implementação da EDL (vertente PDR 2020) 

Medida 
Avisos 
abertos 

Dotação despesa 
pública 

FEADER 
associado 

10.2.1.1 – Regime simplificado de pequenos investimentos 
nas explorações agrícolas 

2 1.288.610,52 € 1.159.749,47 € 

10.2.1.2 – Pequenos investimentos na transformação e 
comercialização 

2 538.302,56 € 484.472,30 € 

10.2.1.3 – Diversificação de atividades na exploração 2 1.117.218,57 € 1.005.496,71€ 

10.2.1.4 – Cadeias curtas e mercados locais 1 181.853,16 € 163.667,84 € 

10.2.1.5 – Promoção de Produtos de Qualidade Locais 1 181.853,16 € 163.667,84 € 

10.2.1.6 – Renovação de aldeias 2 583.706,31 € 525.335,68 € 

Total 10 3.891.544,28 € 3.502.389,85 € 

% DOTAÇÃO PROGRAMADA PARA EDL 111% 107% 

 



48 
 

Tabela 13| Implantação da EDL (Vertente POR NORTE 2020) 

Medida 
Avisos 
Abertos 

Dotação 

FEDER FSE 

PO NORTE 8ª 
PI 9.10, 8.ª alínea g) Projetos de criação do próprio emprego ou 
empresa por desempregados ou inativos que pretendam voltar ao 
mercado de trabalho 

1 564.034,00 € - 

PO NORTE 8ª 
g) Projetos de investimento para a expansão de pequenas e 
microempresas existentes de base local ou para a criação de novas 
empresas e pequenos negócios, designadamente na área da 
valorização e exploração dos recursos endógenos, do artesanato e 
da economia verde, incluindo o desenvolvimento de viveiros de 
empresas 

0 - - 

PO NORTE 6C 
a) Património Natural 
i) Criação e requalificação de infraestruturas de apoio à valorização e 
visitação de Áreas Classificadas, bem como outras áreas associadas 
à conservação de recursos naturais, incluindo sinalética, trilhos, 
estruturas de observação e de relação com a natureza, unidades de 
visitação e de apoio ao visitante, rotas temáticas, estruturas de 
informação, suportes de comunicação e divulgação 

0 - - 

PO NORTE 6C 
a) Património Cultural 
ii) Proteção, valorização, conservação e promoção do património 
histórico e cultural com elevado interesse turístico, incluindo aquele 
que já é reconhecido como Património da Humanidade pela UNESCO 

0 - - 

PI 9.6 Eixo/medida 8iii. Projetos de criação do próprio emprego ou 
empresa por desempregados ou inativos que pretendam voltar ao 
mercado de trabalho 

1  940.056,00€ 

Total 2  564.034,00 940.056,00 

% DA DOTAÇÃO PROGRAMADA PARA EDL 70% 70% 

 

Em termos acumulados, e tendo presente o universo de avisos de concurso lançados até o fim de 

2018, foram apresentadas no GAL- Douro Histórico 700 candidaturas às medidas do PDR 2020, às 

quais se associa um investimento total de 34.043.830,00 €. Até o fecho de 2018 tinham sido 

analisadas 364 candidaturas, aprovadas 93, com um valor FEADER correspondente de 

1.443.383,42 €. Das 86 candidatura contratadas, 43 encontravam-se em execução com um valor 

de FEADER pago de 405.289,27€.  

Relativamente à vertente PO Norte 2020, o GAL Douro Histórico recebeu 96 candidaturas relativas 

aviso do Si2E, lançado no final de 2017, estando este processo ainda em fase de análise. As 

candidaturas apresentadas totalizam um investimento de 4.236.343,34 €, sendo que o valor de 

apoio solicitado pelos candidatos corresponde a 1.639.127,90 € de FEDER e 401.646,00 € de FSE.
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Tabela 14 | Candidaturas apresentadas, desistidas, analisadas e decididas 

Medida 

Apresentadas Desistidas Analisadas Decididas 

Total Investimento Total Investimento Analisadas Investimento 
Não aprovadas Sem dotação Aprovadas 

Total Investimento Total Investimento Total Investimento FEADER 

10.2.1.1 599 14.555.450,00 € 42 858.830,00 € 302 6.858.880,00 € 120 2.572.260,00 € 0 -   € 80 1.795.000,00 €  545.817,67 €  

10.2.1.2 27 5.299.780,00 € 5 1.029.860,00 € 22 4.269.910,00 € 5 791.540,00 € 0 -   € 4 991.810,00 €  271.673,04 €  

10.2.1.3 61 13.213.550,00 € 9 1.935.170,00 € 29 6.426.090,00 € 12 2.522.090,00 € 0 -   € 6 1.299.530,00 €  449.546,56 €  

10.2.1.4 5 552.230,00 € 2 141.080,00 € 3 411.150,00 € 0 -   € 0 -   € 3 411.150,00 €  176.346,15 €  

10.2.1.5 0 -   € 0 -   € 0 -   € 0 -   € 0 -   € 0 -   €  -   €  

10.2.1.6 8 422.820,00 € 0 -   € 8 422.820,00 € 5 145.530,00 € 0 -   € 0 -   €  -   €  

Totais 700 34.043.830,00 € 58 3.964.940,00 € 364 18.388.850,00 € 142 6.031.420,00 € 0 -   € 93 4.497.490,00 € 1.443.383,42 € 

 
Tabela 15 | Projetos Contratados 

Medida 
Projetos. Contratados Projetos Pagos Projetos Encerrados 

Total Investimento Despesa Pública FEADER Total Investimento Despesa Pública FEADER Total Investimento Despesa Pública FEADER 

10.2.1.1 75 1.599.198,95 € 563.882,86 € 507.494,57 € 37 845.430,75 € 218.968,33 € 197.071,50 € 17 231.226,45 € 99.718,25 € 89.746,43 € 

10.2.1.2 4 991.807,89 € 301.858,91 € 271.673,02 € 4 991.807,89 € 142.565,06 € 128.308,55 € 1 176.975,20 € 79.638,84 € 71.674,96 € 

10.2.1.3 6 1.299.525,35 € 499.496,10 € 449.546,49 € 2 411.662,78 € 88.788,02 € 79.909,22 € 0 -   € -   € -   € 

10.2.1.4 1 47.827,35 € 19.372,50 € 17.435,25 € 0 -   € -   € -   € 0 -   € -   € -   € 

10.2.1.5 0 -   € -   € -   € 0 -   € -   € -   € 0 -   € -   € -   € 

10.2.1.6 0 -   € -   € -   € 0 -   € -   € -   € 0 -   € -   € -   € 

Totais 86 3.938.359,54 € 1.384.610,37 € 1.246.149,33 € 43 2.248.901,42 € 450.321,41 € 405.289,27 € 18 559870,84 179.357,09 € 161.421,38 € 

 
Tabela 16 |Candidaturas Apresentadas (SID2E) 

Medida/PI 
Candidaturas 
apresentadas 

Investimento total 
proposto 

Apoio Solicitado 

FEDER FSE 

Sistema de incentivos ao empreendedorismo e ao emprego (SI2E) – GAL Douro Histórico (PI 9.10) 46 401.646,08 €  401.646,08 € 

Sistema de incentivos ao empreendedorismo e ao emprego (SI2E) – GAL Douro Histórico (PI 9.6) 50 3.834.697,26 € 1.639.127,90 €  

Totais 96 4.236.343,34 € 1.639.127,90 € 401.646,08 € 
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Execução financeira  

A medida 10.2.1.1 – Pequenos Investimentos na Atividade Agrícola revelou uma elevada procura, 

com 599 candidaturas analisadas, com um investimento total de 14.555.449,05 €. Foram 

aprovados 80 projetos, com um investimento elegível de 1.212.924,66 €, ao qual se associa um 

valor de apoio FEADER de 545.817,67 €. Todas os projetos aprovados correspondem a 

candidaturas no primeiro aviso lançado em 2016, cuja dotação foi insuficiente para apoiar todos 

os projetos que obtiveram uma valia global, sendo que muitos deles estão atualmente a ser 

analisados no âmbito do segundo aviso de concurso lançado em 2018. Foram contratados 75 

projetos, com um investimento elegível de 1.127.764,72 € e um valor de apoio FEADER de 

507.494,57 €. No fim de 2018, estavam já em execução 37 projetos com pedidos de pagamento 

liquidados junto do IFAP, com um valor pago de FEADER de 197.071,50 €, sendo que destes 17 já 

estão encerrados, totalizando um montante de FEADER pago de 89.746,43 €. 

Na Medida 10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação verificou-se um investimento total 

de 5.299.780,00 €, distribuído por 27 candidaturas. Foi aprovado e contratado um montante 

FEADER de 271.673,04 €, relativo a 4 projetos que, no final de 2018 se encontravam em execução 

com pedidos de pagamento liquidados junto do IFAP. O FEADER pago totalizava 128.308,55 € e 1 

das operações já se encontrava concluída.  

Na Medida 10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração foram apresentadas 61 

candidaturas, com um investimento total associado de 13.213.550,00 €. Destas, 6 foram 

aprovadas e contratadas, com montantes de investimento elegível e de FEADER de 998.991,71 € e 

449.546,49 €, respetivamente. Em termos de execução verifica-se um montante de FEADER pago 

de 79.909,22 € associado a 2 projetos com pedidos de pagamento liquidados junto do IFAP. 

Foram apresentadas 5 candidaturas ao único aviso de concurso lançado para a Medida 10.2.1.4 - 

Cadeias curtas e mercados locais com um investimento total associado de 552.230,00 €.  Foram 

já aprovadas 3 operações que totalizam um investimento total elegível 391.880,33 € e FEADER de 

176.346,15 €, tendo já sido contratado um FEADER de 17.435,25 €, relativo a uma operação que 

no final de 2018 não havia iniciado a sua execução física.  

A Medida 10.2.1.5 - Promoção de Produtos de Qualidade Locais não teve procura no único aviso 

de concurso lançado em 2016. Na Medida 10.2.1.6.– Renovação de Aldeias foram realizados 2 

avisos e apresentadas um total de 8 candidaturas, com um investimento total de 422.820,00 €. 

Não se verificou nenhuma aprovação no 1º aviso, sendo que as 3 candidaturas realizadas no 2ª 

aviso estão ainda em análise.  
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Pare efeitos cálculo das taxas de execução financeira consideramos valores de Investimento 

FEADER da Tabela 14 e 15. 

Figura 10 | Execução financeira da EDL (vertente PDR 2020) 

  

 

Taxa de análise (%) Candidaturas apresentadas/candidaturas 
Taxa de decisão (%) Candidaturas analisadas/candidaturas decididas 
Taxa de aprovação (%) - FEADER aprovado/FEADER programado 
Taxa de compromisso (%) – FEADER contratado/FEADER programado 
Taxa de contratação (%) – FEADER pago/FEADER contratado 
Taxa de execução (%) -FEADER pago/FEADER programado 

Dinâmica de absorção do FEADER por medida 

 

€197 071,50 
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€79 909,22 

€0,00 

€0,00 

€0,00 

€507 494,57 

€271 673,02 

€449 546,49 

€17 435,25 

€0,00 

€0,00 

€545 817,67 

€271 673,04 

€449 546,56 

€176 346,15 

€0,00 

€0,00 

€1 145 674,87 
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€982 007,03 

€163 667,84 

€163 667,84 

€327 335,68 
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No que diz respeito ao PO Norte 2020 e à execução do FEDER/FSE, as candidaturas efetuadas ao 

aviso realizado em 2017 estão em análise, pelo que não existem ainda projetos aprovados. 

Podemos, todavia, inferir a partir da dinâmica de procura observada até agora, em particular dos 

montantes de apoio solicitados aos projetos candidatados, que existem condições para que, no 

decurso do ano 2019 a dotação alocada este concurso possa ser absorvida na totalidade e como 

tal o verificar-se o cumprimento das metas financeiras contratualizadas.  

Execução física  

Em termos de realização física análise centra-se no grau de cumprimento das metas associadas 

às ações da EDL. Nas tabelas seguintes elencam-se os indicadores programados por cada um 

dos um PO financiadores. 

Tabela 17 | Indicadores programados (vertente PDR2020) 

Medida 

Nº Projetos 
apoiados 

Nº de Beneficiários/ 
Explorações apoiadas 

Nº Empregos 
criados 

2018 2023 2018 2023 2018 2023 
10.2.1.1 Regime simplificado de pequenos 

investimentos nas explorações agrícolas 
48 107 48 107 0 0 

10.2.1.2 Pequenos investimentos na transformação 

e comercialização 
5 11 5 11 10 22 

10.2.1.3 Diversificação de atividades na exploração 6 13 6 13 6 20 

10.2.1.4 Cadeias curtas e mercados locais  3 7 3 7 0 0 

10.2.1.5 Promoção de produtos de qualidade locais 1 2 1 2 0 0 

10.2.1.6 Renovação de aldeias 4 9 4 9 0 0 

 

Tabela 18 | Indicadores programados (vertente PO Norte 2020) 

Medida 
Indicador de resultado Indicador de realização 

Designação 2018 2023 Designação 2018 2023 

PO NORTE 8ab) 
Empresas que 
beneficiam de apoio 

3 16 
Postos de trabalho 
criados 

5 23 

POR NORTE 8ag)  
Empresas que 
beneficiam de apoio 

4 20 
Postos de trabalho 
criados 

6 28 

POR NORTE 6C 
a) Património Natural 

Aumento do número 
esperado de visitantes 
a sítios de património 
cultural e natural e 
atrações beneficiárias 
de apoio 

101 403 

Dormidas em 
estabelecimentos 
hoteleiros, 
aldeamentos, 
apartamentos 
turísticos e outros 

17 67 

POR NORTE 6C 
a) Património Cultural 

Aumento do número 
esperado de visitantes 
a sítios de património 
cultural e natural e 
atrações beneficiárias 
de apoio 

101 403 

Dormidas em 
estabelecimentos 
hoteleiros, 
aldeamentos, 
apartamentos 
turísticos e outros 

17 67 

Projetos de criação do 
próprio emprego ou empresa 
por desempregados ou 
inativos que pretendam voltar 
ao mercado de trabalho 

Pessoas apoiadas no 
âmbito da criação de 
emprego incluindo o 
próprio emprego 

36 61 

% Pessoas apoiadas 
no âmbito da criação 
de emprego, que 
permanecem 12 
meses após o fim do 
apoio 

40 50 
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Com base nas candidaturas analisadas, aprovadas e contratadas, e atendendo à dinâmica de 

procura e aprovação verificada no ano 2018, em particular as candidaturas submetidas nos 2º 

avisos, e sem prejuízo das avaliações que ainda estão a decorrer, é expectável que algumas das 

metas de realização e resultado contratualizadas para o ano 2018 sejam atingidas e, em alguns 

casos, superadas no decurso do presente ano.  

