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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O presente relatório faz o ponto de situação relativamente à execução global da EDL 

ADERE 2020 e todos os seus componentes durante o ano de 2018. 

 

1. Introdução 

Enquadramento socioeconómico 

O GAL ADERE 2020 ocupa um território de 1.454,2 km2 de superfície. Destes, 258,56 

Km2, estão classificados como área natural protegida, concretamente o Parque Natural 

do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV), o que corresponde a 17% do 

território. Esta percentagem representa, nos concelhos de Aljezur e Vila do Bispo, 

44,54% e 63,94%, respetivamente. Acresce ainda que existem vastas áreas classificadas 

como Rede Natura 2000, quer na Costa Sudoeste, assim como na Serra de Monchique, 

os sítios Ria de Alvor e Arade/Odelouca e Barrocal, o que evidencia a riqueza do 

património natural do território em cerca de 58% da sua superfície. No território de 

intervenção do GAL ADERE 2020 destaca-se também a riqueza do património histórico 

e cultural, material e imaterial. Ao longo deste encontra-se património edificado e 

equipamentos que ilustram essa riqueza. Em todo o território realizam-se festas, feiras 

e festivais temáticos: Festival da Batata-Doce de Aljezur, Feira Medieval de Silves, Feira 

dos Enchidos de Monchique Arte Doce (Lagos), Festival dos Percebes (Vila do Bispo), 

Feira do Folar (Lagos e Aljezur) que também ilustram a riqueza do seu património, 

produtos e transformação agroalimentar local. 

 

O território é constituído por dezanove freguesias distribuídas por seis concelhos e 

possui 58.801 habitantes. 70,77% da população reside em Silves, Portimão e Lagos. Este 

é um indicador que revela alguma heterogeneidade do território o qual reflete, 

incorpora e padece das assimetrias que se alargam à Região Algarve, do ponto de vista 

socioeconómico. Contudo articula-se naquilo que é o seu património natural e cultural 

onde a diversidade mar/terra/serra marca a identidade e a coerência do território. 

 

O TI registou uma tendência para aumentar a sua população (8,49%) com exceção de 

Monchique e Vila do Bispo, relativamente a dados de 1981 e 2001, mas inferior ao da 

Região (13%) O TI apresenta uma densidade populacional (40,4 hab/km2) inferior à 

região (88 hab./km2). 

 

Os concelhos com maior índice de envelhecimento são Monchique (377), Aljezur (233) 

e Vila do Bispo (213), contrastando com Lagos (121). Todos os concelhos em 2011 

registaram uma taxa de crescimento natural negativa. Segundo os censos de 2011, 
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29,66% da população possui o 1.º ciclo e 16,54% o 3.º ciclo do ensino básico; 19,83% 

concluiu o ensino secundário e apenas 10,64% o ensino superior. Considerando os 

valores de 1960, verifica-se um aumento geral do nível de escolaridade da população. O 

número de residentes com ensino superior e secundário passou de 2,3% em 1960 para 

10,64% em 2011. Contudo destaca-se que quase metade da população possui o 3º ciclo 

do ensino básico ou menos, ou seja, não possui o nível de escolaridade obrigatória atual 

(12º ano). Verificam-se elevados índices de dependência total, evidenciando a 

fragilidade do território. Todos os concelhos registam índices superiores a 53%, sendo 

que Aljezur e Monchique atingem 77,3% e 74,0%. 

 

A taxa de atividade da população do TI situa-se entre os 35% (Aljezur e Monchique) e os 

45% (Lagos e Portimão). A população empregada varia entre os 30% no Alferce e os 

59,95% em Algoz/Tunes, pese embora que na maior parte das freguesias registe valores 

entre 39% e 50%. O terceiro sector é o maior empregador (75%). Esta realidade não é 

homogénea para todos os setores de atividade nem ao longo de todo o território. É de 

realçar que os concelhos de Aljezur, Monchique, Vila do Bispo e Silves registam taxas de 

emprego no setor primário na ordem dos 8%, evidenciando que preservam vocação e 

potencialidade agrícola, enquanto nos restantes concelhos não ultrapassam os 1,71% e 

a média regional é de 3,30%. 

 

Salienta-se a baixa dimensão das explorações agrícolas e a elevadíssima idade média dos 

agricultores (65 anos). O setor secundário representa valores médios da ordem dos 15%, 

sendo Aljezur e Monchique os concelhos com maior taxa (20,35% e 19,5%). Verifica-se 

uma diminuição de 42% do peso da população empregada no setor primário, por 

oposição a um aumento na ordem dos 15% do emprego no setor terciário. Estes valores 

são mais significativos quando comparados com os de 1981, registando variações 

médias negativas no setor primário na ordem dos 390%. 

 

O ganho médio por trabalhador na região em 2012 era de €943,89. À exceção de 

Portimão, todos os concelhos do TI registaram valores inferiores à média regional, 

Considerando o ganho médio por setor de atividade, Aljezur regista o maior valor para 

o setor primário, com €1.250,52, enquanto Monchique regista o menor (€651,15), 

sendo a média regional €881,71.O setor terciário segue os valores da média regional 

(€945,01), sendo que Monchique e Aljezur continuam a registar os valores mais baixos 

(€774,19 e €755,59). 

 

A análise da evolução do desemprego ao longo do ano permite constatar que todos os 

concelhos registaram uma diminuição do número de desempregados entre janeiro e 

setembro de 2014 sendo Monchique e Aljezur os concelhos com menor sensibilidade à 

sazonalidade no emprego. Os concelhos com maior atividade turística registam 
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diminuições mais acentuadas no emprego ao longo do ano, enquanto os mais rurais são 

menos afetados pela variação na atividade turístico. Todos os concelhos registam taxas 

de desemprego superiores a 10% da população ativa em janeiro, próximo da média 

regional. O território carateriza-se pela reduzida dimensão das empresas e pouca 

competitividade das mesmas. À exceção de Portimão e Lagos, com 39,9 e 19,6 

empresas/km2, a densidade empresarial é bastante reduzida, com valores que variam 

entre as 1,8 e as 6,1 empresas/km2, muito inferior à média regional de 11,7. Em 2012 

existiam no território 17.816 empresas, que contribuíam para um volume de negócios 

de 1.733.520,95 milhares de euros, sendo Portimão, Lagos e Silves responsáveis por 

mais de 90,03% deste volume. Os três restantes concelhos representaram menos de 

10% do negócio gerado, evidenciando o seu reduzido dinamismo económico. 

Considerando a evolução do volume de negócio gerado entre 2009 e 2012, verifica-se 

uma redução na ordem dos 24,68%, sendo que todos os concelhos registaram uma 

diminuição superior a 20%, à exceção de Monchique e Vila do Bispo com 2,42% e 

14,27%. O número de empresas individuais (66%) evidencia, a estrutura empresarial 

reduzida. O valor acrescentado bruto das empresas com sede nos concelhos do 

território equivale a 26,54% do da região. Portimão é o maior contribuinte para o VAB 

(13,43%), sendo que Monchique (0,5%), Aljezur (0,63%) e Vila do Bispo (1,57%) 

contribuem apenas com 2,70% do VAB regional. 

 

A nível setorial verificava-se predominância das atividades relacionadas com os serviços 

(mais de 80%) em 2009, sendo que as atividades relacionadas com a agricultura, 

produção animal, caça, floresta e pesca apenas representavam 6,74% das empresas, em 

linha com os valores médios da região (6,21%). Esta realidade não é transversal, dado 

que em Monchique, Aljezur, Vila do Bispo e Silves, estes valores aumentam para 19,36%, 

15,56%, 14,21% e 11,43% respetivamente o que confirma a preservação de alguma 

vocação agrícola destes concelhos. 

 

Segundo o RGA09 o a área total das explorações é de 58.821ha e 3398 explorações e a 

SAU é composta por 28.026ha com 3.377 explorações, o que representa uma diminuição 

média de 19,73% da SAU, face aos dados do RGA99, e de 63,24% relativamente aos 

dados de 89. Verifica-se uma tendência generalizada para a diminuição das explorações 

agrícolas, mas, por outro lado, uma tendência para o aumento da dimensão das 

explorações. Silves é o concelho com mais explorações agrícolas e com maior superfície 

irrigável, associada à produção de citrinos e Aljezur é o solar da Batata-doce. A atividade 

Agrícola está marcada pela baixa percentagem de agricultores com formação na área 

agrícola e a quase totalidade das explorações agrícolas são geridas por produtores 

individuais. Predominam as culturas permanentes, principalmente associadas aos 

citrinos, e as pastagens permanentes. Numa perspetiva dinâmica, considerando os 
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dados de 1999, verifica-se um aumento absoluto (2.944ha) e relativo (25,1% da SAU) da 

área das explorações permanentes. 