No que diz respeito à medida 10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas 

explorações agrícolas perspetiva-se o cumprimento das metas de 2018 que serão atingidas e 

superadas só com as candidaturas efetuadas ao 1º aviso de concurso. Considerando apenas os 

projetos em execução, verifica-se que grau de concretização de 77% para os números de projetos 

apoiados e para o número Beneficiários/ explorações apoiadas. Se assumirmos uma execução 

plena dos projetos aprovados ficamos num cenário de superação das metas contratualizadas 

para 2018. 

A dinâmica de procura verificada no 2º aviso deixa bons indícios relativamente a uma 

concretização das metas programadas para 2023, sobretudo se tivermos em conta o número de 

candidaturas apresentadas (381) e a valia global que em geral tem caraterizado os projetos 

submetidos nesta medida. Apenas com execução dos projetos que tiveram VGO positiva do 1º 

aviso, mas que transitaram para o 2º aviso por falta de dotação financeira é possível atingir as 

metas de 2023. 

Relativamente à medida 10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização 

foram aprovados 4 projetos, estando todos eles em execução, o que significa grau de 

concretização de 80% para o indicador de resultado projetos/beneficiários apoiados (5). No que 

diz respeito aos indicadores de realização, referir que os projetos aprovados preveem um total 24 

postos de trabalho criados, valor que, a se confirmar, permite superar as metas contratualizadas 

para 2018 e 2023. Relativamente ao nº de beneficiários apoiados verifica-se igualmente um grau 

de concretização de 80%. Antecipa-se que que as metas definidas relativamente aos indicadoras 

programados sejam atingidas com o fecho do segundo aviso. 

Os 2 projetos em execução na 10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração de atividades 

de exploração contribuem para o grau de concretização do de 33% relativamente ao indicador de 

resultado (Projetos/beneficiários apoiados) e de realização (Explorações ou beneficiários). No 

que diz ao indicador referente Empregos criados através de projetos LEADER apoiados, o projeto 

em execução representa 8 postos de postos sendo que meta prevista para 2018 é 10. As 

candidaturas referentes os 2º avisos ainda estão em fase de análise, porém é possível antecipar 
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a partir da dinâmica de procura verificada que as metas serão atingidas quer no nº de projetos 

apoiadas como no nº de postos de trabalho a criar. 

Relativamente, à medida 10.2.1.4 – Cadeias Curtas e Mercados Locais foram aprovadas 3 

projetos. Todavia nenhum dos projetos aprovados se encontra em fase em execução, não se 

registando, por esse motivo, qualquer progresso relativo à concretização das metas. Uma vez em 

execução as operações aprovadas concorrem para o cumprimento das metas de 2018, sendo que 

o cumprimento das metas de 2023 dependerá da aprovação de projetos adicionais. Esta situação 

que pressupõe um reforço de verbas uma vez que a dotação referente a esta medida foi esgotada 

no 1º aviso.  

A medida 10.2.1.5 – Promoção de Produtos de Qualidade Locais, o aviso apesar de prorrogado o 

prazo não teve qualquer candidatura submetida. Conforme referido anteriormente, não alterando 

as condições do aviso dificilmente podem ser atingidas as metas contratualizadas. 

Na medida 10.2.1.6 – Renovação de Aldeias não teve projetos aprovados no 1º aviso. As 3 

candidaturas apresentadas no 2º aviso encontram-se ainda em fase de analise pelo que as meta 

de 2018 não se encontram cumpridas.  

No que diz respeito aos indicadores relativos à medida Projetos de criação do próprio emprego ou 

empresa por desempregados ou inativos que pretendam voltar ao mercado de trabalho (PI9.10 e 

9.6) operacionalizada através do PO Norte, as perspetivas são de que, caso se confirmem taxas 

de aprovação e execução que se antecipam para os projetos candidatados, as metas relativas 

aos indicadores de resultado e realização possam ser atingidas no decurso de 2019. 

 Tendência observadas da implementação   

Focalizando a análise das dinâmicas de procura, aprovação e absorção foi possível constatar que 

os projetos do setor vitivinícola têm um grande peso específico na execução atual da EDL. Este 

setor apresenta a maior parte das candidaturas analisadas e absorvendo garante parte dos 

apoios previstos, sobretudo na medida 10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos 

nas explorações agrícolas. Tal facto decorre por um lado pela configuração do próprio aviso  em 

termos de tipologias e beneficiários de dotações a concurso, mas também caraterísticas próprias 

território de intervenção da ADH, caraterizado pelo predomínio da pequena propriedade rural e 

por pequenos prioritários com algum capital acumulado para investir. 

Sem prejuízo da boa dinâmica de absorção de apoio que se verifica numa importante atividade 

económica do território que acrescenta valor a um recuso endógeno, importa notar que desenho 
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das medidas apoio, quer termos de elegibilidade dos beneficiários, despesas ou tipologias de 

intervenção o mesmo a nível das CAE enquadráveis, tem limitado o acesso aos apoios PDR a 

outro tipo de produtores com perfil diferente e que atuam em setores emergentes 

tendencialmente mais especializados, mas que do ponto de vista regulamentar não são 

considerados projetos de escala regional. Este aspeto foi apontado pelo GAL como fator limitante 

a um logica de apoio mais diversificada no que diz respeito sobretudo na medida 10.2.1.2 - 

Pequenos investimentos na transformação e comercialização, cujo envelope financeiro foi na sua 

grande parte alocar a beneficiários que atua na cadeia de valor associado ao produto vinho.  

A medida 10.2.1.5 - Promoção de Produtos de Qualidade Locais ficou sem procura, muito devido 

às disposições regulamentares que impedem os produtores de vinho candidatar projetos no 

âmbito destes concursos. Os únicos produtos (para além do vinho) abrangidos regimes de 

qualidade no território da ADH (condição de elegibilidade do concurso) são de carne maronesa, a 

castanha, o azeite e uma espécie de gado caprino. De acordo com o GAL, os produtores nestes 

setores consideraram, de uma forma geral que as condições do aviso, em particular as tipologias 

de projetos a apoiar, não se adequavam às necessidades, daí a procura nula que se verificou. No 

caso do azeite, a ausência de candidaturas deve-se essencialmente à reduzida expressão 

territorial que este produto tem no território.  

As dinâmicas de procura e absorção de apoio apresentam uma distribuição geográfica pouco 

homogénea pelos concelhos que compõem o território de intervenção, tanto em termos de 

candidaturas apresentadas, como em termos de investimento total dos projetos. A maior parte da 

candidatura em beneficiários dos concelhos de Alijó e Sabrosa, que também são os concelhos 

com maiores níveis de investimento associados aos projetos candidatados. 
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Figura 11 ! Dinâmicas de procura, aprovação e execução por município e setor  

Dinâmica de procura, aprovação e execução por território (Nº de candidaturas) 

 

Dinâmica de procura, aprovação e execução por território (Investimento) 

 

Candidaturas apresentadas por setor de atividade FEADER executado por setor de atividade 
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Execução das operações no PDR 2020 

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas 

Concursos Lançados 2 
 

 Dotação (despesa pública) 1.288.610,52 € 

   

Candidaturas apresentadas Candidaturas aprovadas Projetos contratados 

N.º Investimento total Nº 
Investimento 

elegível 
FEADER Nº 

Investimento 
elegível 

FEADER 

599 14.555.449,05 € 80 1.212.924,66 € 545.817,67 € 75 1.127.764,72 € 507.494,57 € 

37 projetos com pedidos de pagamento liquidados à data de 31-12-2018 

318.057,08 €  Valor pago (despesa pública) 

286.251,37 €  Valor pago (FEADER 
 

Objetivos e prioridades visadas 

Promover a melhoria das condições de vida, de trabalho e de produção dos agricultores; 
Contribuir para o processo de modernização e de capacitação das empresas do sector agrícola 

Tipologia das Intervenções a apoiar 

Investimentos nas explorações agrícolas cujo custo total elegível, apurado em sede de análise, seja superior ou igual a 
1.000,00€ e inferior a 40.000,00€  

Avisos de abertura de concurso lançados 

Aviso nº 001/GAL/ Douro Histórico/ 102111/2018 

Data de início 21/07/2106 Data de fim 06/09/2016    Dotação 687.405,00 € 

Candidaturas 
apresentadas 

Candidaturas aprovadas Projetos contratados 

N.º 
Investimento 

total 
Nº 

Investimento 
elegível  

FEADER N.º 
Investimento 

elegível 
FEADER 

281 6.044.284,67 € 80 1.212.924,66 € 545.817,67 € 80 1.795.000,00 € 576.520,00 € 

Aviso nº 002/GAL/ Douro Histórico/ 102111/2018 (Em análise) 

Data de início 25/07/2018 Data de fim 28-09 2018  Dotação 601.205,52 € 

Candidaturas 
apresentadas 

Candidaturas aprovadas Projetos contratados 

N.º 
Investimento 

total 
N.º 

Investimento 
elegível  

FEADER N.º Investimento elegível FEADER 

318 8.511.164,38 € - - - - - - 
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10.2.1.2 – Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas 

Concursos Lançados 2 
 

 Dotação (despesa pública) 538.302,56 € 
   

Candidaturas apresentadas Candidaturas aprovadas Projetos contratados 

Nº Investimento total Nº 
Investimento 

elegível 
FEADER Nº 

Investimento 
elegível 

FEADER 

27 5.299.775,65 € 4 670.797,53 € 271.673,04 € 4 670.797,53 € € 271.673,04 € 

4 projetos com pedidos de pagamento liquidados à data de 31-12-2018 

301.858,91 € Valor pago (despesa pública) 

271.673,02 € Valor pago (FEADER 

Objetivos e prioridades visadas 

Contribuir para o processo de modernização e de capacitação das empresas de transformação e comercialização de produtos 
agrícolas 

Tipologia das Intervenções a apoiar 

Investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas cujo custo total elegível, apurado em sede de 
análise, seja superior ou igual a 1.000,00€ e inferior a 200.000,00€  

 

Avisos de abertura de concurso lançados 

Aviso nº 001/GAL/ Douro Histórico/ 102112/2016 (Fechado) 

Data de início 21/07/2016 Data de fim 1/09/2016    Dotação 294.602,00 € 

Candidaturas apresentadas Candidaturas aprovadas Projetos contratados 

N.º Investimento total N.º 
Investimento 

elegível 
FEADER N.º 

Investimento 
elegível 

FEADER 

16 3.212.953,31 € 4 670.797,53 € 271.673,04 € 4 670.797,53 € 271.673,04 € 

Aviso nº 002/GAL/ Douro Histórico/ 102112/2018 (Fechado em análise) 

Data de início 25/07/2018 Data de fim 28/09/2018  Dotação 243.700,56 € 

Candidaturas apresentadas Candidaturas aprovadas Projetos contratados 

N.º Investimento total N.º 
Investimento 

elegível 
FEADER N.º 

Investimento 
elegível 

FEADER 

11 2.086.822,34 € - - - - - - 
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10.2.1.3 – Diversificação de atividades na exploração agrícola 

Concursos Lançados 2 
 

 Dotação (despesa pública) 1.117.218,16 €  
   

Candidaturas apresentadas Candidaturas aprovadas Projetos contratados 

N.º Investimento total N.º 
Investimento 

elegível  
FEADER N.º 

Investimento 
elegível  

FEADER 

61 13.213.552,63 € 6 998.991,71 € 449.546,56 € 6 998.991,71 € 449.546,49 € 

2 projetos com pedidos de pagamento liquidados à data de 31-12-2018 

155.791,90 € Valor pago (despesa pública) 

140.212,71 € Valor pago (FEADER) 

Objetivos e prioridades visadas 

Estimular o desenvolvimento, nas explorações agrícolas, de atividades que não sejam de produção, transformação ou 
comercialização de produtos agrícolas previstos no anexo I do TFUU, criando novas fontes de rendimento e de emprego; 
Contribuir diretamente para a manutenção ou melhoria do rendimento dos agregados familiares, a fixação de população, a 
ocupação de e o reforço da economia rural 

Tipologia das Intervenções a apoiar 

Investimentos em atividades económicas não agrícolas na exploração agrícola cujo custo total elegível, apurado em sede de 
análise, seja superior ou igual a 1.000,00€ e inferior a 200.000,00€  
 

Avisos de abertura de concurso lançados 

Aviso nº 001/GAL/ Douro Histórico/ 102112/2016 

Data de 
início 

22/12/2016 Data de fim 22/02/2017 Dotação 763.782,60 € 

Candidaturas apresentadas Candidaturas aprovadas Projetos contratados 

N.º Investimento total N.º 
Investimento 

elegível 
FEADER N.º 

Investimento 
elegível 

FEADER 

38 8.361.257,61 € 6 998.991,71 € 449.546,49 € 6 998.991,71 € 449.546,49 € 

Aviso nº 002/GAL/ Douro Histórico/ 102112/2018 

Data de início 16/08/2018 Data de fim 16/10/2018    Dotação 353.435,56 € 

Candidaturas apresentadas Candidaturas aprovadas Projetos contratados 

N.º Investimento total 
N
º 

Investimento 
elegível 

FEADER N.º 
Investimento 

elegível 
FEADER 

23 4.852.295,02 €  -      
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10.2.1.4 – Cadeias Curtas e Mercados locais  

Concursos Lançados 1 
 

 Dotação (despesa pública) 181.853,16 € 
   

Candidaturas apresentadas Candidaturas aprovadas Projetos contratados 

N.º Investimento total N.º 
Investimento 

elegível 
FEADER N.º 

Investimento 
elegível 

FEADER 

5 552.230,00 € 3 391.880,33 € 176.346,15 € 1 38.745,00 € 17.435,25 € 

0 projetos com pedidos de pagamento liquidados à data de 31-12-2018 

0,00 € Valor pago (despesa pública) 