 

Atualmente a atividade pecuária tem por base a apicultura, com cerca de 31,54% das 

colmeias existentes no Algarve, seguido pela suinicultura. As culturas temporárias 

ocupam 17,72% da SAU e 8,44 % da área total das explorações, num total de 4.967ha 

sendo os cereais a principal cultura. A superfície de regadio abrange uma área total 

aproximada de 7.602ha, sendo que a cultura que mais beneficia são os citrinos em Silves.  

No território existem 5 ZIF no concelho de Monchique e duas em Portimão o que revela 

alguma dinâmica do sector florestal. Refira-se ainda a existência de uma horticultura 

familiar periurbana muito relevante (Portimão e Lagos) havendo uma tradição 

consolidada de circuitos curtos de comercialização, nomeadamente no Mercado do 

Levanteem Lagos, com mais de 30 anos de existência.  

 

O território obedece a fragilidades que se refletem a nível social e comunitário. A 31 de 

dezembro de 2013 existiam 37.580 pensionistas, que representavam 33,93% do total 

regional. Analisando os dados por cada 100 habitantes, verifica-se que Monchique e 

Aljezur são os concelhos que apresentam maior percentagem de pensionistas, dado que 

por cada 100 residentes, existem aproximadamente 41,21 e 31,26 pensionistas. O valor 

médio anual das pensões é de €4.210,00, enquanto a média regional é de €4.430,00 e a 

do continente €4.955,00. Aljezur e Monchique são os concelhos com o valor médio mais 

baixo, €3.770 e €3.783. Numa análise dinâmica não se registam alterações significativas 

do número de pensionistas. 

 

O número de beneficiários de subsídio de desemprego ascendia a 12.231 pessoas em 31 

de dezembro de 2013, o que representa 31,95% do total do Algarve. Do total, 51,98% 

eram mulheres e 55,62% tinham entre 30 e 49 anos. O maior número de desempregados 

localiza-se nos concelhos mais populosos. Comparando os dados de 2013 com os 

registos de 2001, verifica-se um aumento significativo do número de beneficiários em 

todos os concelhos, passando de uma média de 0,5% em 2001 para 4,11% da população. 

Numa perspetiva dinâmica, a percentagem de população que beneficia de RSI tem vindo 

a diminuir desde 2011. Considera-se que esta diminuição reflete a política social e não 

significa uma melhoria do estado social do território. Ao nível de saúde, em 2013, por 

cada 1000 habitantes existem aproximadamente 2 médicos. Todavia, este valor não 

retrata a realidade concelhia, dado que Vila do Bispo, Monchique e Silves apenas 

registam 0,6, 0,7 e 1,1 médicos por 1000 habitantes contra os 5,5 em Portimão. Existem 

15 estruturas residenciais para idosos no território, com uma média de 25 camas por 

unidade. 
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2. Informação sobre a implementação da Estratégia de 

Desenvolvimento Local (EDL) 

 

2.1 Progressos da EDL em relação aos Objetivos Estratégicos definidos 
De forma a facilitar a análise dos progressos da EDL em função dos objetivos, 

apresentamos em primeiro lugar o quadro da Matriz de Enquadramento Lógico da EDL 

seguido da sua análise quantitativa da sua execução, por referência às metas 

intercalares de 2018 e metas de 2023. Segue-se uma breve reflexão e dados 

complementares que permitem fazer uma análise qualitativa dos resultados e inferir a 

possibilidade ou constrangimentos para atingir as metas previstas para 2023. Pelo 

exposto apresenta-se de seguida a matriz de enquadramento lógico. 

 

2.1.1. Matriz de Enquadramento Lógico da EDL – objetivos estratégicos, metas e 

resultados 

No ano de 2018 não se verificou grande evolução na execução da EDL, no que respeita 

a indicadores de realização e de resultado, devido a constrangimentos de diversa 

natureza. 

 

Relativamente à operação 10.2.1.1- Regime simplificado de pequenos investimentos nas 

explorações agrícolas, das 4 operações com contrato assinado, submetidas em 2016 e 

com contratos assinados em setembro de 2017, apenas foram submetidos pedidos de 
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pagamento de 2 operações que, em fase de análise ficaram pendentes de validação de 

condicionantes e de envio de documentação, o que não se verificou durante o ano de 

2018, de forma a permitir a validação  e pagamento de despesa. O outro pedido 

manteve-se em estado de submetido porque a promotora apresentou um PALT cuja 

análise está bloqueada por dificuldades com o sistema. Por último, numa operação não 

foi submetido qualquer pedido de pagamento em 2018. Os resultados ficaram aquém 

da meta intercalar para 2018, onde se previam 3 projetos com apoio a 3 

beneficiários/explorações agrícolas. A fim de cumprir as metas de 2023 será necessário, 

logo no início de 2019, iniciar um processo dinâmico de animação do território de forma 

a mobilizar potenciais beneficiários a recorrerem aos apoio previstos nesta operação. 

 

Na operação 10212 – Pequenos investimentos na transformação e comercialização está 

cumprida, desde 2017, a meta intercalar para 2018 relativamente ao número de 

projetos apoiados e o número de empregos criados. Contudo não se registaram 

alterações face à execução de 2017, o que aponta para a necessidade de reforçar a 

execução durante o ano de 2019, tendo em conta que a meta para 2023 aponta para o 

poio a mais 7 projetos. 

  

A operação 10.2.1.3 – Diversificação de actividades na exploração os resultados ficam 

aquém do previsto em termos de meta intercalar para 2018, sem qualquer projeto 

executado. Tendo em conta as metas para 2023, onde se estima o apoio a 9 projetos 

com criação de 5 postos de trabalho e o apoio a 8 beneficiários, será fundamental 

melhorar o trabalho de análise de candidaturas e de pedidos de pagamento, uma vez 

que nesta medida estão em análise, desde, 2017, 4 candidaturas. Uma candidatura tem 

contrato assinado desde setembro de 2018, mas ainda sem pedido de pagamento 

submetido. Encontram-se em análise 2 candidaturas submetidas em 2018 e uma para 

decisão. Tendo em conta as candidaturas ainda em processo de análise e decisão (6) e 

que há um novo concurso aberto, estimamos ainda ser possível recuperar o atraso na 

execução até 2023. 

 

 A operação 10.2.1.4 – Cadeias curtas e mercados locais encontra-se sem execução, 

portanto abaixo do indicador intercalar previsto para 2018, que previa 1 projeto e 1 

beneficiário até 2018.  Refira-se que foi aberto 1 concurso, que encerrou durante o ano 

de 2018, com uma candidatura de um mercado municipal, reprovada por se encontrar 

fora do território de intervenção do GAL. A fraca adesão à medida e as dificuldades de 

adesão de beneficiários aos circuitos curtos indica-nos a necessidade de reforçar 

fortemente a atividade de animação no âmbito desta medida, entretanto suspensa 

ainda em 2018 pela AG. Acresce que no âmbito do PADRE os municípios tiveram 

oportunidade de proceder a pedidos de apoio com uma taxa  de comparticipação de 
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70%, portanto, bastante mais favorável em relação à taxa de comparticipação desta 

operação o que desviou os pedidos de apoio no que se refere aos mercados locais.  

 

Relativamente à medida 10.2.1.5 – Promoção de produtos locais de qualidade foi aberto 

um concurso, que terminou já em 2018, onde não se registou a submissão de qualquer 

candidatura. A restrição do apoio apenas a produtos certificados pode estar na origem 

desta fraca adesão, tendo em conta que apenas existem 3 produtos, no território de 

intervenção do GAL ADERE 2020, passiveis de serem apoiados: medronho, batata-doce 

e laranja. Apesar das reuniões realizadas com as associações de produtores, não se 

registaram candidaturas. Caso a medida não suscite interesse por parte dos 3 potenciais 

promotores de projetos, estima-se como difícil atingir a meta prevista para 2023. Refira-

se que em fase de candidatura nada fazia prever a restrição apenas a produtos 

certificados pelo que o compromisso com as metas foi estimado sem conhecimento 

prévio das orientações restritivas que foram posteriormente imanadas.  

 

A medida 10.2.1.6 – Renovação de Aldeias não regista execução a qual também não 

estava prevista na meta intercalar para 2018. Acresce que o GAL não abriu qualquer 

concurso no âmbito desta medida tendo sido acordado em AP definir claramente em 

sede de aviso a tipologia de projeto a desenvolver, tendo em conta que a dotação 

financeira é extremamente baixa para que um projeto material possa ter impacto. 

Estima-se que nesta fase seja possível abrir concurso ainda no 2º semestre de 2019. 

 

2.1.2. Análise de desempenho da EDL 

À data de encerramento do ano a execução está bastante aquém do esperado, e do 

possível, fruto de constrangimentos de diversa natureza no funcionamento da ETL. 

Refira-se que durante o ano de 2018 se registou a saída do quadro técnico da Vicentina, 

uma técnica analista. Apesar de ter sido prontamente substituída, o conteúdo funcional 

de um técnico analista é complexo e exige um período alargado de aprendizagem, o que 

afetou fortemente a eficácia e eficiência da análise de projetos e pedidos de pagamento. 