0,00 € Valor pago (FEADER) 

  

Objetivos e prioridades visadas 

Promover o contato direto entre o promotor e o consumidor, contribuindo para o escoamento da produção local, a 
preservação dos produtos e especialidades locais, a diminuição do desperdício alimentar, a melhoria da dieta alimentar 
através do acesso a produtos frescos da época, frescos de qualidade, bem como fortalecendo a confiança entre o produtor 
e consumidor; 
Incentivar praticas culturais menos e ambientalmente sustentáveis, contribuindo para a diminuição da emissão de gases de 
efeito de estufa através da redução de custos de armazenamento, refrigeração transporte dos produtos até aos centros de 
distribuição 

Tipologia das Intervenções a apoiar 

Cadeias curtas: 
Armazenamento, transporte e aquisição de pequenas estruturas de venda; 
Ações de sensibilização e educação para consumidores ou outro público-alvo: 
Desenvolvimento de plataforma eletrónicas e materiais promocionais; 
Ações de promoção e sensibilização para a comercialização de proximidade junto de núcleo urbanos que 
permitam escoar e valorizar a produção local 
 

Mercados locais: 
Criação, ou modernização de infraestruturas existentes de mercados locais  
Ações de promoção sensibilização para a comercialização de proximidade que permitam escoar e valorizar a 
produção local 

 

Avisos de abertura de concurso lançados 

Aviso nº 001/GAL/ Douro Histórico/ 10214/2017 

Data de 
início 

22/10/2017 Data de fim 31/01/2018 Dotação 181.853,16 € 

Candidaturas apresentadas Candidaturas aprovadas Projetos contratados 

N.º Investimento total N.º 
Investimento 

elegível 
FEADER N.º 

Investimento 
elegível 

FEADER 

5 552.230,00 € 3 391.880,33 € 176.346,15 € 1 38.745,00 € 17.435,25 € 
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10.2.1.5 – Promoção de Produtos de Qualidade Locais 

Concursos Lançados 1 
 

 Dotação (despesa pública) 181.853,16 € 

 

 

  

Candidaturas apresentadas Candidaturas aprovadas Projetos contratados 

N.º Investimento total N.º 
Investimento 

total 
Despesa 
pública 

FEADER N.º 
Investimento 

total 
Despesa 
pública 

FEADER 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 projetos com pedidos de pagamento liquidados à data de 31-12-2018 

0,00 € Valor pago (despesa pública) 

0,00 € Valor pago (FEADER) 

 

Objetivos e prioridades visadas 

Apoiar o desenvolvimento de estratégias comerciais e de promoção que permitam incentivar o consumo de produtos 
abrangidos por regimes de qualidade 
Promover a diferenciação e o posicionamento no mercado pela qualidade, utilizando o potencial de mercado associado 

Tipologia das Intervenções a apoiar 

Estudos ou pesquisas de mercado, com vista à definição de posicionamento do produto num dado mercado; 
Elaboração e implementação de planos de comercialização ou marketing-mix, incluindo ações de promoção fundamentadas 
nestes planos;  
Estudos de controlo e avaliação de implementação do plano de ação 
Estudos de caraterização da especificidade e qualidade do produto e elaboração de estratégias de adequação 
 

Avisos de abertura de concurso lançados 

Aviso nº 001/GAL/ Douro Histórico/ 10215/2017 

Data de início 22/10/2017 Data de fim 31/01/2018 Dotação 181.853,16 € 

Concurso sem procura 
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10.2.1.6 – Renovação de Aldeias 

Concursos Lançados 2 
 

 Dotação (despesa pública) 181.853,16 € 

   

Candidaturas apresentadas Candidaturas aprovadas Projetos contratados 

Nº Investimento total N.º Investimento elegível FEADER N.º Investimento elegível FEADER 

8 422.823,99 € 0 - - - - - 

0 projetos com pedidos de pagamento liquidados à data de 31-12-2018 

0,00 € Valor pago (despesa pública) 

0,00 € Valor pago (FEADER) 

Objetivos e prioridades visadas 

Preservar, conservar e valorizar os elementos patrimoniais locais e paisagísticos 

Tipologia das Intervenções a apoiar 

Investimentos em recuperação e beneficiação do património local, paisagístico e ambiental de interesse coletivo e seu 
apetrechamento, sinalética de itinerários paisagísticos, ambientais e agroturísticos e elaboração e divulgação de material 
documental relativo ao património de intervenção, incluindo ações de sensibilização, cujo custo total elegível, apurado em 
sede de análise, seja superior ou igual a 5.000,00€ e inferior a 200.000,00€  

Avisos de abertura de concurso lançados 

Aviso nº 001/GAL/ Douro Histórico/ 102116/2016 

Data de 
início 

26/09/2017 Data de fim 11/12/2017 Dotação 220.000,00 € 

Candidaturas apresentadas Candidaturas aprovadas Projetos contratados 

N.º Investimento total N.º Investimento Elegível FEADER N.º Investimento Elegível FEADER 

5 145.529,83 € 0      

Aviso nº 002/GAL/ Douro Histórico/ 102116/2018 (Em análise) 

Data de início 25/07/2018 Data de fim 17/09/2018 Dotação 363.706,56 € 

Candidaturas 
apresentadas 

Candidaturas aprovadas Projetos contratados 

N.º Investimento total N.º Investimento Elegível FEADER N Investimento Elegível FEADER 

3 277.294,16 € ‘      
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Execução das medidas PO Norte 2020 

Conforme mencionado anteriormente, não existem ainda projetos aprovados nas medidas 

programados. Foi apenas lançado um aviso de concurso no âmbito do sistema de incentivos ao 

empreendedorismo e ao emprego que mobiliza os dois Fundos programados: FEDER e FSE. 

Os avisos de concurso relativos Si2E foram lançados com um grande atraso face ao início da 

DLBC, situação que tem condicionado o progresso da EDL, sobretudo se atendermos à 

importância que os projetos a apoiar no âmbito desta PI têm para o cumprimento das metas e 

indicadores contratualizados. 

Sistema de incentivos ao empreendedorismo e ao emprego (SI2E) – GAL Douro Histórico 

Concursos Lançados 1 
 Dotação Total 1 504 090,00 € 
 Dotação FEDER 564 034,00 € 
 Dotação FSE 940 056,00 € 

   

Candidaturas apresentadas Candidaturas aprovadas 

N.º Investimento total Investimento (FEDER + FSE) N Investimento elegível 
FEADER + 

FSE 

96 4.236.343,34 € 2.040.773,98 € Sem Candidaturas aprovadas 

0 projetos com pedidos de pagamento liquidados à data de 31-12-2018 

0,00 € Valor pago (despesa pública) 

0,00 € Valor pago (FEDER) 

0,00 € Valor pago (FSE) 

Objetivos e prioridades visadas 
Objetivo específico no âmbito da PI 9.6 - Dinamizar a criação de estratégias de desenvolvimento socioeconómico de base 
local lideradas pelas respetivas comunidades. 
Objetivo específico no âmbito da PI 9.10 – Constituir estratégias de desenvolvimento socioeconómico de base local 
lideradas pelas respetivas comunidades 

Tipologia das Intervenções a apoiar 
a) Criação de micro e pequenas empresas ou expansão ou modernização de micro e pequenas empresas criadas há 
menos de cinco anos; 
b) Expansão ou modernização de micro e pequenas empresas criadas há mais de cinco anos 

Avisos de abertura de concurso lançados 

AVISO N.º NORTE-M8-2017-34 (GAL Douro Histórico) 

Data de início 27/08/2017 Data de fim 29/12/2017 Dotação FEDER 564 034,00 € 

Candidaturas apresentadas Candidaturas aprovadas 

N.º Investimento total Investimento (FEDER) N Investimento elegível FEADER 

50 3.834.697,26 € 1.639.127,90 € Sem Candidaturas aprovadas 

AVISO N.º NORTE-M8-2017-34 (GAL Douro Histórico) 

Data de início 27/08/2017 Data de fim 17/09/2018 Dotação FSE 940 056,00 € 

Candidaturas apresentadas Candidaturas aprovadas 

N.
º 

Investimento total Investimento FSE N Investimento elegível FSE  

46 401.646,08€ 401.646,08€ Sem Candidaturas aprovadas 
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Contributo para os objetivos estratégicos da EDL 

No que se reporta à prossecução dos objetivos estratégico desenhados na EDL, os projetos 

apoiados permitem apenas uma contribuição marginal para o Objetivo Estratégico 2 -Dinamizar 

iniciativas inovadoras diversificando e reforçando a viabilidade das explorações agrícolas.  

A mobilização do FEDER e do FSE afigura-se essencial para o cumprimento 4 dos 5 objetivos 

estratégicos definidos no âmbito da lógica de intervenção estratégica da EDL, nomeadamente 

através do estímulo a projetos no âmbito do Sistema de incentivos ao empreendedorismo e 

emprego (Si2E) e no âmbito da PI6c do PO Norte. 

Embora o GAL Douro Histórico tenha promovido a abertura de um aviso, que registou um 

investimento candidatado ao FEDER que corresponde a cerca de 70 % do FEDER e FSE, os 

constrangimentos associados aos atrasos no lançamento do concurso e as dificuldades 

verificadas ao nível da definição de regulamentos e ao nível da operacionalidade do sistema de 

informação, em particular do SIFSE, condicionaram a implementação da EDL e a prossecução dos 

seus objetivos. 

No que diz respeito ao contributo da implementação da EDL para o Objetivo Estratégico 5 - 

Dinamizar e promover ações de cooperação nacional e internacional e o trabalho em rede de 

diferentes níveis de parceiros, o GAL da Douro Histórico está, atualmente, a desenvolver, com um 

conjunto alargado de parceiros, quatro projetos no âmbito da cooperação interterritorial e 

transnacional (Eixo cooperação do PDR2020). Embora os resultados e contributos destas ações 

ainda não possa ser avaliado, a lógica de intervenção, as temáticas abordadas, bem como os 

parceiros estão claramente alinhados com os Objetivos Estratégico 5 da EDL. 
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Tabela 19 | Execução da EDL face aos OE estabelecidos 

PO  Eixo/Medida Fundo Indicador Executado 
2018 2023 

OE EDL 
Meta % Meta % 

PDR 
2020 

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos 
investimentos nas explorações agrícolas 

FEADER 

Nº Projetos apoiados (Realização) 37 48 77% 107 35% 

OE2 

Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas (Resultado) 37 48 77% 107 35% 

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e 
comercialização 

Nº Projetos apoiados (Realização) 4 5 80% 11 36% 

Nº Empregos criados (Resultado) 8 10 80% 22 36% 

Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas (Resultado) 4 5 80% 11 36% 

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração 

Nº Projetos apoiados (Realização) 2 6 33% 13 15% 

Nº Empregos criados (Resultado) 4 6 67% 20 20% 

Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas (Resultado) 2 6 33% 13 15% 

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais 

FEADER 

Nº Projetos apoiados (Realização) 0 3 0% 7 0% 

OE2 
Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas (Resultado) 0 3 0% 7 0% 

10.2.1.5 - Promoção de Produtos de Qualidade Locais 
Nº Projetos apoiados (Realização) 0 1 0% 2 0% 

Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas (Resultado) 0 1 0% 2 0% 

10.2.1.6 - Renovação de aldeias 
Nº Projetos apoiados (Realização) 0 4 0% 9 0% 

Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas (Resultado) 0 4 0% 9 0% 

PO 
Norte 
2020 

8ab) Projetos de criação do próprio emprego ou empresa 
por desempregados ou inativos que pretendam voltar ao 
mercado de trabalho 

FEDER 

Empresas que beneficiam de apoio (resultado) 0 3 0% 16 0% 

OE1 Postos de trabalho criados (realização) 0 5 0% 23 0% 

8ag) Projetos de investimento para a expansão de 
pequenas e microempresas existentes 

Empresas que beneficiam de apoio (resultado) 0 4 0% 20 0% OE2 Postos de trabalho criados (realização) 0 6 0% 28 0% 

6Ca) Património Natural 

Aumento do número esperado de visitantes a sítios de 
património cultural e natural e atrações beneficiárias de apoio 

0 101 0% 143 0% 

OE4 Dormidas em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos, 
apartamentos turísticos e outros 

0 17 0% 67 0% 

POR NORTE 6Ca) Património Cultural 

Aumento do número esperado de visitantes a sítios de 
património cultural e natural e atrações beneficiárias de apoio 

0 101 0% 403 0% 

OE4 Dormidas em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos, 
apartamentos turísticos e outros 

0 17 0% 67 0% 

8iii) Projetos de criação do próprio emprego ou empresa 
por desempregados ou inativos que pretendam voltar ao 
mercado de trabalho 

FSE 

Pessoas apoiadas no âmbito da criação de emprego incluindo o 
próprio emprego 

0 36 0% 61 0% 

OE3 % Pessoas apoiadas no âmbito da criação de emprego, que 
permanecem 12 meses após o fim do apoio 

0 40% 0% 60% 0% 

PDR 
2020 

10.3.1-Cooperação Interterritorial e Transacional dos 
Grupos de Ação Local 

FEADER Não programado no âmbito do contrato para a gestão da Estratégia DLBC  OE5 
    Execução da EDL  
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4.2 Participação dos Parceiros na Execução da EDL 

A análise da participação dos parceiros na execução da EDL baseia-se nos elementos comuns 

recomendados para avaliar os mecanismos de execução e animação, provenientes da Minha 

Terra - Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local e Rede Rural Nacional. 

Pretende-se, no quadro da operacionalização da EDL, avaliar a eficácia do GAL da Douro Histórico 

na promoção das relações internas da sua parceria e no desenvolvimento de formas de 

cooperação com as instituições e outras redes que atuam (ou que têm potencial para atuar) na 

região (sistema de governança local).Pretende-se, também, avaliar a capacidade de mobilização 

dos intervenientes públicos e privados (potenciais beneficiários ou stakeholders relevantes para a 

concretização dos objetivos definidos na EDL). 

Por forma obter evidências da participação dos parceiros, das interações com as AG, bem como 

das relações estabelecidas com outros GAL ou parceiros locais, a equipa de avaliação suporta-se 

na entrevista realizada ao GAL Douro Histórico, respetiva equipa técnica e coordenador, bem 

como na análise documental e nos resultados dos inquéritos realizados aos beneficiários. 