Acresce que no início de 2018 entraram em processo de análise 34 candidaturas no 

âmbito do SI2E, todas analisadas e decididas no 1º semestre de 2018. Importa agora 

reforçar a eficácia e eficiência da ETL, designadamente através de: 

 

- Gestão estratégica da abertura de concursos; 

- Reforço do trabalho em rede com os parceiros; 

- Gestão e planeamento mais eficiente da atividade de análise de projetos e de pedidos 

de pagamento; 

- Reforço da atividade de animação. 

- Reforço das atividades de avaliação contínua 
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2.2  Balanço Global da Implementação da EDL 

 

2.2.1 Concursos Abertos 

Durante o ano de 2018 foi aberto um único concurso, à operação 10.2.1.3 - 

Diversificação de atividades na exploração, no período entre 1/6/2017 e 28/2/2018, 

com uma dotação de duzentos e cinquenta mil euros (250 000€). 

                                        

 
Quadro 2.2.1 Concursos abertos 

 

A baixa taxa de abertura de concursos durante 2018 deveu-se ao facto de, em 2017, 

terem sido abertos 4 concursos tendo 3 encerrado no início de 2018, pelo que entraram 

em fase de análise durante todo o ano de 2018 a par das 34 candidaturas no âmbito do 

SI2E, não permitindo a abertura de novos concursos. O volume de trabalho a realizar 

não permitiu a abertura de novos avisos. 

 

2.2.2. Candidaturas apresentadas e investimento proposto 

No ano de 2018 encerraram 4 concursos abertos em 2017 e um aberto e encerrado em 

2018. Assim durante o ano de 2018 foram apresentadas as seguintes candidaturas e 

respectivo investimento proposto: 

 

Medida10.2.1.1- Pequenos investimentos nas explorações agrícolas – 2º aviso com 

dotação de 200 000€ e com período de abertura entre 6/11/2017 a 31/1/2018 - 9 

candidaturas apresentadas – 342 470€ investimento proposto;   

Anúncio / Períodos 

abertos no ano

[Nº]

Dotação

despesa pública

[Mil euros]

10.2.1.1

Regime simplificado de pequenos investimentos nas 

explorações agrícolas 0 0,00

10.2.1.2 Pequenos investimentos na transformação e comercialização 0 0,00

10.2.1.3 Diversificação de atividades na exploração 1 250,00

10.2.1.4 Cadeias curtas e mercados locais 0 0,00

10.2.1.5 Promoção de produtos de qualidade locais 0 0,00

10.2.1.6 Renovação de aldeias 0 0,00

dotação aprovada para a EDL 1985,53

1 250,00

12,59%

Implementação da EDL

TOTAL

% da dotação aprovada para a EDL  
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Medida 10212 – Pequenos investimentos na transformação e comercialização – 3º aviso 

com dotação de 318 300€ e com período de abertura entre 16/10/2017 – 31/1/2018 – 

3 candidaturas apresentadas – 763 610€ de investimento proposto;  

 

Medida 10213 – Diversificação de atividades na exploração agrícola – 2º aviso com 

dotação de 250 000€ e com período de abertura entre 4/6/2018 a 1/10/2018 – 3 

candidaturas apresentadas – 465 838€ de investimento proposto; 

 

Medida 10.2.1.4 – Cadeias curtas e mercados locais – 1º aviso com dotação de 150 000€ 

e com período de abertura entre 1/6/2017 a 28/2/2018 (com prorrogação) – 1 

candidatura apresentada – 192 210€ de investimento proposto; 

 

Medida 10215 – Promoção de produtos de qualidade locais – 1º aviso com dotação de 

36 000 e com período de abertura entre 1/6/2017 a 28/2/2018 (com prorrogação) – 0 

candidaturas apresentadas e 0€ de investimento proposto. 

 

Ao longo do ano de 2018 foram submetidas 16 candidaturas com um investimento total 

de um milhão setecentos e sessenta e quatro mil cento e trinta euros (1 764130€). 

Verificou-se a desistência de uma candidatura à 10.2.1.1 com investimento de setenta 

mil trezentos e quarenta euros (70 340€) pelo que passaram para fase de análise 15 

candidaturas com investimento proposto de um milhão seiscentos e noventa e três mil 

setecentos e noventa euros (1 693 790€). 

 

2.2.3. Análise, aprovação e contratação – Ano e Acumulado 

2.2.3.1 - Análise, aprovação e contratação – Ano 

 

Quadro 2.2.3.1 – Análise, aprovação e contratação – Ano 
 

A análise do quadro acima permite verificar que, durante o ano de 2018, dos dados 

quantitativos referentes à análise, aprovação e contratação foram os seguintes: 

 

 

Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

10.2.1.1 9 342,47 1 70,34 8 272,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

10.2.1.2 3 763,61 0 0,00 3 622,98 1 138,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

10.2.1.3 3 465,84 0 0,00 1 246,14 2 47,52 0 0,00 1 246,14 1 246,14 59,23 53,31 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

10.2.1.4 1 192,21 0 0,00 1 192,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

10.2.1.5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

10.2.1.6 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Todas as análises são análises integrais

TOTAL 16 1 764,13 1 70,34 13 1 333,46 3 186,46 0 0,00 1 246,14 1 246,14 59,23 53,31 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Projectos contratados Projectos pagos Projectos encerrados

A n u a l

Candidaturas analisadas

Candidaturas decididas

Não aprovadas Sem dotação Aprovadas
Operações 

PDR 2020

Candidaturas apresentadas Candidaturas desistidas
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- Na operação 10.2.1.1 – Pequenos investimentos na exploração agrícola, foram 

analisadas 8 candidaturas, mas nenhuma decidida. Contudo no final do ano entraram 

em homologação 6 candidaturas que foram enviadas para o OP apenas no início de 

janeiro de 2019; 

- Na medida 10.2.1.2 foram analisadas 3 candidaturas, sendo 1 decidida; 

- Na medida 10.2.1.3 foi analisada 1 candidatura, decididas 2 sem aprovação, 1 decidida 

com aprovação e 1 foi contratada. 

- Na operação 10.2.1.4 foi analisada 1 candidatura. 

- A taxa de análise das candidaturas em 2018 foi de 81% (13/16), correspondendo a 

75,6% do investimento total candidatado; 

- A taxa de decisão das candidaturas em 2018 foi de 26,6% (4/15), correspondendo a 

32,5% do investimento total analisado. 

- A taxa de reprovação das candidaturas em 2018 foi de 13,3% (2/15), correspondendo 

a 14% do investimento total analisado. 

- A taxa de aprovação das candidaturas em 2018 foi de 6,6 (1/15), correspondendo a 

18,5% do investimento total analisado. 

- A taxa de contratação das candidaturas entre 1/1/2018 e 31/12/2018 era de 6,6% 

(1/15), correspondendo a 100% do investimento elegível aprovado e 100% da despesa 

pública aprovada. 

- A taxa de execução das candidaturas entre 1/1 /2018 e 31/12/2018 era de 0% (0/15). 

- A taxa de encerramento é de 0%, dado nenhuma das candidaturas se encontrar 

encerrada. 

- Não houve qualquer pagamento ou encerramento de projetos durante o ano de 2018. 

 

Estes resultados ao nível da análise, aprovação e contratação durante o ano de 2018,  

permite inferir a necessidade de melhorar a eficiência e a eficácia na ETL, mas considerar 

também o volume de trabalho de análise no âmbito do SI2E. Tendo em conta que em 

2019 não se prevê o mesmo volume de trabalho no âmbito do SI2E isto permitirá o foco 

na melhoria da execução no âmbito do PDR. 

 

No que se refere ao FEADER, ou seja, PDR, em síntese foram analisadas 13 candidaturas, 

decididas 4 e contratada 1. Tendo em conta a data de submissão das candidaturas estes 

dados apontam para um longo período que medeia entre a submissão das candidaturas 

e a sua decisão e contratação, que importa perceber as razões para implementação de 

medidas de melhoria. Refira-se aqui que, no âmbito do SI2E e durante o ano de 2018 

foram analisadas e decididas, no primeiro semestre de 2018, 19 candidaturas ao FEDER 

e 15 candidaturas ao FSE, no âmbito do GAL ADERE 2020, o que perfaz 34 candidaturas 

analisadas, 34 candidaturas decididas e 18 candidaturas contratadas. Tendo em conta 

que a ETL é responsável pela gestão dos apoios no âmbito destes 3 fundos – FEADER, 
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FEDER e FSE, importa incorporar nesta secção os resultados da análise, decisão e 

contratação no âmbito do SI2E, no ano de 2018. 

 

No que se refere ao FEDER e FSE o quadro seguinte apresenta dados sobre análise, 

aprovação e contratação no âmbito do FEDER e FSE (SI2E) executado no território do 

GAL ADERE 2020.  Pode verificar-se que, das candidaturas submetidas no 1º aviso de 

2017, foram analisadas em 2018 19 candidaturas, tendo sido 1 desistida, com 

investimento total proposto de um milhão seiscentos e trinta e três oitocentos e dezoito 

euros e trinta e sete cêntimos (1 633 818,37€) tendo sido contratualizado um 

investimento elegível de seiscentos e noventa mil cento e dezassete euros e noventa e 

quatro cêntimos (690 117,94€) o que corresponde a uma taxa de aprovação de 55,4 % 

no âmbito do FEDER (10 candidaturas aprovadas). Foram ainda analisadas 15 

candidaturas ao FSE e aprovadas 8 candidaturas no valor de cinquenta e oito mil cento 

e quarenta e dois euros e dezassete cêntimos (58 142,17). Em suma, no âmbito das 

componentes FEDER e FSE do GAL ADERE 2020 no ano de 2018 foram analisadas 34 

candidaturas e aprovadas e contratualizadas 18 candidaturas.  

 

Quadro A - Quadro de execução do FEDER e FSE 

A introdução deste quadro no relatório de 2018 do GAL ADERE 2020 tem como objetivo 

a compreensão do volume de atividade da ETL que, face aos resultados do PDR 

especificamente fica demasiado subvalorizado face ao volume de trabalho executado 

efetivamente. 

 

Relativamente aos PDR e durante 2018 foi concluído um processo de decisão das 

operações apresentadas no 2º concurso à 10.2.1.3 que decorreu no ano de 2018. Não 

se registaram aprovações de candidaturas no âmbito de concursos encerrados no início 

CODIGOAVISOSIGMA21 DESIGNACAOAVISO ENTIDADEGESTAOAVISOBENEFICIARIONIFBENEFICIARIODESIGNACAOESTADOOPERACAO DATACONTRATO INVESTIMENTOELEGIVEL FEDER FSE

ALG-M8-2017-14 AAC no âmbito do SI2E - DLBC ADERE 2020 CCDRA #### IVO MIGUEL INACIO CARVALHO                                                                                                                                      Desistida 99 664,44 € 49 832,22 € 0

ALG-M8-2017-14 AAC no âmbito do SI2E - DLBC ADERE 2020 CCDRA #### ALEGRIA DOMINANTE UNIPESSOAL LDAEm Execução 28/08/2018 00:00 84 389,78 € 42 194,89 € 0

ALG-M8-2017-14 AAC no âmbito do SI2E - DLBC ADERE 2020 CCDRA #### HIDROMONCHIQUENSE - CANALIZAÇÕES, LDAEm Execução 14/03/2018 00:00 76 486,87 € 45 892,12 € 5 055,84 €

ALG-M8-2017-14 AAC no âmbito do SI2E - DLBC ADERE 2020 CCDRA #### Ricardo da Cunha Gonzalez FaléAnulada 40 240,30 € 20 120,15 € 0

ALG-M8-2017-14 AAC no âmbito do SI2E - DLBC ADERE 2020 CCDRA #### IRMÃOS DUARTE CORREIA, PANIFICAÇÃO, LDANão Admitida 98 400,00 € 59 040,00 € 0

ALG-M8-2017-14 AAC no âmbito do SI2E - DLBC ADERE 2020 CCDRA #### I. GONÇALVES & M. DUARTE, LDANão Admitida 48 717,39 € 14 615,22 € 0

ALG-M8-2017-14 AAC no âmbito do SI2E - DLBC ADERE 2020 CCDRA #### NOZES & NUANCES - UNIPESSOAL LDANão Admitida 93 862,28 € 56 317,37 € 0

ALG-M8-2017-14 AAC no âmbito do SI2E - DLBC ADERE 2020 CCDRA #### JOÃO MANUEL ALVES MARREIROSEm Execução 14/03/2018 00:00 64 968,67 € 38 981,20 € 6 319,80 €

ALG-M8-2017-14 AAC no âmbito do SI2E - DLBC ADERE 2020 CCDRA #### MARIA ROSALINA DE SOUSA CRISTINA CORREIA                                                                                                                        Em Execução 25/09/2018 00:00 77 910,19 € 46 746,11 € 6 319,80 €

ALG-M8-2017-14 AAC no âmbito do SI2E - DLBC ADERE 2020 CCDRA #### CARLOS MIGUEL VAIRINHOS DUARTE                                                                                                                                  Não Admitida 99 290,57 € 59 574,34 € 0

ALG-M8-2017-14 AAC no âmbito do SI2E - DLBC ADERE 2020 CCDRA #### URBAN GYM -HEALTH CLUB, LDAEm Execução 11/07/2018 00:00 29 834,41 € 14 917,20 € 7 583,76 €

ALG-M8-2017-14 AAC no âmbito do SI2E - DLBC ADERE 2020 CCDRA #### JOÃO AFONSO CANDEIAS DO NASCIMENTOEm Execução 12/07/2018 00:00 69 179,12 € 41 507,47 € 6 319,80 €

ALG-M8-2017-14 AAC no âmbito do SI2E - DLBC ADERE 2020 CCDRA #### ATTRACTIVE MESSAGE LDAAceite pelas Entidades / Contratada13/07/2018 00:00 90 387,95 € 54 232,77 € 15 167,52 €

ALG-M8-2017-14 AAC no âmbito do SI2E - DLBC ADERE 2020 CCDRA #### LIVÓNIA XAVIER, UNIPESSOAL LDAEm Execução 31/07/2018 00:00 94 236,50 € 56 541,90 € 0

ALG-M8-2017-14 AAC no âmbito do SI2E - DLBC ADERE 2020 CCDRA #### VERÃO EM MARCHA RESTAURAÇÃO UNIPESSOAL LDANão Admitida 235 000,00 € 141 000,00 € 0

ALG-M8-2017-14 AAC no âmbito do SI2E - DLBC ADERE 2020 CCDRA #### SEABOOKINGS, UNIPESSOAL LDANão Admitida 99 659,28 € 49 829,64 € 0

ALG-M8-2017-14 AAC no âmbito do SI2E - DLBC ADERE 2020 CCDRA #### GONÇALVES & DUARTE - TRANSPORTES, LDANão Admitida 99 230,58 € 39 692,23 € 0

ALG-M8-2017-14 AAC no âmbito do SI2E - DLBC ADERE 2020 CCDRA #### CATARINA SERRANO TROPA TELESAceite pelas Entidades / Contratada16/07/2018 00:00 3 404,45 € 1 702,23 € 7 583,76 €

ALG-M8-2017-14 AAC no âmbito do SI2E - DLBC ADERE 2020 CCDRA #### DAVID TAVARES LEÃO                                                                                                                                              Em Execução 06/08/2018 00:00 99 320,00 € 39 728,00 € 3 791,89 €

ALG-M8-2017-14 AAC no âmbito do SI2E - DLBC ADERE 2020 CCDRA #### MADAME GRANEL, SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADANão Admitida 29 635,59 € 17 781,35 € 0

INVESTIMENTOELEGIVEL FEDER FSE

690 117,94 € 382 443,89 € 58 142,17 €
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de 2018. A leitura do quadro referente ao PDR permite encontrar os seguintes 

resultados: 

 

2.2.3.2 - Análise, aprovação e contratação – Acumulado 

 

Quadro 2.2.3.2 Análise, aprovação e contratação - Acumulado 

 

Até 31/12/2018 deram entrada 33 candidaturas com um investimento total 

apresentado de 4 043 500€ e desistiram 4 reduzindo o investimento em 723 56€ e 

reprovaram 3 com redução de investimento em 186 460€; 

 

Medida 10111 – Pequenos investimentos nas explorações agrícolas foram analisadas 12 

candidaturas, 4 foram aprovadas e contratualizadas; 

 

Medida 10112 – Pequenos investimentos na transformação e comercialização foram 

analisadas 5 candidaturas, 1 reprovada, 2 aprovadas, contratualizadas e pago 172830 €; 

 

A taxa de análise das candidaturas a 31/12/2018 era de 72% (24/33), correspondendo a 

57%% do investimento total candidatado; 

 

A taxa de decisão das candidaturas a 31/12/2018 era de 41,6% (10/24), correspondendo 

a 38,8% do investimento total analisado; 

 

A taxa de reprovação das candidaturas a 31/12/2018 era de 12,5% (3/24), 

correspondendo a 8% do investimento total analisado; 

A taxa de aprovação das candidaturas a 31/12/2018 era de 29% (7/24), correspondendo 

a 30,7% do investimento total analisado; 

A taxa de contratação das candidaturas a 31/12/2018 era de 29% (7/24), 

correspondendo a 100% do investimento elegível aprovado e 24,4% da despesa pública 

aprovada; 

A taxa de execução das candidaturas a 31/12/2018 era de 0% (0/24); 

A taxa de encerramento é de 0%, dado nenhuma das candidaturas se encontrar 

encerrada.  

Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. 

Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. 

Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. 

Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

10.2.1.1 13 477,53 1 70,34 12 407,19 0 0,00 0 0,00 4 135,06 4 135,06 35,82 32,23 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

10.2.1.2 8 1 690,52 1 195,04 5 951,46 1 138,94 0 0,00 2 328,48 2 328,48 100,22 90,20 2 172,83 60,49 54,44 0 0,00 0,00 0,00

10.2.1.3 11 1 683,24 2 458,18 6 759,23 2 47,52 0 0,00 1 246,14 1 246,14 59,23 53,31 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

10.2.1.4 1 192,21 0 0,00 1 192,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

10.2.1.5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

10.2.1.6 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Todas as análises são análises integrais

TOTAL 33 4 043,50 4 723,56 24 2 310,09 3 186,46 0 0,00 7 709,68 7 709,68 195 175,74 2 172,83 60,49 54,44 0 0,00 0,00 0,00

Projectos contratados Projectos pagos Projectos encerrados

Acumulado

Candidaturas analisadas

Candidaturas decididas

Não aprovadas Sem dotação Aprovadas
Operações 

PDR 2020

Candidaturas apresentadas Candidaturas desistidas
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2.2.4. Execução Financeira 

A 31/12/2018 haviam sido validadas despesas de dois projetos aprovados no âmbito da 

medida 10.2.1.2. Pequenos investimentos na transformação e comercialização, 

totalizando um montante de investimento elegível de cento e setenta e dois mil 

oitocentos e oitenta e trinta euros (172 830,00 €) e uma Despesa Pública de (60 

490,00€). Considerando o exposto a taxa de execução global da componente FEADER no 

âmbito da EDL é de 3,05%. Embora haja outros pedidos de pagamento as análises não 

foram concluídas ou o pagamento apenas foi liquidado em janeiro de 2019, pelo que se 

manteve inalterada a execução financeira relativa a projetos. 

Assim sendo importa durante o ano de 2019 aumentar significativamente a execução 

financeira, promovendo a contratualização de projectos e a submissão e análise de 

pedidos de pagamento. 

 

2.2.5. Metas e Indicadores 

Quadro 2.2.5. Metas e Indicadores 

 

 

  

População 

abrangida

Dotação

(Mil euros)

Investimento 

Total

(Mil euros)

Nº projectos 

apoiados

2018

Nº projectos 

apoiados

2023

Nº de beneficiários

/explorações 

apoioados

2018

Nº de beneficiários

/explorações 

apoioados

2023

Nº de 

empregos 

criados

2018

Nº de 

empregos 

criados

2023

População abrandida
58 801

10.2.1.1

Regime simplificado de pequenos 

investimentos nas explorações agrícolas 289,40 578,80 3 30 3 27 0 0

10.2.1.2

Pequenos investimentos na transformação 

e comercialização 687,00 1 526,67 2 11 2 8 1 6

10.2.1.3 Diversificação de atividades na exploração 597,00 1 326,67 1 9 1 8 0 5

10.2.1.4 Cadeias curtas e mercados locais 240,00 480,00 1 11 1 11 0 6

10.2.1.5 Promoção de produtos de qualidade locais 40,00 80,00 0 3 0 3 0 0

10.2.1.6 Renovação de aldeias 132,13 264,25 0 2 0 1 0 0

TOTAL 58 801 1 985,53 4 256,39 7 66 7 58 1 17

Metas e Indicadores
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2.3  Balanço Detalhado por Operação 
 

2.3.1 Operação 10.2.1.1 – Regime Simplificado de Pequenos Investimentos nas 

explorações agrícolas 

Quadro 2.3.1. Candidaturas apresentadas por anúncio por período 

 

O primeiro concurso foi aberto com um valor de despesa pública de cento e oitenta mil 

euros (180000,00€) correspondendo a sessenta e dois vírgula dois por cento (62,2%) da 

dotação total prevista para esta operação.  

No âmbito deste concurso deram entrada no sistema de informação do PDR2020, 

quatro candidaturas relativas ao território do GAL ADERE 2020. As candidaturas 

apresentaram um investimento total de cento e trinta e cinco mil e cinquenta e nove 

euros e trinta e um cêntimos (135 059,31€) e um investimento elegível de oitenta e dois 

mil cento e onze euros e 3 cêntimos (82 111,03€).  

As candidaturas apresentadas localizaram-se todas no concelho de Silves. Este facto 

explica-se grandemente por ser esta a zona agrícola com maior dinamismo de entre o 

território de intervenção. Já no anterior período de programação foi Silves o concelho, 

do T.I. ADERE 2020, que maior percentagem teve de candidaturas apresentadas à ação 

equivalente. As candidaturas apresentadas estão relacionadas com as culturas de 

citrinos e abacates, sendo estas as duas culturas com maior expressão neste concelho.  

Como resultado desta primeira fase verificou-se que a dotação a concurso foi aplicada 

numa percentagem de 19,9%, correspondendo a um valor aplicado, de despesa pública, 

de trinta e cinco mil oitocentos e dezasseis euros e dezasseis cêntimos (35 816,16€). 

O segundo concurso foi aberto com um valor de despesa pública de duzentos mil euros 

(200 000,00€) correspondendo a sessenta e nove vírgula onze por cento (69,11%) da 

dotação total prevista para esta operação. No âmbito desta operação deram entrada no 

sistema de informação do PDR2020, nove candidaturas com um investimento total de 

trezentos e quarenta e dois mil quatrocentos e setenta euros (342 470€).  

Neste concurso verificou-se um maior equilíbrio face à localização dos projetos, tendo 

sido submetidas candidaturas de vários concelhos 

Anúncio / Período Data Início Data Fim

Dotação

despesa pública

[Mil euros]

Candidaturas 

apresentadas

Investimento

[Mil euros]

Candidaturas 

apresentadas

Investimento

[Mil euros]

PDR2020-VICENTINA-10211-001 2016/07/15 2016/09/30 180,00 0 0,00 4 135,06

PDR2020-VICENTINA-10211-002 2017/11/06 2018/01/31 200,00 9 342,47 9 342,47

Ano10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas Acumulado
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Em ambos os concursos verifica-se que o investimento proposto fica aquém da dotação 

financeira posta a concurso, o que aponta para a necessidade de reforçar as atividades 

de animação para melhorar a dinâmica de pedidos de apoio junto dos potenciais 

beneficiários. 

A ETL deve manter os seus esforços no sentido de incentivar ao surgimento de 

candidaturas no âmbito desta operação no restante território, nomeadamente no 

reforço do número de sessões de esclarecimento nos restantes concelhos do T.I. 

 

Quadro 2.3.1.2. Processo de decisão – Ano 

Durante o ano de 2018 não houve candidaturas decididas nesta operação, tendo sido 

analisadas 8 candidaturas. O processo de decisão transitou para o início de 2019, sendo 

decididas e aprovadas 7 candidaturas com investimento elegível de 143 010,45 € o que 

corresponde a um apoio de 65 545,90€ e a 22,7% da dotação da operação. 

 

Quadro 2.3.1.3 Processo de decisão – Acumulado 

Até 31/12/2018 foram decididas, aprovadas e contratadas 4 candidaturas com 

investimento no valor de cento e trinta e cinco mil e sessenta euros (135,06€) o que 

corresponde a uma despesa pública de trinta e cinco mil oitocentos e vinte euros (35 

Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

PDR2020-VICENTINA-10211-001 4 135,06 0 0,00 4 135,06 0 0,00 0 0,00 4 135,06 4 135,06 35,82 32,23

PDR2020-VICENTINA-10211-002 9 342,47 1 70,34 8 272,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Todas as análises são análises integrais

TOTAL 13 477,53 1 70,34 12 407,19 0 0,00 0 0,00 4 135,06 4 135,06 35,82 32,23

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas          -          ACUMULADO

Projectos contratadosCandidaturas analisadas

Candidaturas decididas

Não aprovadas Sem dotação AprovadasAnúncio

Candidaturas apresentadas Candidaturas desistidas

Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

PDR2020-VICENTINA-10211-001 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

PDR2020-VICENTINA-10211-002 9 342,47 1 70,34 8 272,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Todas as análises são análises integrais

TOTAL 9 342,47 1 70,34 8 272,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas          -          ANUAL

Projectos contratadosCandidaturas analisadas

Candidaturas decididas

Não aprovadas Sem dotação AprovadasAnúncio

Candidaturas apresentadas Candidaturas desistidas
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820€) o que corresponde a 12,4% da dotação da operação e a 19,9% da dotação posta 

a concurso. 

Quadro 2.3.1.4 Distribuição de projetos por tipologia de promotor – ano 

 

Como não houve candidaturas decididas no ano pelo que este quadro não tem 

resultadas a apresenta

Quadro 2.3.1.5 – Distribuição de projetos por tipologia de promotor - acumulado 

 

Todas as candidaturas a esta operação foram apresentadas por PME´s. 