 Deste modo no que diz à resposta à questão e critério abaixo identificados, contata-se o 

seguinte: 

Questão 1 | Em que medida contribuiu a animação para melhores resultados da implementação 

da EDL? 

Critério de avaliação | Foi assegurada a participação dos parceiros relevantes na definição do processo de 

desenvolvimento local 

A composição da parceria foi já caraterizada no ponto 1.2 deste documento, pelo que, nesta fase, 

importa avaliar a sua adequação e a sua capacidade em estimular/garantir uma atitude proactiva 

dos parceiros na implementação da EDL.  

A equipa da avaliação conclui que a abordagem ascendente resulta da dinâmica de participação 

assegurada pelos mecanismos de representatividade regional e setorial que o próprio modelo 

organizacional do GAL consagra. Sem prejuízo das fragilidades já identificadas no modelo de 

governação (ponto 3.4), considera-se que o GAL tem sido capaz de garantir a coordenação 

operacional da EDL, mobilizando os recursos organizativos, técnicos e materiais para a eficiência, 

eficácia e sustentabilidade das iniciativas desenvolvidas no âmbito da DLBC. O GAL é composto 

por 43 parceiros, tendo realizado 2 Assembleias Gerais ao longo do período de implementação da 

EDL. Contabiliza-se também a participação do GAL em 32 atividades que envolveram parceiros.  
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O GAL revela um elevado nível de implantação no território de intervenção, desenvolvendo a sua 

atividade em estreita proximidade com populações locais e as suas necessidades. Tal facto, 

conjugado com conhecimento das especificidades do seu tecido produtivo e com experiência 

acumulada na promoção dos anteriores ciclos de programação comunitária, constituí na 

perspetiva da equipa de avaliação, um importante fator para a identificação dos 

constrangimentos, ameaças, potencialidades e oportunidades que se colocam à implementação 

da EDL. 

A composição da parceria garante bons níveis de representatividade sectorial e geográfica 

temática, permitindo que, no quadro da atividade o GAL, sejam mobilizadas as competências 

especificas de cada um dos parceiros regionais por forma a gerar os níveis de conhecimento 

partilhado que permitem uma melhor articulação entre os intervenientes públicos e potenciais 

beneficiários.   

A participação dos parceiros relevantes na definição do processo de desenvolvimento local foi 

assegurada no âmbito da atividade e missão do GAL através promoção de atividades ou da 

participação em atividades de iniciativa dos parceiros. Os parceiros envolvidos na atividade do 

GAL apresentam possuem natureza diversa, garantindo os níveis de representatividade setorial e 

territorial adequados à prossecução dos objetivos EDL.  

 

Indicadores de realização 

Nº e diversidade de parceiros do GA (corresponde às entidades que 
constam no contrato assinado) 

43 

Reuniões (50% média de parceiros que participaram) 
34  

(2 reuniões da assembleia Geral do GAL) 

Atividades que envolveram os parceiros 34 

Indicadores de resultado 

Maior nível de participação dos parceiros face ao período anterior Maior 
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4.3. Atividades de animação dos GAL 

Neste ponto avalia-se o funcionamento do mecanismo de execução e animação da EDL, 

analisando a qualidade e a densidade das interações que o GAL tem vindo estabelecer com o 

sistema público e privado no qual se insere e com a comunidade do seu território de intervenção.  

A eficácia dos mecanismos de divulgação e comunicação foi avaliada tendo por base a 

informação documental recolhida junto do GAL, a entrevista realizada e também os inquéritos 

realizados aos beneficiários do programa. 

Importa sublinhar, que ao longo dos sucessivos ciclos de programação, o GAL – Douro Histórico 

foi capaz de construir uma forte relação de proximidade com o tecido económico e comunidade 

local. Estas redes de proximidade, construídas e consolidadas no âmbito das de abordagens 

LEADER anteriores, representam no quadro da atual EDL canais de circulação e de informação 

muito eficazes que, embora assumam um caráter mais informal, são determinantes na ligação e 

mobilização dos diversos atores territoriais no sentido da concretização dos objetivos das 

estratégias locais de desenvolvimento territorial. 

Sem prejuízo da importância dos canais informais na animação e da EDL, a estratégia de 

comunicação do GAL Douro- Histórico recorre a uma utilização sistemática de formas 

comunicacionais de base digital que vieram acrescentar eficácia às iniciativas de divulgação 

promovidas pelo GAL Douro Histórico. O Website da Douro Histórico, por exemplo, permite chegar 

a um universo alargado de potenciais beneficiários, mas também a agentes intermediários de 

divulgação, como é o caso dos consultores. 

Os avisos de concurso foram sempre objeto de divulgação nos órgãos de comunicação social, 

quer em forma de forma de notícia, quer em forma de anúncio, sendo objeto de publicação no 

jornal de tiragem regional A Voz de Trás-os-Montes. Complementarmente, toda a informação 

relativa aos concursos (orientações técnicas, etc.) foram disponibilizados no website da 

Associação Douro Histórico para consulta e descarregamento. 

Os trabalhos de avaliação permitiram constatar que os consultores desempenham um papel 

muito importante na divulgação e animação da EDL. De acordo com os resultados dos inquéritos 

realizados aos beneficiários, verifica-se que o papel destes profissionais é tão importante na 

divulgação da EDL como as ações de divulgação promovidas pela Associação Douro Histórico. O 

website do Associação Douro Histórico constitui também um dos principais canais de divulgação 

da EDL. 
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Figura 12 | Divulgação da EDL (Indicadores com base em inquéritos aos beneficiários) 

Q. Conhece a EDL do Douro Norte do Grupo de Ação Local da Douro Histórico? 
0 não conheço; 10 conheço plenamente 

 

Q. Como teve conhecimento do apoio para o seu projeto? 

 

 

A resposta às questões de avaliação relativas aos mecanismos de execução e animação da EDL 

que se desenvolve nos pontos seguintes sustenta-se, em grande parte, nos elementos 

desenvolvidos anteriormente, aprofundados e complementados por elementos de avaliação 

adicionais que a equipa de avaliação considerou pertinentes. 

Critério de avaliação | Foi assegurada a mobilização da comunidade local (pessoas, empresas, 

organizações) 

Durante o período de implementação da EDL, o GAL promoveu diversas sessões de informação e 

de esclarecimento destinadas sobretudo aos públicos-alvo da EDL, com objetivo de divulgar os 

Avisos e as Operações, dinamizar a submissão de candidaturas e esclarecimento dos potenciais 
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beneficiários. Estas sessões decorreram nos concelhos da que compõem o Território de 

Intervenção, sendo todas elas da iniciativa da ETL do GAL Douro Histórico. Foram realizadas as 

seguintes sessões: 

▪ De 25 a 28 de julho de 2016 | 7 sessões sob o enfoque nos Pequenos Investimentos na 

Exploração Agrícola e na Transformação e Comercialização dos Produtos Agrícolas  

▪ De 25 a 29 de setembro de 2017 – 7 sessões sob o tema SI2E e Operações no âmbito do 

FEADER 

▪ 9 de agosto de 2018 | Sessão de esclarecimento no âmbito do lançamento de 4 avisos de 

concurso para as medidas 10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas 

explorações agrícolas, 10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e 

comercialização,10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração, 10.2.1.6 - 

Renovação de aldeias 

As sessões foram conduzidas pela ETL do GAL, tendo-se realizado uma apresentação geral da 

Estratégia de Desenvolvimento Local que integra o DLBC Rural Vale Douro Norte, bem como uma 

apresentação detalhada das operações a concurso, acompanhada de uma explicação acerca dos 

critérios de acesso dos beneficiários, tipologia de projetos, elegibilidades de investimento, 

processo de candidatura entre outros aspetos relevantes para que os potenciais promotores 

possam levar a cabo as suas candidaturas a estes incentivos. 

Indicadores de realização 

 Sessões de comunicação da atividade do GAL 15 

de ações de informação e sensibilização (associada ao Plano de Comunicação) 15 

Indicadores de resultado 

Maior da proximidade com a comunidade local  Sim 

Maior da mobilização da comunidade local Sim 

 

Critério de avaliação | Foi assegurada a capacitação de beneficiários e de potenciais beneficiários 

As sessões promovidas pelo GAL mencionadas no ponto anterior, para além da finalidade de dar 

a conhecer a EDL, tiveram como objetivo esclarecer os beneficiários e potenciais beneficiários 

relativamente aos aspetos relacionados com os apoios.  Estas sessões terão contribuído para 

uma melhor qualidade dos pedidos de apoio, mesmo atendendo ao papel fundamental 

desempenhado pelos consultores e pelas diversas Associações de Agricultores em todo o 

processo. 
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Indicadores de realização 

N.º de sessões de esclarecimento 15 

N.º de atendimentos pré-projecto (potenciais beneficiários, beneficiários, consultores) 80 

Indicadores de resultado 

% de projetos aprovados com contacto prévio com ETL;  30% 

% de projetos aprovados sem contacto prévio com ETL 70% 

 

Critério de avaliação | Foi assegurada a integração da inovação na implementação da EDL 

O GAL Douro-Histórico participa atualmente no projeto LIGNOBIO. Trata-se de um projeto Projeto-

piloto financiado em 60% pelo PIC LIFE, cujo carater inovador se relaciona com a demostração da 

viabilidade ambiental, técnica e económica para o desenvolvimento industrial e comercialização 

de bioprodutos hipocarbónicos de origem orgânica (resíduos florestais e agrícolas) aos quais é 

acrescentado valor, mediante conversão termoquímica assistida por micro-ondas. O projeto é 

coordenado pela Fundación General Universidad de Alcalá, e para além da Douro Histórico, 

envolvendo parceiros de Portugal de Espanha e outras Associações de Desenvolvimento, assim 

com empresas das áreas abrangidas pela iniciativa e Instituto Nacional de Investigación y 

Tecnología Agraria y Alimentaria. 

Todavia, importa assinalar que o projeto LIGNOBIO não se realiza no quadro dos mecanismos de 

operacionalização da EDL contratualizada. Ainda assim, o projeto referido, pelas suas 

caraterísticas, demostra um forte alinhamento com referencial estratégico de intervenção 

desenhado para a EDL, o que faz com que contribua, embora indiretamente, para a sua 

concretização. 

Indicadores de realização 

N.º de projetos apoiados de carater inovador 1 

N.º projetos piloto apoiados 1 

Nº de parceiros ligados à investigação e desenvolvimento 4 

Indicadores de resultado 

Número de produtos / serviços inovadores criados para responder às necessidades locais 1 
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Critério de avaliação | Foi assegurada a sustentabilidade dos projetos 

Observou-se uma elevada procura pelos serviços técnicos do GAL para esclarecimento de 

dúvidas relativas à informação disponibilizada no site institucional e na comunicação social, bem 

como para o esclarecimento de dúvidas na conceção da ideia de negócio e subsequente intenção 

de investimento. O atendimento dos beneficiários foi efetuado presencialmente, telefonicamente 

e por correio eletrónico.  

Com base nos inquéritos realizados verifica-se que cerca de 35% dos beneficiários inquiridos 

recorreu ao apoio da Associação Douro Histórico A grande maioria considera que o apoio 

prestado foi muito importante na durante a fase de candidatura do projeto (61%) e muito ativo 

após a aprovação (44%). 

Figura 13 | Apoio técnico prestado pelo GAL (Indicadores com base em inquéritos aos beneficiários) 

 Q. Recorreu ao apoio da Associação Douro 
Histórico durante o processo de candidatura? Q. Que tipo de apoio recebeu? 

 

 

Como avalia o apoio durante a candidatura  
0 pouco importante; 10 Muito importante 

Como avalia o apoio recebido após 
aprovação da candidatura? 
 0 inexistente; 10 Muito ativo 
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Indicadores de realização 

N.º de atendimentos após aprovação de projetos 70 

N.º de atividades de divulgação dos produtos/serviços dos projetos apoiados (ações de benchmarking, 
brochuras, encontros, feiras, festas temáticas; mostras de produtos locais; workshops e seminários; ...) 

4 

Nº de documentos de apoio para beneficiários (p.e., divulgação de boas praticas) 1  

Indicadores de resultado 

Reforço das vantagens específicas da área de intervenção 

Sem 
elementos 

para avaliar 

Aumento da alavancagem financeira dos projetos apoiados 

Criação de redes e parcerias entre projetos apoiados (p.e.redes colaborativas) 

Manutenção e/ou incremento dos postos de trabalho nos projetos apoiados; 

 

Critério de Avaliação | Foi assegurado o estímulo ao investimento 

O estímulo ao investimento foi essencialmente assegurado pelo GAL Douro – Histórico, através 

das diversas iniciativas de divulgação e esclarecimento já mencionadas no ponto anterior, assim 

como pela abertura de 11 avisos de concurso, a receção dos pedidos de apoio, a análise da valia 

das candidaturas e sua aprovação. Os elevados níveis de procura registada aos avisos lançados 

pelo GAL-Douro Histórico evidenciam a eficácia destes mecanismos. 

Indicadores de realização 

N.º de atividades de divulgação da EDL 15 

N.º de concursos e avisos abertos 11 

Indicadores de resultado 

Expansão do n.º e tipologia de potenciais beneficiários - 
Grau de adesão dos beneficiários por Intervenção 
(medido através candidaturas apresentadas) 

Regime simplificado de pequenos investimentos nas 
explorações agrícolas 

599 

Pequenos investimentos na transformação e comercialização 27 

Diversificação de atividades na exploração 61 

Cadeias curtas e mercados locais 5 

Promoção de Produtos de Qualidade Locais 0 

Renovação de aldeias 8 

Si2E 52 

  

Critério de avaliação | Foi assegurado o trabalho em rede entre atores do desenvolvimento rural 

O GAL Douro-Histórico tem vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas em cooperação com 

outros atores do desenvolvimento rural, promovendo projetos em parceria em áreas temáticas 

com relevância para a concretização da EDL, tais como o turismo, o ambiente, a inclusão social, 

entre outros. Muitos destes projetos têm um âmbito transnacional, fator que poder vir a revelar-se 
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essencial para uma melhorar a eficácia da EDL, sobretudo atendendo à qualidade das 

experiências adquiridas no âmbito destas redes, em particular no que se refere às boas práticas 

aprendidas que podem ser replicadas no contexto do território de intervenção da EDL. 

 O trabalho em rede entre atores do desenvolvimento rural é assegurado pelo GAL Douro-

Histórico  através da sua participação nas seguintes redes/projetos: 

▪ Colaboração com o Governo Cabo Verdiano e outras Associações de Desenvolvimento 

Portuguesas e com o apoio da Cooperação Portuguesa e do FIDA (Fundo Internacional de 

Desenvolvimento Agrícola) na implementação do Programa de Luta Contra a Pobreza em 

Meio Rural em Cabo Verde; 

▪ Participação na Associação Transnacional Union de Térres de Riviére; 

▪ Participação na ONGD ACVER – Associação Internacional para a Cooperação e 

Desenvolvimento de Comunidades Rurais; 

▪ Participação na Federação Minha Terra; 

▪ Participação na Fundação Museu do Douro. 

Face ao exposto, entende-se que a participação do GAL nestas redes tem contribuído para uma 

melhoria da perspetiva de trabalho em rede, bem como para melhoria do nível de compreensão 

das necessidades e potencialidades do território de intervenção pela competente de partilha de 

experiência e divulgação de boas práticas que subjaz a este tipo de parcerias. 

Indicadores de realização 

 Redes em que o GAL participa 5 

parceiros que atuam em diversos domínios (social, económico ambiental) 24 

Indicadores de resultado 

Melhoria da perspetiva de trabalho em rede/colaboração no território (qualitativo Sim 

ações de divulgação de atividades inovadoras (associada o projeto IGNOBIO) 1 

Melhor compreensão das necessidades e potencialidades do território de intervenção (qualitativo) Sim 

 

Critério de avaliação | Foi assegurada a cooperação entre atores do desenvolvimento rural 

O GAL Douro Histórico integra 4 projetos de cooperação em rede, juntamente com outros 

parceiros, entre quais se encontram também GAL de outros territórios. Os projetos são os 

seguintes: 
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▪ PTIS – Parceria transnacional para a inclusão social – Projeto de âmbito social que tem 

como principais objetivos promover o empreendedorismo, promover a agricultura familiar, 

promover a integração social numa perspetiva de envolvimento comunitário das crianças 

e jovens; promover a capacitação das famílias; capacitar crianças e líderes; promover a 

proteção dos direitos das crianças e jovens; desenvolver ações de apoio técnico à auto-

organização dos habitantes; promover geminações entre municípios. O território de 

intervenção ilhas de Santo Antão, Santiago e Sal de Cabo Verde, e São Tomé e Príncipe. 

Para além, da Douro Histórico os parceiros deste projeto de cooperação são: 

- ADRIMAG  

- Câmara Municipal de Porto Novo  

- AMIPAUL – Liga dos Amigos do Paul 

- ProEmpresa – Instituto de Apoio e Promoção Empresarial  

- Associação de Jovens Agricultores da Casa do Meio  

- Projeto Educativo e Comunitário de Terra Boa  

- Cooperativa Mulheres do Sal, A Incubadora   

- Escola Secundária Olavo Moniz  

- PAPAC – Programa de Apoio à Pequena Agricultura Comercial  

- ARCAR – Associa a Reinserção de Criança Abandonadas e em Situação de Risco 

▪ Boas Práticas de Desenvolvimento e Coesão Territorial em áreas de Parque Natural 

Norte de Portugal/Moçambique” | Projeto de cooperação candidatado à medida 10.3.1 – 

Cooperação Interterritorial e Transacional dos GAL que tem um cariz ambiental, em 

parceria com as seguintes entidades: 

- Douro Superior, Associação de Desenvolvimento (Coordenador da parceria); 

- ADRITEM - Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria; 

- Ader-Sousa - Associação de Desenvolvimento Rural das Terras do Sousa; 

- ADRIMINHO - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Minho; 

- CoraNE - Associação de Desenvolvimento dos Concelhos da Raia Nordestina 

▪ Cooperação 3G – Geoturismo, Geoeducação, Geoconservação | Projeto previsto no plano 

de cooperação, candidatado à medida 10.3.1 – Cooperação Interterritorial e Transacional 

dos GAL. Tem como finalidade informar sobre os territórios rurais em cooperação: 

elementos identitários do território, valores comuns do ponto de vista histórico, 

económico, social e ambiental, e realçar os aspetos mais relevantes para a 

complementaridade de intervenções entre os territórios em cooperação. O GAL Douro 

Histórico integra esta projeto em parceria com as seguintes entidades: 

- ADRIMAG, 

- DESTEQUE 

- GRATER,  

- ADELIAÇOR,  

- ASDEPRE,  
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- ARDE,  

- LAG Cismava Sudului da República da Moldávia, 

- Geoparque no AREPIPE e SERIDÓ (Brasil)  

- Parque Nacional Krkonose (República Checa)   

- Metshalitus (Finlândia) representados pela Federação EUROPARC. 

▪ Enoturismo do Douro 3.0 - a taste of Douro | Projeto previsto no plano de cooperação, 

candidatado à medida 10.3.1 – Cooperação Interterritorial e Transacional dos GAL. É 

transversal à ELD e procura, de forma inovadora, contribuir para o desenvolvimento do 

enoturismo nos territórios envolvidos, partindo da valorização dos seus recursos 

turísticos, patrimoniais e culturais e dos produtos e artes e ofícios tradicionais. O projeto 

será desenvolvido em pareceria com a GAL Douro Superior e o GAL Beira Douro. 

A equipa de avaliação considera que a participação nestes projetos de cooperação evidencia um 

bom nível de empenhamento do GAL Douro-Histórico no que toca ao fomento da cooperação e 

com outros atores do desenvolvimento rural. Considera-se que os projetos de cooperação 

referidos, juntamente com o projeto piloto LIGNOBIO, pelo alinhamento que demonstram com 

matriz estratégica da EDL, podem vir a representar um importante contributo para reforço dos 

mecanismos de execução da EDL e concretização dos seus objetivos.  

No entanto, importa notar que os projetos de colaboração integrados no plano de cooperação 

candidatados à Medida 10.3.1 – Cooperação Interterritorial e Transacional dos GAL ainda se 

encontram em fase de análise, pelo que não é possível à equipa de avaliação assegurar que o 

critério relativo cooperação entre atores seja efetivamente cumprido.  Os valores que constam na 

tabela presumem um cenário de aprovação que ainda não se confirmou, sendo, portanto, de 

natureza previsional. 

Indicadores de realização (previsional) 

N.º de projetos de cooperação interterritorial apoiados 4 

N.º de projetos de cooperação transnacional apoiados  4 

parceiros que atuam em diversos domínios (social, económico ambiental) 24 

Indicadores de resultado (previsional) 

nos territórios (p.e., a valorização integrada de um determinado recurso 
do território) 
 

Cooperação 3G- valorização dos recursos 
naturais patrimoniais do Douro  
Enoturismo do Douro 3.0 - a taste of Douro- é 
transversal à ELD e procura de forma inovadora 
contribuir para o desenvolvimento do enoturismo 
nos territórios envolvidos 

nos sectores de cooperação temática (p.e., criação de certos produtos ou 
serviços) 
em organizações parceiras (p.e., estabelecimento de comercialização de 
produtos agrícolas) 
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Critério de avaliação | Foi assegurada a eficácia na implementação da EDL 

Desde a implementação da EDL foram já apoiados 43 projetos em 3 medidas diferentes. Até ao 

fecho do ano apenas o FEADER tinha sido mobilizado. Contudo, a julgar pela procura registada no 

aviso de concurso relativo ao SI2E, prevê-se a mobilização dos outros fundos programados ainda 

no decurso do ano 2019. As taxas de comparticipação na ordem dos 50% pressupõem a 

mobilização de investimento da esfera privada, o que produz um efeito de alavancagem da 

comparticipação pública e comunitária que é decisivo para a concretização dos objetivos e metas 

da EDL.  

Indicadores de realização 

N.º e diversidade de projetos apoiados  
43 projeto  

em 3 operação do PDR202  

N.º de projetos focados no reforço da identidade local 43 

Indicadores de resultado 

Mobilização de fundos públicos e privados de várias fontes para implementar a EDL Sim 

Alterações observadas na satisfação das principais necessidades locais  Sim 

 

4.4. Aplicação de metodologia LEADER através de mecanismos de execução da EDL 

Nesto ponto pretende-se avaliar do valor acrescentado que a abordagem LEADER promovida pelo 

GAL- Douro Histórico tem tido no reforço do capital social e na melhoria sistema de governação 

da EDL.  

O grau de incorporação da metodologia LEADER nos mecanismos de execução e animação da 

EDL será avaliada pela matriz de avaliação do estado atual da implementação dos sete princípios 

LEADER (ver Tabela 20), bem como pelos elementos comuns de avaliação do seu valor 

acrescentado, desenvolvidas a partir das recomendações Minha Terra - Federação Portuguesa de 

Associações de Desenvolvimento Local e Rede Rural Nacional. 

Desde logo, importa reconhecer as dificuldades metodológicas que se colocam a este exercício. 

A avaliação dos efeitos da aplicação dos sete princípios da abordagem LEADER fica logo à 

condicionada pelo facto da EDL se encontrar ainda a meio do seu período de implementação. 

Por outro lado, a quantificação dos efeitos que a dinâmica do GAL induz no capital social do 

território é difícil de medir. Nesse pressuposto, a equipa de avaliação avança para a resposta às 

questões de avaliação ciente que os nexos de causalidade entre a intervenção do GAL junto dos 
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parceiros (indicadores de realização) e o aumento dos seus níveis de capacitação social 

(Indicadores de resultado), não podem ser inequivocamente demonstrados.  

Procurou-se, todavia, responder às questões de avaliação aplicando os critérios que emanam das 

orientações da FMT, mobilizando para o efeito elementos quantitativos e qualitativos que migram 

de análises anteriores. No sentido de medir o aumento dos níveis de capacitação social 

(indicadores de resultado), a equipa de avaliação procurou, sempre que possível, robustecer a 

análise com mais elementos de avaliação recolhidos no âmbito da entrevista realizada com o 

GAL. Todavia estes elementos recorrem mais da perceção dos técnicos e menos a evidências 

concretas, pelo que a equipa de avalização optou, nesta fase da avaliação, atribuir um menor 

peso estes elementos.  

Por esses motivos, esta análise focaliza-se na identificação dos possíveis constrangimentos que 

obstam à aplicação dos sete princípios da abordagem LEADER e das boas práticas que devem ser 

reforçadas. A avaliação do valor acrescentado e os impactos na área de intervenção será objeto 

de avaliação mais robusta e rigorosa no quadro da avaliação final da implementação da EDL a 

realizar no final do atual quadro de programação. 

A abordagem LEADER é sustentada na aplicação combinada de sete princípios que se 

complementam e interagem entre si ao longo de todo o processo de definição e de 

implementação da EDL: 

▪ a parceria local; 

▪ a abordagem ascendente; 

▪ a abordagem territorial com a integração plurissectorial; 

▪ o trabalho em rede; 

▪ a cooperação interterritorial (incluindo a transnacional); 

▪ e a inovação. 

Assim, pretende-se, partindo da análise realizada nos capítulos anteriores, e recorrendo aos 

elementos de avaliação específicos para este ponto, aferir, no contexto dos sete princípios da 

abordagem LEADER, o seu grau de implementação e possíveis constrangimentos ou riscos que 

coloquem em causa a sua implementação. A tabela seguinte sistematiza essa informação.
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Tabela 20 | Aplicação dos 7 princípio LEADER no mecanismo de execução e animação da EDL  

Princípio Caraterísticas da sua aplicação 
Nível de 
implementação 

Análise e observações 

EDL baseada num território rural sub-
regional bem identificado. 

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

Implementado 
O desenho e conceção da EDL decorreu de um processo de 
participativo ondo foi possível desenhar um quadro prospetivo dos 
desafios territoriais partilhados que ainda matem a sua atualidade  

Parceria público-privada local 
O GAL assegurou uma parceria local, 
representativa do território, setores, instituições, 
grupos sociais (incluindo o género). 

Implementado 
A composição do GAL apresenta uma a grande diversidade de atores e 
revela uma grande abrangência temática: áreas sociais, ambientas, 
património, etc.,  

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. 

Implementação em 
risco ou apresenta 
constrangimentos 

O condicionamento à priori das condições inerentes aos mecanismos 
de operacionalização (tipologias, dotações, beneficiários, etc.) retira 
poder ao GAL para definir critérios de intervenção mais específico e 
adequados à necessidades territoriais.  

Desenho multissetorial e implementação 
da EDL baseada na interação entre atores 
e projetos de diferentes setores da 
economia local 

Interações e complementaridades entre 
operações reforçando a coerência interna da 
estratégia. 

Implementação em 
risco ou apresenta 
constrangimentos 

Fase ao estado implementação da EDL ainda não existem evidencias 
que permitem identificar complementaridade e sinergia entra as 
operações apoiados no sentido do reforço da coerência interna da EDL 

Implementação de abordagens inovadoras 

Transferência / emergência de inovação na área 
do GAL, nomeadamente, para desenvolver 
respostas inovadoras a antigos e novos 
problemas. 

Implementação em 
risco ou apresenta 
constrangimentos 

Na atual fase de implementação GAL não tem evidenciado dinâmicas 
que permitam criar respostas novas e inovadoras a problemas novos. 

Desenvolvimento de projetos de 
cooperação 

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

Implementação em 
risco ou apresenta 
constrangimentos 

Estão em análise 4 candidaturas de projetos de cooperação que ainda 
não foram aprovados pela AG do PDR 2020. Motivo pelo qual a sua 
execução não está assegurada 

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. 

Implementação em 
risco ou apresenta 
constrangimentos 

Embora a participação nas redes tenha permitido partilhar experiências 
e boas práticas entre os GAL, verificam-se alguns constrangimentos no 
que diz respeito à disseminação da inovação 

Legenda: 
 

Implementado 
 

implementação em risco ou apresenta constrangimentos). 
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Questão | Em que medida a abordagem LEADER conseguiu gerar valor acrescentado? 

Critério de avaliação | A implementação da abordagem LEADER contribuiu para a valorização do capital 

social e humano 

Ao longo do período de implementação da EDL, o GAL -Douro Histórico participou em várias 

iniciativas promovidas pelos parceiros locais ou por organismos externos, os quais 

demonstraram ter relevância coordenação operacional do programa e a capacitação técnica da 

ETL. 