 

 

 

 

 

Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

Organismos públicos 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Outros 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

PME 4 135,06 4 135,06 35,82 32,23

TOTAL 4 135,06 4 135,06 35,82 32,23

Projectos aprovados

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas      -    ACUMULADO

Projectos contratados

Tipologia de Promotor

Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

Organismos públicos 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Outros 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

PME 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Projectos aprovados

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas      -    ANUAL

Projectos contratados

Tipologia de Promotor
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Quadro 2.3.1.6 Distribuição dos projetos por tipologia de investimento 

 

Como não houve candidaturas decididas no ano este quadro não tem resultadas a 

apresentar. 

 

Nº
Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

Edifícios e outras construções 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Equipamentos 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Investimentos imateriais 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Máquinas 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Plantações 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE CANDIDATURAS 0 0

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia de Investimento

Candidaturas decididas Projectos contratados

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas          

ANUAL
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Quadro 2.3.1.7 Distribuição dos projetos por tipologia de investimento 

 

Dos projectos aprovados e contratados até 31/12/2018 a maioria do investimento 

destina-se à realização de plantações (50,6%), seguindo-se a aquisição de equipamentos 

(39,3%) e máquinas (8%). O investimento em edifícios e outras construções (0,8%) e os 

investimentos imateriais (1,3%) são residuais. 

 

 

Quadro 2.3.1.8 Distribuição dos projetos setor – Ano 

 

Não houve projetos aprovados e contratados no ano nesta operação. 

Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

TOTAL 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Projectos aprovados

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas      -    ANUAL

Projectos contratados

SETOR

Nº
Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

Edifícios e outras construções 1 1,08 0,14 0,13 1 1,08 0,14 0,13

Equipamentos 11 53,10 12,60 11,34 11 53,10 12,60 11,34

Investimentos imateriais 3 1,69 0,59 0,53 3 1,69 0,59 0,53

Máquinas 1 10,79 3,20 2,88 1 10,79 3,20 2,88

Plantações 22 68,40 19,28 17,36 22 68,40 19,28 17,36

TOTAL DE CANDIDATURAS 4 4

TOTAL 135,06 35,81 32,24 135,06 35,81 32,24

Tipologia de Investimento

Candidaturas decididas Projectos contratados

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas          

ACUMULADO
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Quadro 2.3.1.9 Distribuição dos projetos setor – acumulado 

 

Até final do ano de 2018 foram aprovados 4 projetos sendo 3 de cultura de citrinos - 

laranja (75%); 1 de frutos tropicais e subtropicais - abacate (25%). Em termos de 

investimento 89% do investimento foi aplicado no sector de cultura de citrinos sendo os 

restantes 11% aplicados no sector da cultura de frutos tropicais e subtropicais. 

 

Quadro 2.3.1.10 Projetos pagos por tipologia de promotor 

 

Quadro 2.3.1.11 Projetos pagos por setor

 

Nº Investimento Desp. pública FEADER Nº Investimento Desp. pública FEADER

Cultura de citrinos 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Cultura de frutos tropicais e subtropicais0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Setor

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas         

Projetos pagos

ANUAL ACUMULADO

Nº Investimento Desp. pública FEADER Nº Investimento Desp. pública FEADER

Organismos públicos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PME 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Tipologia do

promotor

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas          

Projetos pagos

ANUAL ACUMULADO

Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

Cultura de citrinos 3 119,93 3 119,93 32,27 29,04

Cultura de frutos tropicais e subtropicais 1 15,13 1 15,13 3,55 3,19

TOTAL 4 135,06 4 135,06 35,82 32,23

Projectos aprovados

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas    -    Acumulado

Projectos contratados

SETOR
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Quadro 2.3.1.12 Projetos pagos por tipologia de investimento 

 

Não houve lugar a pagamentos nesta operação até ao final do ano de 2018. Contudo 

foram submetidos 2 pedidos de pagamento ainda durante 2018 que não reuniram 

condições para análise e pagamentos porque um dos projetos está em validação de 

condicionantes e outro aguarda análise de PALT que está bloqueada por deficiências no 

sistema de análise que não permite a aprovação do PALT por inexistência desta opção 

no sistema. 

 

2.3.2. Operação 10.2.1.2 – Pequenos Investimentos na transformação e comercialização 

 

Quadro 2.3.2.1 Candidaturas apresentadas por anúncio período 
  

Anúncio / Período Data Início Data Fim

Dotação

despesa pública

[Mil euros]

Candidaturas 

apresentadas

Investimento

[Mil euros]

Candidaturas 

apresentadas

Investimento

[Mil euros]

PDR2020-VICENTINA-10212-001 15/07/2016 30/09/2016 300,00 0 0,00 3 467,42

PDR2020-VICENTINA-10212-002 20/02/2017 02/05/2017 318,30 0 0,00 1 195,04

PDR2020-VICENTINA-10212-003 16/10/2017 31/01/2018 318,30 3 763,61 4 1 028,06

TOTAL 936,60 3 763,61 8 1 690,52

Ano10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização Acumulado

Nº Investimento Desp. pública FEADER Nº Investimento Desp. pública FEADER

Edifícios e outras construções 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Equipamentos 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Investimentos imateriais 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Investimentos não elegíveis 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Máquinas 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Plantações 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia de Investimento

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas          

Projetos pagos *

ANUAL ACUMULADO
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O primeiro concurso foi aberto com um valor de despesa pública de trezentos mil euros 

(300 000,00€) correspondendo a quarenta e oito vírgula cinquenta e dois por cento 

(43,67%) da dotação total prevista para esta operação. 

 

As três candidaturas no âmbito da 10.2.1.2. apresentaram um investimento total de 

quatrocentos e sessenta e sete mil quatrocentos e dezasseis euros e um cêntimo (467 

416,01€) e um investimento elegível proposto de quatrocentos e cinco mil seiscentos e 

quarenta e oito euros (405 648,00€). 

 

As candidaturas apresentadas localizam-se todas no concelho de Silves e estão 

relacionadas com as atividades de: Comercialização por Grosso de Produtos Agrícolas; 

Produção de Vinho, Transformação de Sumos de Frutos Naturais (Citrinos). 

 

No decurso desta fase foram aprovadas duas candidaturas com um montante de 

investimento elegível de duzentos e oitenta e seis mil trezentos e quarenta e cinco euros 

(286 345,00€) e uma despesa pública de cem mil duzentos e vinte euros e setenta e 

cinco cêntimos (100 220,75€) o que representou uma taxa de compromisso de 33,41% 

da verba a concurso.  

 

Também no âmbito desta operação deve a ETL deve continuar a desenvolver esforços 

no sentido de incentivar ao surgimento de candidaturas, nomeadamente através do 

reforço no número de sessões de esclarecimento nos restantes concelhos do T.I.. 

 

O segundo concurso foi aberto com um valor de despesa pública trezentos e dezoito mil 

e trezentos euros (318 300€) o que corresponde a 46,3% da dotação total prevista para 

esta operação. Foi apresentada 1 candidatura com investimento de 195 040 € a qual foi 

posteriormente cancelada. 

 

O terceiro concurso foi aberto com uma dotação de despesa pública de trezentos e 

dezoito mil e trezentos euros (318 300€) o que corresponde a 46,3% da dotação total 

prevista para esta operação. Neste aviso foram submetidas 4 candidaturas sendo que 

uma foi submetida em 2017 e 3 em 2018, pelo que no ano apenas surgem 3 

candidaturas. O total de investimento público apresentado em 2018 neste aviso foi de 

setecentos e sessenta e três mil seiscentos e sessenta e um euros (763 610€) e no aviso 

de um milhão vinte e oito mil e sessenta euros (1 028 060€) de investimento proposto.
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Quadro 2.3.2.2 Processo de decisão - ano 

 

Durante o ano de 2018 foram apresentadas 3 candidaturas, 3 analisadas e 1 decidida não aprovada. Uma das candidaturas ficou em 

homologação no final do ano. 

 

 

 

 

 

 

 

Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

PDR2020-VICENTINA-10212-001 0 0,00 0 0,00 1 138,94 1 138,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

PDR2020-VICENTINA-10212-002 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

PDR2020-VICENTINA-10212-003 3 763,61 0 0,00 2 484,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Todas as análises são análises integrais

TOTAL 3 763,61 0 0,00 3 622,98 1 138,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização          -          ANUAL

Projectos contratadosCandidaturas analisadas

Candidaturas decididas

Não aprovadas Sem dotação AprovadasAnúncio

Candidaturas apresentadas Candidaturas desistidas
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Quadro 2.3.2.3 Processo de decisão – Acumulado 

 

A taxa de análise das candidaturas entre 31/12/2018 era de 62,5% (5/8), correspondendo a 56,2% do investimento total proposto; 

A taxa de decisão das candidaturas a 31/12/2018 era de 37,5% (3/8), correspondendo a 49 % do investimento total analisado. 