Tabela 21 | Eventos em que do GAL participou  

Data Local Temática 

16/12/2015 Loures 
Análise de Candidaturas às Medidas de Pequenos Investimentos e Sistemas de 
Informação do PDR2020 

17/12/2015 Oeiras 
Análise de Candidaturas às Medidas de Pequenos Investimentos e Sistemas de 
Informação do PDR2020 

28/04/2016 Lisboa 
Ação de Formação sobre abertura de avisos receção análise e decisão de 
Candidaturas 

23/06/2016 Viseu 
Formação sobre Termo de Aceitação, pedido de pagamento e controlo 
administrativo 

18/07/2016 Santarém 
(Contratação Pública; Termo de Aceitação do Pedido de Pagamento; e Controlo 
Administrativo) 

03/08/2016 Sabrosa Formação GAL / AG PDR2020 / DRAP 

20/10/2016 Bragança Reunião Técnicos 

29/09/2016 Mirandela Reunião Técnicos DRAP para orientação na Análise de PA 

22/11/2016 Lisboa Formação GAL / AG PDR2020 / DRAP 

22/11/2016 Lisboa Formação GAL / AG PDR2020  

15/11/2016 Porto Reunião com a CCDR 

- Santarém Reunião de Coordenadores 

10/04/2017 Monchique Reunião de Coordenadores 

20/04/2017 São Pedro do Sul Formação Oficinas de Sensibilização Circuitos Curtos 

24/04/2017 Porto Reunião de ADL -Norte 

17/05/2017 Lisboa Resultados de Controlo de Qualidade  

09/06/2017 Porto Formação Marketing Digital 

26/07/2017 Vila Real Formação IFAP e PDR2020 (2 dias) 

13/09/2017 Porto SI2E - Sessão sobre procedimentos de análise de candidaturas 

24/10/2017 Pedrogão Grande  Reunião Federação Minha Terra -Ponto de Situação (2 dias) 

19/12/2017 Bragança Reunião Federação Minha Terra -Ponto de Situação (2 dias) 

31/01/2018 Porto Reunião CCDR 

05/02/2018 Lisboa Experiência e Perspetiva de Cooperação dos GAL com CPLP(2Dias) 

01/02/2018 Porto Reunião dos Gal Norte 

05/04/2018 Aveiro Reunião de Coordenadores 

15/05/2018 Oeiras-Lisboa Seminário IFAP-Reflexão sobre as Taxas de Erro no FEADER investimento 

26/06/2018 Lamego Formação IFAP-Mitigação do Erro 

05/07/2018 Valença do Minho  Oficina de sensibilização sobre o Regulamento Geral de Proteção de dados  

25/07/2018 Porto  Reunião de Articulação com os GAL-CCDR 

03/10/2018 Lisboa Análise de PALT físico-financeiros 
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Data Local Temática 

25/10/2018 Lamego Oficina sobre Metodologia e instrumentos de avaliação e autoavaliação 

30/10/2018 Óbidos Reunião de Coordenadores 

08/11/2018 Lisboa Formação PDR2020 

20/11/2018 Porto Reunião de Coordenadores-Projetos de Cooperação 

17/12/2018 Ericeira Reunião de Coordenadores 

 

Os níveis de capacitação da ETL são adequados às responsabilidades e atribuições que lhes são 

consagradas. Nas entrevistas realizadas com o GAL, foi referido que as dificuldades sentidas em 

alguns momentos da implementação EDL decorrem sobretudo de alguma indefinição e atraso 

relativamente ao suporte regulamentar e metodológico que enquadra os procedimentos 

necessários. Esta lacuna foi sendo, paulatinamente, suprida por via da participação da ETL em 

diversas sessões de formação, que, na opinião dos membros ETL, contribuíram para desbloquear 

alguns dos entraves que se colocavam aos processos relativos às candidaturas. Relativamente 

às atividades de animação com a comunidade ou com grupos/setores específicos, constata-se 

que, esta fase da implementação do EDL, o GAL não realizou qualquer atividade deste tipo.  

Existe, no entanto,  a perceção de que valorização do capital humano social e humano está a 

ocorrer forma contínua e concomitante ao progresso da EDL, não sendo possível nesta fase 

estabelecer um nexo de causalidade suficientemente robusto entre as diversas ações realizadas 

pelo GAL (e seus parceiros) e uma valorização do capital social e humana passível de ser  

quantificada nos termos postos pelos indicadores de resultado definidos nas orientações de 

avaliação . 

Indicadores de realização  

N.º de ações de capacitação das entidades e técnicos que participaram na execução da EDL (p.e., planeamento 
estratégico, monitorização e avaliação) 

17 

N.º de atividades que envolveram a comunidade local na execução da EDL 7 

N.º e tipo de atividades de animação (p.e., com a comunidade, com grupos/setores específicos) 0 

Indicadores de resultado  

Aumento da densidade e qualidade das interações entre os parceiros da estratégia (p.e., no âmbito da análise, 
da discussão e das tomadas de decisão sobre a estratégia atual e futura) 

Sem 
elementos de 

avaliação 

Aumento da densidade e qualidade das interações entre as entidades institucionais no sentido do 
desenvolvimento rural (p.e., novas oportunidades de interação, atitude proactiva, aprendizagem coletiva) 

Aumento da confiança mútua (entre parceiros, entre ETL e parceiros, entre beneficiários/ potenciais 
beneficiários e GAL, entre GAL e RRN, OP, AGs,) 

Aumento do envolvimento da geração mais jovem e outros grupos específicos relevantes e a incorporação das 
suas perspetivas de futuro relativamente ao território onde vivem 

Aumento da coesão territorial (novas ligações em rede, melhor aproveitamento dos recursos locais, 
desenvolvimento endógeno) 
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Critério de avaliação | A implementação da abordagem LEADER contribuiu para melhorar o sistema de 

governança? 

Sem prejuízo do elevado volume de  reuniões/sessões de trabalho estratégicas, nas quais o GAL 

Douro Histórico participou com outros GAL, com a FMT, AG e parceiros, a equipa de avaliação 

não dispõe de elementos analíticos que possam comprovar os nexos de causalidade entre as 

atividades que o GAL tem promovido/participado (indicadores de resultado) e os impactes 

positivos que estas têm no sistema de governação, em particular na resposta a algumas das suas 

fragilidades identificadas em pontos anteriores. 

Muitas das fragilidades da governação são de natureza estrutural e prendem-se com os 

estrangulamentos nas interações verticais já discutidos em pontos anteriores da avaliação. NO 

entender da equipa de avaliação, esta situação, aliada a uma perda da relevância do GAL, 

enquanto promotor do desenvolvimento rural, retira muita da eficácia das ações dirigidas à 

melhoria do sistema de governação. 

Face ao exposto, a equipa de avaliação não foi capaz de reunir os elementos que permitam 

concluir que a atividade do GAL nos termos atuais concorre de forma sistemática para uma 

melhoria do sistema de governação, passível de se quantificar através dos indicadores de 

resultado definidos para este critério. 

Indicadores de realização  

N.º de reuniões/sessões de trabalho estratégicas (com outros GAL, com a FMT, com a AG) 14 

N.º de reuniões e sessões de trabalho que envolveram os parceiros 34 

Nº e composição de redes formais e informais criadas entre os agentes locais 4 

Indicadores de resultado 

Desenvolvimento de práticas inovadoras de governação: 

Sem 
elementos 

para 
avaliar  

Melhor coordenação entre os diferentes níveis de governação (qualidade das interações/comunicação entre as 
entidades competentes) 

Melhoria da qualidade das interações entre os parceiros (p.e., criação de sinergias) 

Aumento dos processos relacionais entre os atores (p.e., compromisso e envolvimento em torno de 
objetivos/interesses comuns) 

Aumento da capacidade de interagir/discutir e negociar nos vários níveis do sistema de governação 

Aumento da capacidade para gerir vários fundos 

Aumento da relevância do GAL enquanto promotor do desenvolvimento rural 
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Critério da avaliação | A implementação da abordagem LEADER contribuiu para melhorar os resultados 

decorrentes das intervenções apoiadas no âmbito da EDL. 

Neste ponto importa assinalar que complexidade inerente aos mecanismos de operacionalização 

da EDL, em particular do Si2E, implicou uma maior afetação dos recursos técnicos do GAL para 

responder aos elevados níveis de procura e às diversas solicitações de apoio e de esclarecimento 

por parte dos beneficiários. A equipa de avaliação entende que esta priorização diminuiu a 

capacidade do GAL para o empreendimento de outras iniciativas mais orientadas para a promoção 

e inovação, bem como de iniciativas dirigidas a fomentar a mobilização do investimento a uma 

escala mais alargada de atores territoriais. 

Importa, no entanto, valorizar que os níveis de execução verificados até aqui, embora reduzido e 

insuficientes para o cumprimento das metas intercalares programados, resultam em grande da 

dinâmica incutida pelo GAL – Douro Histórico. 

Indicadores de realização  

Projetos apoiados (PDR 2020) 
43 

 Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas 37 

Pequenos investimentos na transformação e  
4 

Diversificação de atividades na exploração 
2 

Projetos apoiados com caráter inovador  
- 

Tipo de projetos que a abordagem LEADER permitiu apoiar, face a outro tipo de apoios 
43 

Tipologia de potenciais beneficiários 43 

Investimento total dos projetos apoiados  
2.762.582,14 € 

Indicadores de resultado  

Nível de inovação dos projetos apoiados 

Sem elementos 
para avaliar  

Aumento do nível de sustentabilidade dos projetos apoiados 

Alargamento da tipologia de potenciais beneficiários  

Aumento da mobilização local para o investimento 

Aumento do n.º de projetos apoiados com capacidade para gerar efeitos multiplicadores no grupo de 
beneficiários e não beneficiários 

Aumento da cultura empresarial 

 

Em suma, e com base nos elementos de avaliação produzidos através da implementação dos 

sete princípios e dos critérios de avaliação que emanam da orientação da FMT, a equipa de 

avaliação considera que o grau de incorporação da abordagem LEADER no mecanismo de 

animação e execução da EDL é reduzido.   



84 
 

Embora as dinâmicas de procura, aprovação e execução até então verificadas façam prever uma 

boa execução da EDL, os estrangulamentos e constrangimentos que derivam das interações 

verticais (GAL com as AG) têm-se revelado fatores dissuasores à consolidação do capital social 

do território de intervenção e uma melhoria do sistema de governança. 

Todavia, considera-se que a atividade do GAL, conjugada com a experiência em abordagens 

LEADER anteriores, concorre para a consolidação de um modelo de governação suficientemente 

robusto para potenciar o valor acrescentado associado às abordagens territoriais ascendentes, 

em aspetos determinantes como a coordenação entre os agentes privados e públicos, promoção 

de transferência do conhecimento e facilitação da cooperação.  

Tabela 22 | Execução de abordagens LEADER anteriores 

Programa Candidaturas Projetos apoiados Valor 

LEADER I 180 62 4.424.275,50 € 

LEADER II 240 142 5.411.603,03 € 

LEADER III 202 129 5.658.482,12 € 

Totais 622 333 15.494.360,65 € 

 

Não obstante, a equipa de avaliação conclui pela necessidade de colocar em prática um sistema 

de acompanhamento e monitorização que possa medir os impactos da Abordagem LEADER, 

produzindo informação qualitativa e quantitativa suficientemente robusta para avaliar o valor 

acrescentado que esta abordagem ascendente tem no território.  

 

 

.  
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4.5. Programação dos diversos PO financiadores; 

Nesta secção, a equipa de avaliação procurou analisar a correspondência/compatibilidade entre 

as disposições programáticas do PDR2020 e dos PO Regionais e a sua adequação às 

necessidades territoriais e ao perfil dos beneficiários. Visa-se sobretudo compreender até que 

ponto a definição partida das condições inerentes aos mecanismos de operacionalização da EDL 

pelas AG dos PO financiadores PDR2020 e PO Regionais limitou a ação do GAL no 

desenvolvimento das opções estratégicas da EDL. 

A análise centra-se nas condições colocadas ao dispor do GAL Douro Histórico para a 

operacionalização da EDL, avaliando também de que forma as disposições dos programas 

financiadores tem condicionado a sua boa execução, procurando identificar fragilidades que 

suscitem implementação de medidas de gestão corretivas ou que impliquem a alteração da 

estratégia e dos seus objetivos. 

Para o efeito, a equipa de avaliação suportou-se um conjunto de elementos de avaliação de 

natureza diversa, recolhidos por via de abordagens qualitativas e quantitativas à informação 

disponível. Os elementos de cariz qualitativo referem-se aos contributos recolhidos durante 

entrevista realizada aos elementos da ETL, incluindo o coordenador da ETL, e da análise 

documental dos PO financiadores. A dimensão quantitativa refere-se à análise dos avisos de 

concurso abertos pelo GAL Douro Histórico até 31-12-2018 e é complementada pela análise dos 

resultados dos inquéritos aos beneficiários de apoios.  

Durante a entrevista realizada, foi referido que a programação do PDR2020 e do POR Norte 

condicionou, em grande medida, o desenho da EDL e as perspetivas do GAL relativamente à 

concretização da estratégia. Na perspetiva do GAL-Douro Histórico, o desenvolvimento e 

consolidação de uma lógica de intervenção vocacionada para uma resposta aos desafios 

territoriais identificados em sede de diagnóstico ficou desde logo condicionada por uma 

definição à partida dos mecanismos para a operacionalização. Estes constrangimentos são 

sobretudo ao nível das prioridades de investimento/medidas, mas também ao nível das tipologias 

de investimento, critérios de seleção e beneficiários. Em retrospetiva, também a distribuição por 

medida da dotação financeira parece não se adequar plenamente às necessidades territoriais e 

ao perfil do tecido produtivo local. 

A concretização dos resultados e impactos esperados no horizonte temporal programado fica 

condicionada pelos desfasamentos existentes entre o quadro prospetivo de intervenção gerado 

pela logica de intervenção ascendente promovida no decurso da construção da EDL e os 
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reduzidos níveis de flexibilidade e autonomia com que o GAL é obrigado trabalhar em virtude das 

coindicantes à priori definidas à prior pelos PO financiadores. 

O progresso da EDL tem sido condicionado pelo timing de lançamento dos avisos de concurso 

das medidas/ações/operações do PDR2020 e do POR Norte 2020, como também tem sido 

afetado nos momentos subsequentes pela morosidade associada aos processos de 

administrativo que das candidaturas. 

O processo que se inicia com lançamento do aviso concurso, que passa pela análise dos pedidos 

de apoio e que termina com a aprovação, contratação, execução e encerramento, suporta-se num 

conjunto articulado de procedimentos que envolvem uma multiplicidade entidades e instâncias, e 

por esse motivo vulnerável à acumulação de pontos de estrangulamento na cadeia de decisão. 

Estes estrangulamentos têm na perspetiva da equipa de avaliação contribuído para atual ritmo de 

concretização dos objetivos e das metas programadas para 2018. 

Conforme explanado em pontos anteriores, os principais estrangulamentos dão-se ao nível das 

interações verticais, ora com a AG e Organismos pagadores, ora como os beneficiários. A 

burocracia é um dos principais constrangimentos à implementação da EDL, com impactos 

negativos nas decisões de investimento dos beneficiários. A morosidade dos processos 

administrativos tem-se revelado com um fator dissuasor a uma eficiente mobilização dos 

instrumentos financeiros do programa, uma vez que os beneficiários, quando não desistem do 

projeto, optam por recorrer a outros instrumentos e outras fontes de financiamento, mesmo que 

menos competitivos do ponto de vista financeiro. 

A perceção de que a componente burocrática tem um efeito negativo no processo de candidatura 

é reforçada com as repostas obtidas aos inquéritos realizados aos beneficiários. A maior parte 

dos inquiridos destaca a componente processual (reunião de documento obrigatórios, a 

multiplicidade de entidades envolvidas, conseguir orçamentos) como a principal dificuldade 

sentida tanto no processo de candidatura (51%), como na fase posterior à aprovação do projeto 

(46%). 

 

 

 

 



87 
 

Figura 14 | Principais dificultadas sentidas pelos beneficiários no processo de candidatura (Indicadores 
com base em inquéritos aos beneficiários) 

Q. Quais foram as principais dificuldades que sentiu no processo de candidatura? 

 

Q. Quais as dificuldades sentidas durante a fase de execução do projeto? 

 

 

Importa reforçar papel dos consultores nos processos de candidatura, em particular nos projetos 

candidatados ao PDR2020, em que intermediaram cerca de metade dos projetos candidatados. 

Os elevados níveis de procura, observados sobretudo na Medida 10.2.1.1 - Regime simplificado de 

pequenos investimentos nas explorações agrícolas, resultam em grande parte da mediação 

exercida por estes técnicos, sobretudo se atendermos ao reduzido grau de literacia de muitos dos 

beneficiários das medidas, os quais por sua iniciativa muito dificilmente teriam obtido 

conhecimento da existência de apoios, tampouco conseguido reunir as condições para 

desenvolver uma candidatura. 
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21%
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Condições do aviso
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Interpretação dos critérios
aplicáveis
Demora na análise dos processos
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processual
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As condições subjacentes aos avisos de concurso foram também referidas como um 

condicionalismo a uma boa execução da EDL. Embora, em última instância, os avisos sejam 

analisados e aprovados pelo OG do GAL (excetuando os casos onde se verificam conflitos de 

interesse), na prática são concebidos pelas AG, sem que os GAL possam adaptar a sua 

configuração às necessidades específicas dos seus territórios.  

O protagonismo que as AG do PDR 2020 e PO Norte assumem no desenho e configuração dos 

avisos devolve uma disposição centralizadora à EDL que colide com abordagem ascendente e 

descentralizada que se preconiza no âmbito do programas LEADER, sobretudo quando o que está 

em causa são projetos de escala local, geralmente com investimento de menor dimensão e cujas 

especificidades próprias são determinadas pelo contexto e dinâmica local. 

Os indicadores programados para a EDL são os indicadores previstos nos respetivos PO 

financiadores que suportam os mecanismos de operacionalização da estratégia. Estes 

indicadores, embora objetivos e mensuráveis, não captam, de acordo com o GAL a totalidade dos 

efeitos sistémicos que resultam direta e indiretamente da sua intervenção no território, 

consubstanciando um referencial analítico insuficiente para uma adequada avaliação do seu 

desempenho na implementação EDL nas suas várias determinações, sobretudo no que diz 

respeito ao valor acrescentado da abordagem LEADER. 

Uma vez que o programa se encontra ainda em fase de implementação e apenas uma parte da 

dotação financeiro foi mobilizada, a razoabilidade das metas definidas face à dotação financeira 

disponibilizada não pode ainda ser avaliada com segurança. Todavia a dinâmica de execução 

observada até agora anuncia já potências discrepâncias entre aquilo que são as metas físicas e 

os meios financeiros disponibilizados.  

Focalizando a análise nas medidas do PDR (o único PO com aprovações) constata-se, por 

exemplo, que na medida 10.2.1.4 Cadeias curtas e mercados locais, a dotação contratualizada foi 

esgotada logo no primeiro aviso, sem que o cumprimento integral das metas tenha sido 

assegurado.  

Por outro lado, a execução verificada até aqui na medida 10.2.1.1 - Regime simplificado de 

pequenos investimentos nas explorações agrícolas aponta para cumprimento integral das metas 

contratualizadas até o fim da EDL. Tal como que sucedeu no 1º aviso, o 2º aviso deixará 

provavelmente sem dotação muito projetos com valia, o que sinaliza, face a dinâmica local 

evidenciada nesta medida, uma oportunidade de se proceder a ajustamentos neste mecanismo 

de operacionalização, quer em termos de dotação quer em termos de metas. 
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A procura nula que se verificou ao aviso lançado para a Medida 10.2.1.5 – Promoção de Produtos 

de Qualidade Locais recomenda também que se promova uma redistribuição das dotações 

alocadas para projetos que aparentam melhores perspetivas de execução dos montantes FEADER 

programados.  

4.6. Identificação dos indicadores financeiros e físicos por operação 

Nas tabelas seguintes apresenta-se informação relativa aos indicadores financeiros e físicos por 

operação, em particular taxas de compromisso e taxa de execução física e financeira. 

Tabela 23 | Taxa de compromisso por operação 

Medida/ Operação do PDR 
Fundo 

Aprovado % 

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas 545.817,67 € 48% 

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização 271.673,04 € 55% 

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração 449.546,56 € 46% 

10.2.1.4 Cadeias curtas e mercados locais 176.346,15 € 108% 

Totais 1.443.383,42 € 52% 

 
Totais 

Tabela 24 | Taxa de execução financeira por operação 

Medida/ Operação do PDR 
Fundo 

Executado % 

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas 197.071,50 € 17% 

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização 128.308,55 € 26% 

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração 79.909,22 € 8% 

10.2.1.4 Cadeias curtas e mercados locais  0% 

Totais 405.289,27 € 15% 
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Tabela 25 | Indicadores físicos e financeiros por operação (Projetos em execução) 

Medida/ Operação do PDR 
Nº Projetos apoiados 

Nº de Beneficiários/ 
Explorações apoiadas 

Nº Empregos criados Fundo 

Execução 
% meta 
2018 

% meta 
2023 

2018 
% meta 
2018 

%meta 
2023 

Execução 
% meta 
2018 

% meta 2023 Pago % 

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos 
nas explorações agrícolas 

37 77% 35% 37 77% 35%    197.071,50 € 17% 

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e 
comercialização 

4 80% 36% 4 80% 36% 8 80% 36% 128.308,55 € 26% 

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração 2 33% 15% 2 33% 15% 3 50% 15% 79.909,22 € 8% 

10.2.1.4 Cadeias curtas e mercados locais 0 0% 0% 0 0% 0%     0% 

Totais 43  43  11  405.289,27 € 15% 

 
 

Tabela 26 | Indicadores físicos e financeiros por operação (Projetos contratados) 

Medida/ Operação do PDR 

Nº Projetos encerrados  
Nº de Beneficiários/ 

Explorações a encerrados 
Nº Empregos criados Fundo 

Encerrados 
% meta 
2018 

% meta 
2023 

2018 
% meta 
2018 

%meta 
2023 

Encerrado 
% 

meta 
2018 

% meta 
2023 

Pago % 

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas 
explorações agrícolas 

17 35% 16% 17 35% 16%  NC NC 89.746,43 € 8% 

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e 
comercialização 

1 20% 9% 1 20% 9% 2 20% 9% 71.674,96 € 15% 

Totais 18   18   2   161.421,38 €  10% 

 



91 
 

 

Neste ponto, a equipa de avaliação socorre-se do material analítico produzido nos capítulos 3 e 4, 

cujo conteúdo permite responder objetivamente à globalidade das questões de avaliação.  

5.1. Questões de Avaliação relativas às Operações 

A resposta às questões de avaliação relativas às operações tem por base os projetos com 

pedidos de pagamento liquidados até 31-12-2018, sendo esse universo composto por  

▪ 37 projetos apoiados na medida 10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos 

investimentos nas explorações agrícolas 

▪ 4 projetos apoiados na medida 10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e 

comercialização 

▪ 2 projetos apoiados na medida 10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração  

Importa desde logo referir que que o caso da medida 10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos 

investimentos nas explorações agrícolas não foi contratualizado pelo GAL o indicador de 

realização Número de empregos criados através de projetos LEADER apoiados, não existindo, por 

esse motivo, valores oficiais. De todo o modo, a equipa da avaliação, recorreu aos inquéritos 

realizados aos beneficiários para quantificação deste indicador em particular. A taxa de reposta 

associada ao grupo de beneficiário com projetos em execução na medida inquiridos foi de 72% 

(29 respostas), pelo que se recomenda alguma reserva na leitura destes resultados. 

Entende-se que, embora a EDL esteja ainda em numa fase precoce de implementação, os apoios 

ao regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas, aos pequenos 

investimentos na transformação e comercialização e à diversificação de atividades na exploração 

estão a contribuir para os objetivos da EDL. 

 



92 
 

Tabela 27 | Questões de avaliação relativas às operações 

Questão 
Prioridade/d
omínio 

Questão de avaliação  Critérios Indicadores  Informação adicional 

1 

6B 

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

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

Número de 
empregos criados 
através de projetos 
LEADER apoiados. 

13   

2A 
As explorações agrícolas foram 
modernizadas / remodeladas. 

  
Número de 
explorações/beneficiários 
apoiados. 

37 

2 

6B 

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

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

Número de 
empregos criados 
através de projetos 
LEADER apoiados. 

8   

2A 

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

  
 Número de empresas de 
transformação e comercialização 
apoiadas. 

4 

3 

6B 

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

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

Número de 
empregos criados 
através de projetos 
LEADER apoiados. 

4   

2A 
As atividades das explorações 
foram diversificadas. 

  
Número de 
explorações/beneficiários 
apoiados. 

4 
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5.2. Questões de Avaliação relativas à execução das EDL 

Conforme mencionado anteriormente (ver ponto 4.3), o GAL Douro Histórico integra 4 projetos de 

cooperação em rede, juntamente com outros parceiros, entre os quais se encontram também GAL 

de outros territórios, bem como parceiros oriundos de outros países (dentro e fora a da UE). 

Estes projetos de colaboração estão integrados no plano de cooperação candidatado à medida 

10.3.1 – Cooperação Interterritorial e Transacional dos GAL e ainda se encontram em fase de 

análise, pelo que não é possível nesta fase responder objetivamente e com segurança à questão 

de avaliação colocada.  

No entanto, e conforme já mencionado no ponto 4.3, estes projetos uma vez aprovados 

contribuíram para uma melhoria da perspetiva de trabalho em rede e, pela competente de partilha 

de experiência que lhes é subjacente, contribuirão também para a melhoria nível de compreensão 

das necessidades e potencialidades do território de intervenção. Os valores que constam na 

tabela presumem um cenário de aprovação que ainda não se confirmou, sendo, portanto, de 

natureza previsional. 

O GAL Douro Histórico, apresentou, até 31-12-2018, uma taxa de execução de 42 %, 

correspondendo a uma execução financeira de 544.575,32 €, na Medida 10.4.1–Funcionamento e 

Animação do PDR 2020. Este apoio permitiu, entre outras iniciativas, a realização 15 ações de 

divulgação e comunicação e da atividade do GAL e 15 sessões de informação e divulgação. O 

esforço de divulgação promovido pelo GAL, aliado à divulgação promovida através dos meios 

institucionais, como o website, revelou-se eficaz na transmissão de informação sobre a 

elaboração dos processos de candidatura a potenciais beneficiários, o que pode ser confirmado 

pelo elevado número de candidaturas a pedidos de apoio verificada: 700 no PDR 2020; 96 no PO 

Norte. 

Os universos de projetos apoiados têm como beneficiários pequenos e medias empresas (PME).  

A atividade do GAL caracteriza-se por um elevado volume (34) de reuniões/sessões de trabalho 

estratégicas, com outros GAL, com a FMT, AG e parceiros, que contribuíram para o reforço da 

governação local. 
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Tabela 28 | Questões de avaliação relativas à execução da EDL 

Questões de avaliação Critérios Indicadores  Informação adicional  

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

 A cooperação foi integrada na EDL 
definida pelos GAL para os territórios 
abrangidos; 

Número de empregos mantidos 
através dos projetos financiados 
(resultado); 

0 
 Número de GAL que 
participaram no projeto de 
cooperação; 

4 

Os agentes locais foram integrados 
em redes de atividades estratégicas 
dos diferentes territórios do EM da UE 
ou países terceiros; 

Variação das receitas das entidades 
apoiadas (resultado). 0 

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

2 

A cooperação contribuiu para valorizar 
desenvolver os territórios abrangidos. 

   Número de países terceiros 
que participaram no projeto 
de cooperação. 

4 

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

O apoio ao funcionamento e animação 
contribuiu para a execução da EDL; 

Número de ações de divulgação e 
promoção (realização). 15  

População que beneficia da 
animação realizada no 
âmbito da EDL. 

105 025 
Os potenciais beneficiários foram 
informados sobre a elaboração dos 
processos de candidatura. 

Em que medida a execução da 
EDL contribuiu para o reforço 
da governança local? 