A taxa de reprovação das candidaturas a 31/12/2018 era de 12,5% (1/8), correspondendo a 14,6% do investimento total analisado. 

A taxa de aprovação das candidaturas a 31/12/2018 era de 25% (2/8), correspondendo a 34,5% do investimento total analisado. 

A taxa de contratação das candidaturas a 31/12/2018 era de 25% (2/8), correspondendo a 100% do investimento elegível aprovado e a 

100%% da despesa pública aprovada. 

A taxa de execução das candidaturas a 31/12/2018 era de 0% (0/8). 

A taxa de encerramento é de 0%, dado nenhuma das candidaturas se encontrar encerrada.  

Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

PDR2020-VICENTINA-10212-001 3 467,42 0 0,00 3 467,42 1 138,94 0 0,00 2 328,48 2 328,48 100,22 90,20

PDR2020-VICENTINA-10212-002 1 195,04 1 195,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

PDR2020-VICENTINA-10212-003 4 1 028,06 0 0,00 2 484,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Todas as análises são análises integrais

TOTAL 8 1 690,52 1 195,04 5 951,46 1 138,94 0 0,00 2 328,48 2 328,48 100,22 90,20

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização          -          ACUMULADO

Projectos contratadosCandidaturas analisadas

Candidaturas decididas

Não aprovadas Sem dotação AprovadasAnúncio

Candidaturas apresentadas Candidaturas desistidas
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Quadro 2.3.2.4 Distribuição dos projetos por tipologia do promotor – Ano 

 

No ano não houve aprovação de projetos nesta operação. 

 

 
Quadro 2.3.2.5 Distribuição dos projetos por tipologia do promotor – Acumulado 

Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

Organismos públicos 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Outros 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

PME 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Projectos aprovados

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização      -    ANUAL

Projectos contratados

Tipologia de Promotor

Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

Organismos públicos 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Outros 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

PME 2 328,48 2 328,48 100,22 90,20

TOTAL 2 328,48 2 328,48 100,22 90,20

Projectos aprovados

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização      -    ACUMULADO

Projectos contratados

Tipologia de Promotor
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Até ao final do ano de 2018 foram aprovados e contratados dois projetos no âmbito desta operação ambos submetidos por PME´s. 

 

 
Quadro 2.3.2.6 Distribuição dos projetos por tipologia de investimento - Ano 

Nº
Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

Edifícios e outras construções 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Equipamentos 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Investimentos imateriais 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Investimentos não elegíveis 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE CANDIDATURAS 0 0

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia de Investimento

Candidaturas decididas Projectos contratados

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização      

ANUAL
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Quadro 2.3.2.7 Distribuição dos projetos por tipologia de investimento – Acumulado 

 

Das duas candidaturas aprovadas e contratadas até final de 2018 registou-se que a maioria do investimento se concentrou na aquisição de 

equipamentos (70%) seguido de edifícios e outras construções (23.31%). Seguem-se os investimentos não ilegíveis (5%) E por último os 

investimentos imateriais (1,8%%). 

Nº
Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

Edifícios e outras construções 1 76,58 26,80 24,12 1 76,58 26,80 24,12

Equipamentos 4 229,89 71,77 64,60 4 229,89 71,77 64,60

Investimentos imateriais 1 5,78 1,65 1,48 1 5,78 1,65 1,48

Investimentos não elegíveis 1 16,22 0,00 0,00 1 16,22 0,00 0,00

TOTAL DE CANDIDATURAS 2 2

TOTAL 328,47 100,22 90,20 328,47 100,22 90,20

Tipologia de Investimento

Candidaturas decididas Projectos contratados

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização

ACUMULADO
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Quadro 2.3.2.8 Distribuição dos projetos setor – Ano 

 

 
Quadro 2.3.2.9 Distribuição dos projetos setor – Acumulado 

 

Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

Frutas e produtos hortícolas transformados 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Projectos aprovados

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização      -    ANUAL

Projectos contratados

SETOR

Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

Frutas e produtos hortícolas 1 102,79 1 102,79 31,77 28,59

Frutas e produtos hortícolas transformados 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Vinho 1 225,68 1 225,68 68,45 61,61

TOTAL 2 328,47 2 328,47 100,22 90,20

Projectos aprovados

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização      -   ACUMULADO

Projectos contratados

SETOR
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Até final de 2018 o maior investimento foi realizado no sector do vinho (68,9%) seguido do sector das frutas e produtos hortícolas (31,1%). 

 

 
Quadro 2.3.2.10. Projetos pagos por tipologia de promotor 

 

A 31/12/2018 foram liquidados pedidos de pagamento no valor de 60,49€ destinados a 2 PME o que corresponde a 60,36% da despesa 

publica aprovada. 

Nº Investimento Desp. pública FEADER Nº Investimento Desp. pública FEADER

Organismos públicos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PME 0 0,00 0,00 0,00 2,00 172,83 60,49 54,44

TOTAL 0 0,00 0,00 0,00 2 172,83 60,49 54,44

Tipologia do

promotor

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização

Projetos pagos

ANUAL ACUMULADO
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Quadro 2.3.2.11 Projetos pagos por sector 

 

A despesa pública liquidada distribuiu-se por dois sectores de atividade sendo 24,8% destinados ao sector das frutas e outros hortícolas e 

75,2% para o sector dos vinhos. 

 

 

Nº Investimento Desp. pública FEADER Nº Investimento Desp. pública FEADER

Carne de suíno 0 0 0 0 0 0 0 0

Frutas e produtos hortícolas 0 0 0 0 1 42 15 13

Frutas e produtos hortícolas transformados0 0 0 0 0 0 0 0

Vinho 0 0 0 0 1 131 46 41

TOTAL 0 0,00 0,00 0,00 2 172,83 60,49 54,44

Setor

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização

Projetos pagos

ANUAL ACUMULADO
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Quadro 2.3.2.12 Projetos pagos por tipologia de investimento 

 

O investimento incidiu em 44,3% em Edifícios e outras construções e 55,7% em aquisição de equipamentos. 

Nº Investimento Desp. pública FEADER Nº Investimento Desp. pública FEADER

Edifícios e outras construções 0 0,00 0,00 0,00 1,00 76,58 26,80 24,12

Equipamentos 0 0,00 0,00 0,00 2,00 96,25 33,69 30,32

Investimentos imateriais 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 172,83 60,49 54,44

* Não são incluídos os valores dos Pedidos de Adiantamento

Tipologia de Investimento

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização

Projetos pagos *

ANUAL ACUMULADO
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2.3.3 Diversificação de atividades na exploração 

 

Quadro 2.3.3.1 Candidaturas apresentadas por anúncio período 

 

O primeiro concurso teve uma dotação de trezentos e vinte e dois mil e trezentos e 

oitenta euros (322 380€) o que corresponde a 54% da dotação nesta operação. Foram 

apresentadas 8 candidaturas com investimento total proposto de um milhão duzentos 

e dezassete mil e quatrocentos e cinco euros e quarenta cêntimos (1 217 405,40€). 

O segundo concurso apresentou a concurso uma dotação de duzentos e cinquenta mil 

euros (250 000€) o que corresponde a 42% da dotação financeira desta operação. Fora 

apresentada 3 candidaturas com um investimento de quatrocentos e sessenta e cinco 

mil oitocentos e quarenta euros (465 840€). No primeiro concurso o investimento total 

excedeu o valor a concurso o que não se verificou no segundo concurso. 

 

Quadro 2.3.3.2 Processo de decisão - Ano 

 

Durante o ano de 2018 foram apresentadas a esta operação 3 candidaturas, foi 

analisada uma candidatura, decididas 3, sendo 2 de não aprovação e 1 aprovada e 

contratada.  

 

A taxa de análise das candidaturas em 2018 foi de 33,3% (1/3), correspondendo a 52,8% 

do investimento total proposto no ano; 

A taxa de decisão das candidaturas a 31/12/2018 era de 100% (3/3), correspondendo a 

119,3%% do investimento total analisado no ano; 

A taxa de reprovação das candidaturas a 31/12/2018 era de 200%% (2/1), 

correspondendo a 119,3 % do investimento total analisado no ano; 

Anúncio / Período Data Início Data Fim

Dotação

despesa pública

[Mil euros]

Candidaturas 

apresentadas

Investimento

[Mil euros]

Candidaturas 

apresentadas

Investimento

[Mil euros]

PDR2020-VICENTINA-10213-001 15/10/2016 16/01/2017 322,38 0 0,00 8 1 217,41

PDR2020-VICENTINA-10213-002 04/06/2018 01/10/2018 250,00 3 465,84 3 465,84

TOTAL 572,38 3 465,84 11 1 683,25

Ano10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração Acumulado

Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

PDR2020-VICENTINA-10213-001 0 0,00 0 0,00 1 246,14 2 47,52 0 0,00 1 246,14 1 246,14 59,23 53,31

PDR2020-VICENTINA-10213-002 3 465,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Todas as análises são análises integrais

TOTAL 3 465,84 0 0,00 1 246,14 2 47,52 0 0,00 1 246,14 1 246,14 59,23 53,31

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração          -          ANUAL

Projectos contratadosCandidaturas analisadas

Candidaturas decididas

Não aprovadas Sem dotação AprovadasAnúncio

Candidaturas apresentadas Candidaturas desistidas
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A taxa de aprovação das candidaturas a 31/12/2018 era de 100% (1/1), correspondendo 

a 100%% do investimento total analisado no ano; 

A taxa de contratação das candidaturas a 31/12/2018 era de 100% (1/1), 

correspondendo a 100% do investimento elegível aprovado e a 100% da despesa pública 

aprovada. 