O leque de entidades envolvidas na 
execução dos projetos foi alargado; 

·Número e tipo de promotores dos 
projetos desagregado por tipologia: 
ONG, GAL, organismos públicos, PME 
e outros (realização); 

 
43 PME 

 

A capacidade de criar parcerias de 
gestão cooperativa aumentou; 

·Número de GAL envolvidos em 
projetos de cooperação (realização); 4 

  

·N.º Parceiros presentes nas 
Assembleias Gerais do GAL e /ou Nº 
de reuniões e outras sessões de 
trabalho; 

22 

  

Nº de iniciativas envolvendo mais do 
que 5 parceiros (públicos, privados e 
associativos e de diferentes níveis 
regionais). 

2 
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5.3. Questões de Avaliação relativas aos Objetivos de Política do Territorial 

A execução de projetos tem seguido um padrão que acompanha o perfil de especialização do 

território de intervenção, com a fileira do vinho a assumir um grande protagonismo, quer em 

termos de candidaturas apresentadas, quer em termos de apoio obtido, o que permite concluir 

que a EDL tem contribuído para a valorização dos recursos endógenos. O volume de projetos 

apoiados associados a outros recursos endógenos identificados no diagnóstico, como o azeite 

ou a castanha é relativamente reduzido face ao peso específico do setor vitivinícola na dinâmica 

de absorção dos fundos programados. 

O contributo da EDL para a valorização dos recursos naturais culturais está dependente de uma 

dinâmica de aprovação de projetos a operacionalizar por via de eixos/mediadas, para as quais 

não foram ainda lançados avisos de concurso (PI 9.10 – PI 6C alínea b) Património Natural e PI 

9.10 – PI 6C alínea a) Património Cultural). Todavia as dotações FEDER alocadas para projetos de 

valorização do património cultural/natural é muito reduzida, pelo que se antecipa um contributo 

marginal da EDL para valorização destes recursos. 

O contributo dos projetos aprovados para os objetivos estratégicos da EDL resume-se ao 

contributo para o objetivo estratégico 2 -Dinamizar iniciativas inovadoras diversificando e 

reforçando a viabilidade das explorações agrícolas (ver Tabela 19). Este objetivo articula-se com o 

Eixo1- Competitividade, conhecimento e inovação, o Eixo2 - Sustentabilidade territorial e Eixo 4 - 

Redes territoriais e governação da Estratégias Integradas de Desenvolvimento Territorial Douro 

2020 (ver Tabela 6). 

O GAL Douro - Histórico recorre a uma utilização sistemática de formas comunicacionais de base 

digital que vieram acrescentar eficácia às iniciativas de divulgação promovidas pelo GAL Douro 

Histórico. O Website da Douro Histórico, por exemplo, permitiu chegar a universo alargado de 

potenciais beneficiários, mas também a agentes intermediários de divulgação, caso dos 

consultores. Os resultados obtidos através dos inquéritos reforçam a convicção de que a EDL é 

bem reconhecida no território de intervenção (ver Figura 12).  

Apesar da EDL se encontrar ainda numa fase de implementação ainda precoce, os projetos em 

execução e encerrados representam já impactos diretos no território em termos de termos de 

emprego. A importância da EDL na dinamização da economia local sai reforçada pela leitura dos 

resultados dos inquéritos realizados aos beneficiários, que, na sua maioria, não teriam realizado 

o investimento sem a existência de apoio ou tê-lo-iam feito em piores condições. 
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Figura 15 | Importância do apoio para o investimento (Indicadores com base em inquéritos aos 
beneficiários) 

Q. Apesar de não ter recebido apoio 
financeiro, avançou com o seu projeto? 

Q. Teria realizado o seu investimento sem o 
apoio? 

 
 

 

 

74%

26%

Não Sim

Sim, mas com menor investimento.

Sim, sem nenhuma alteração, mas recorrendo 
a outras fontes de financiamento.

Sim, mas com alargamento do prazo para a 
execução do projeto.

Não

0% 20% 40% 60%
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Tabela 29 | Questões de Avaliação relativo aos objetivos de Política do Território 

Questões de 
avaliação 

Critérios Indicadores Informação adicional 

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

A EDL promoveu a gestão sustentável do território 
valorizando os recursos endógenos e fortalecendo laços 
de identidade local; 
 
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. 
 
A EDL obteve reconhecimento no território da sua área de 
abrangência. 
 
A EDL teve impacto direto ou indireto no território. 
  

Número de projetos apoiados 
(realização); 43 

 
Número de explorações/beneficiários 
apoiados (adicional). 

  
43 

Nível de conhecimento da 
população (Conhece a EDL e o 
GAL? Se sim, como teve 
contacto?)  

7 

Nº de objetivos articulados;  3 
Nº de parceiros (públicos, 
privados e associativos e de 
diferentes níveis regionais) 
comuns; 

43 

Nº de iniciativas concertadas. 4 
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6.1 Principais conclusões da Equipa Avaliadora 

▪ Foram abertos 11 aviso de concurso cujas dotações mobilizam verbas dos 3 Fundos 

programados. Em termos de dotação as medidas do PDR 2020 colocadas a concurso 

esgotam a totalidade do FEADER programado. A dotação do aviso referente ao PO Norte 

(Si2e) representa 70% das dotações contratualizadas de FEDER e FSE. 

▪ A EDL apresenta baixo níveis de execução.  A aprovação, contratação e execução cinge-se 

às medidas do PDR 2020 (FEADER). Até ao fim de 2018 a EDL apresentava a seguinte 

execução financeira (apenas FEADER): 

- Taxa de aprovação – 44% (FEADER aprovado/FEADER programado) 

- Taxa de contratação – 33% (FEADER contratado/FEADER programado) 

- Taxa de aprovação – 38% (FEADER aprovado/ FEADER programado) 

- Taxa de execução - 12% (FEADER executado/FEADER programado) 

▪ Até ao fim 2018, existiam 43 projetos em execução (com pedidos de pagamento 

liquidados atá ao fim de 2018): 37 na Medida 10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos 

investimentos nas explorações agrícolas; 4 na Medida 10.2.1.2 - Pequenos investimentos 

na transformação e comercialização e 2 na Medida 10.2.1.3 - Diversificação de atividades 

na exploração. A leitura das dinâmicas de procura e de aprovação sugere que a execução 

aumente significativamente durante o ano 2019  

▪ O volume de projetos até ao momento apoiados não permite o cumprimento das metas 

intercalares de definidas para os indicadores de resultado e de realização. A dinâmica de 

aprovação verificada durante o ano de 2018 aponta para convergência e em alguns casos 

a superação das metas das programadas, em 2019. 

▪  Os projetos em execução contribuem apenas para concretização do OE 2 da EDL. A 

concretização dos restantes objetivos estratégicos da EDL dependerá de uma mobilização 

mais efetiva de FEDER e FSE. 

▪ A dinâmica de absorção dos apoios verificada até ao momento reflete o perfil de 

especialização do território de intervenção da ADH: 74% do valor FEADER pago é 

destinado a investimentos em atividades do setor vitivinícola. A maior parte dos pedidos 

de apoios são oriundos de beneficiários residentes nos concelhos de Alijó e de Sabrosa. 

▪ O grau de operacionalização do modelo de governação do GAL – Douro Histórico está 

globalmente adequado e mostra-se eficaz na persecução dos objetivos e EDL, embora na 

prática funcione em moldes ligeiramente distintos face ao programado. Os 
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estrangulamentos horizontais são negligenciáveis e, por via de regra, não têm 

condicionado a execução da EDL. 

▪ A definição de funções, atribuições e responsabilidades dos vários órgãos de gestão e 

articulação entre as unidades funcionais do GAL envolvidas diversidade de métodos e 

instrumentos de comunicação e divulgação concorrem para a boa execução financeira da 

EDL, pese embora algumas fragilidades do modelo em termos de operacionalização 

efetiva dos mecanismos de avaliação em continuo. 

▪ Grau de implementação dos princípios LEADER nos mecanismos execução e animação da 

EDL promovidos pelo GAL é reduzido. 

6.2. Fatores de Sucesso da EDL.  

▪ A abordagem ascendente foi assegurada no processo de construção EDL, o que permitiu 

gerar um quadro prospetivo de desafios territoriais partilhado e desenhar um referencial 

estratégico de atuação que garante o devido enquadramento temático e conceptual às 

repostas às necessidades do território de intervenção; 

▪ A composição da parceria garante bons níveis de representatividade sectorial geográfica 

e temática, permitindo fazer uso das competências especificas dos parceiros para a 

criação dos níveis de conhecimento partilhado conducentes a uma melhor articulação 

entre os intervenientes no sentido da concretização da EDL;  

▪ A experiência acumulada da Associação Douro Histórico, em ciclos de programação 

anteriores, e na implementação de Abordagem Leader no território, tendo ao longo deste 

período apoiado 333 projetos e alavancado mais de 15 milhões de euros de investimento. 

▪ A proximidade do GAL com as populações locais, suas necessidades e especificidades do 

seu tecido produtivo, conjugam-se para uma melhor identificação dos desafios e 

constrangimentos que se colocam à implantação estratégia DLBC; 

▪ A divulgação promovida GAL, a par da intermediação dos consultores e associações 

setoriais revelou uma eficácia como se pode confirmar pela elevada número de 

candidaturas a pedidos de apoio verificada: 700 no PDR 2020; 86 no PO Norte;   

▪ A eficácia da ETL do GAL na agilização das dinâmicas de procura, aprovação e execução 

física e financeira das operações da EDL. Este órgão foi capaz de responder elevado nível 

de procura de apoio, utilizando de forma eficaz e pragmática recursos ao seu dispor, 

produzindo, interpretando e transmitindo a informação de forma atempada fidedigna para 

a sua utilização nos procedimentos subsequentes. A grande maioria dos beneficiários 
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inquiridos considera que o apoio prestado pela ETL foi muito importante na durante a fase 

de candidatura do projeto (61%) e muito ativo após a aprovação (44%). 

6.3. Fatores de insucesso da EDL 

▪ O quadro de intervenção dos GAL é definido à partida e muita das medidas não estão 

adaptadas às reais necessidades e potencialidades do território de intervenção. A EDL foi 

obrigada a ajustar-se às disposições do PO financiadores PDR 2020 Norte 2020, aspeto 

que impede a convergência da execução atual com ambição traçada na EDL original, 

colocando em risco cumprimento das metas e objetivos inicialmente traçados. Procura 

inexistente pela medida 10.2.1.5 - Promoção de Produtos de Qualidade Locais devido à 

incompatibilidade entre as condições do aviso e expetativas dos potenciais beneficiários 

▪ A interação com as AG e Organismo Pagadores constitui um dos principais 

estrangulamentos. A dispersão do DLBC por Programas, Autoridades de Gestão e 

Organismos Pagadores tem-se traduzido num fator condicionante à execução da EDL. 

▪ A Burocracia e a regulamentação. Os normativos e os sistemas informáticos são 

desproporcionalmente complexos, em relação ao tipo/dimensão dos projetos e aos 

objetivos do LEADER/DLBC. A grande diversidade de procedimentos de análise das 

candidaturas torna processos muito morosos para os beneficiários; 

▪ Atraso verificado no início da abordagem LEADER/DLBC. Os avisos de concurso relativos 

Si2 foram lançados quase 2 anos depôs da assinatura do contrato DLBC. As razões para o 

traço são externas ao GAL, sendo da responsabilidade da AG dos PO financiador.  Este 

atraso condiciona o progresso da EDL, atendendo ao peso específico que os projetos a 

apoiar através destes PO têm para a concretização metas e indicadores programados;  

▪ Não existência em permanência um sistema de acompanhamento e controlo 

acompanhamento e avaliação de indicadores comuns, assegurando a recolha de 

informação para sistematizar o contributo para os programas financiadores. 

▪ A mobilização dos recursos da ETL no sentido de responder elevadas dinâmicas de 

procura por algumas medidas e às diversas solicitações de apoio técnico significaram 

uma menor disponibilidade para as atividades relativas à incorporação dos princípios 

LEADER 

▪ Reduzida operacionalidade das ferramentas e avaliação previstas a avaliar os resultados e 

impactos das estratégias nos territórios em particular os sistemas de avaliação interna 

em continuo. No acaso do valor acrescentado da abordagem LEADER o referencial de 
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avaliação (sobretudo na demostração dos nexos de causalidade 

ação/realização/resultado) mostrou-se demasiado complexo e de difícil aplicação no 

quadro da avaliação da EDL.  

6.4. Recomendações baseadas nos resultados da avaliação 

▪ A Equipa de Avaliação conclui pela necessidade de aperfeiçoar o sistema de 

acompanhamento da implementação da estratégia por forma permitir avaliar de modo 

mais preciso o impacto que a atividade do GAL no desenvolvimento local. Na prática, 

trata-se de produzir os indicadores utilizados nos pontos 4.2, 4.3 e 4.4 para avaliar os 

mecanismos de execução e animação do GAL, bem como o valor acrescentado da 

abordagem LEADER.  

▪ Simplificação do LEADER/DLBC ao longo de toda a cadeia de implementação; 

▪ Criação de um “fundo de reserva” LEADER/DLBC, para o qual contribuem os Fundos FEEI 

relevantes (FEADER, FEDER, FSE e FEAMP) 

▪ Criação de um “programa operacional” LEADER/DLBC em cada Estado-Membro com um 

único conjunto de regras simples e uma única Autoridade de Gestão, para todos os fundos 

mobilizados para o LEADER/DLBC; 

▪ A continuação do LEADER/DLBC, concebido a partir dos 7 princípios-chave, com uma 

regulamentação simples, mas garantindo flexibilidade suficiente para adaptar as medidas 

às necessidades de cada território; 

▪ Maior reconhecimento político do papel dos GAL no desenvolvimento local, através das 

suas estratégias, assumindo mais funções e a decisão local, com funções e 

responsabilidades claramente definidas, sem redundâncias ou sobreposições. 

▪ Mais graus liberdade para o desenho e implementação de soluções inovadoras de 

desenvolvimento territorial, sem que o risco inerente à inovação se transforme em 

sanções; 

▪ Reconhecendo o papel do LEADER/DLBC na promoção da democracia participativa e do 

envolvimento ativo dos cidadãos no desenvolvimento dos seus territórios; 

▪ Mais celeridade no reconhecimento dos GAL e das suas estratégias, evitando hiatos no 

apoio e a interlocução comum uma única Autoridade de Gestão para todos os fundos no 

DLBC; 
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