A taxa de execução das candidaturas a 31/12/2018 era de 0% (0/1). 

A taxa de encerramento é de 0%, dado nenhuma das candidaturas se encontrar 

encerrada. 

 

Quadro 2.3.3.3 Processo de decisão - Acumulado 

 

A taxa de análise das candidaturas em 2018 foi de 75% (6/8), correspondendo a 45% do 

investimento total proposto na operação; 

A taxa de decisão das candidaturas a 31/12/2018 era de 50% (3/6), correspondendo a 

38,7%% do investimento total analisado; 

A taxa de reprovação das candidaturas a 31/12/2018 era de 33.3% (2/6), 

correspondendo a 6,26 % do investimento total analisado no ano; 

A taxa de aprovação das candidaturas a 31/12/2018 era de 16,6 (1/6), correspondendo 

a 32,4% do investimento total analisado; 

A taxa de contratação das candidaturas a 31/12/2018 era de 16,6% (1/6), 

correspondendo a 32,4% do investimento analisado e a 100% da despesa pública 

aprovada. 

A taxa de execução das candidaturas a 31/12/2018 era de 0% (0/11). 

A taxa de encerramento é de 0%, dado nenhuma das candidaturas se encontrar 

encerrada. 

 

Nada a registar, não se apresentam os restantes quadros. 

 

 

 

 

 

 

Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

PDR2020-VICENTINA-10213-001 8 1 217,41 2 458,18 6 759,23 2 47,52 0 0,00 1 246,14 1 246,14 59,23 53,31

PDR2020-VICENTINA-10213-002 3 465,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Todas as análises são análises integrais

TOTAL 11 1 683,25 2 458,18 6 759,23 2 47,52 0 0,00 1 246,14 1 246,14 59,23 53,31

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração          -          ACUMULADO

Projectos contratadosCandidaturas analisadas

Candidaturas decididas

Não aprovadas Sem dotação AprovadasAnúncio

Candidaturas apresentadas Candidaturas desistidas
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2.3.4 Operação 10.2.1.4 – Cadeias curtas e mercados locais 

 

Quadro 2.3.41 - Candidaturas apresentadas por anúncio período 

 

No âmbito desta operação foi aberto um concurso com uma dotação de cento e 

cinquenta mil euros (150 000€) o que corresponde a 62,5% da dotação desta operação 

tendo sido apresentada uma candidatura no valor de cento e noventa e dois mil 

duzentos e dez euros(192,21€) 

 

Quadro 2.3.4.2 – Processo de decisão ano 

 

Durante o ano foi analisada uma candidatura, cuja decisão transitou para o início de 

2019. 

 

Quadro 2.3.4.3 – Processo de decisão acumulado 

 

Nada a registar, dado que o primeiro concurso só houve uma candidatura pelo que não 

há alterações face ao quadro anterior e também não se apresentam os restantes 

quadros. 

 

 

Anúncio / Período Data Início Data Fim

Dotação

despesa pública

[Mil euros]

Candidaturas 

apresentadas

Investimento

[Mil euros]

Candidaturas 

apresentadas

Investimento

[Mil euros]

PDR2020-VICENTINA-10214-001 01/06/2017 28/02/2018 150,00 1 192,21 1 192,21

TOTAL 150,00 1 192,21 1 192,21

Ano10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais Acumulado

Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

PDR2020-VICENTINA-10214-001 1 192,21 0 0,00 1 192,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Todas as análises são análises integrais

TOTAL 1 192,21 0 0,00 1 192,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais          -          ANUAL

Projectos contratadosCandidaturas analisadas

Candidaturas decididas

Não aprovadas Sem dotação AprovadasAnúncio

Candidaturas apresentadas Candidaturas desistidas

Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

PDR2020-VICENTINA-10214-001 1 192,21 0 0,00 1 192,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Todas as análises são análises integrais

TOTAL 1 192,21 0 0,00 1 192,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais          -          ACUMULADO

Projectos contratadosCandidaturas analisadas

Candidaturas decididas

Não aprovadas Sem dotação AprovadasAnúncio

Candidaturas apresentadas Candidaturas desistidas
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2.3.5 Operação 10.2.1.5 – Promoção de produtos de qualidade locais 

Quadro 2.3.5.1 - Candidaturas apresentadas por anúncio período 

 

Nada a registar na medida em que não foram apresentadas candidaturas nesta 

operação, apesar de ter sido aberto concurso. 

 

2.3.6 - Operação 10.2.1.6 – Renovação de Aldeias 

O OG do GAL ADERE 2020 decidiu não abrir concurso durante até 2018 dado pretender 

discutir a metodologia a implementar para a aplicação da muito escassa dotação que 

esta operação possui. 

 

3. Informação sobre Atividades de Avaliação Realizadas 

 

As atividades de avaliação cumpriram o que estava previsto em fase de elaboração da 

estratégia à exceção da criação da comissão da avaliação e monitorização.  

 

A metodologia baseia-se essencialmente na realização de realização de reuniões e 

elaboração de relatórios:  

 - Reuniões avaliação; 

 - Reuniões do OG; 

 - Reuniões temáticas dos grupos de trabalho; 

 - Relatórios de Avaliação de fases de concurso; 

 - Relatórios anuais de execução (Com apresentação e aprovação pela AP). 

 

Com uma periodicidade regular são realizadas reuniões da ETL para balanço e avaliação 

do funcionamento e execução que permitem definir e fazer o balanço das atividades de 

animação e dos seus resultados através de monitorização do trabalho desenvolvido: 

 - Sessões de divulgação; 

 - Nº Participantes; 

 - Expectativa de projetos a serem submetidos; 

 - nº Atendimentos realizados por mês; 

 - Potências promotores. 

Anúncio / Período Data Início Data Fim

Dotação

despesa pública

[Mil euros]

Candidaturas 

apresentadas

Investimento

[Mil euros]

Candidaturas 

apresentadas

Investimento

[Mil euros]

PDR2020-VICENTINA-10215-001 01/06/2017 28/02/2018 36,00 0 0,00 0 0,00

TOTAL 36,00 0 0,00 0 0,00

Ano10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais Acumulado
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Nestas reuniões são também prepostos a abertura de avisos, a sua prorrogação e os 

termos dos avisos a abrir. Durante o ano de 2018 foram realizadas 2 órgãos de Gestão e 

7 consultas escritas. 

 

Relatórios anuais de execução – São um momento de avaliação importante na medida 

em que permite aferir de uma forma global a execução e assim implementar medidas 

corretivas.  

 

Relatórios de avaliação de fases de concurso para todos os concursos encerrados em 

2018. 

 

4. Medidas tomadas para garantir a Qualidade e a Eficácia da 

Implementação da EDL 

 

4.1 Informação sobre Auditorias e Controlos Efetuados 
 

Em 2018 tiveram em analise 13 candidaturas, sendo que 4 dessas candidaturas foram 

enviadas para reanálise para serem melhoradas nos aspetos que são discriminados 

abaixo: 

 

Candidaturas revogadas 

- 3 candidaturas revogadas das 13 candidaturas que tiveram em analise foram revogadas 

pelos seguintes motivos a serem revistos e melhorados: 

 - Condicionantes; 

- Razoabilidade de custos;  

- Análise da elegibilidade normativa das despesas; 

- Confirmação da existência de uma exploração agrícola em funcionamento; 

 - Viabilidade económica da operação. 

 

Controlo de qualidade 

- 1 candidatura foi alvo de controlo de qualidade das 13 candidaturas que tiveram em 

análise, tendo sido classificada como “análise insuficiente” pelos seguintes motivos: 

 - Razoabilidade dos custos; 

 - Condicionantes. 

 

Não foram realizadas auditorias. 
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4.2 Problemas encontrados na Gestão da EDL e Medidas Corretivas 

- Fraca qualidade na instrução dos processos de candidatura, nomeadamente na 

prestação de informações concretas e claras sobre as mesmas, quer por parte dos 

beneficiários quer por parte dos consultores, assim como na instrução documental 

das mesmas. 

- Inadequação de algumas operações à realidade do território 

- Procedimentos e Circuito administrativo complexos 

- Participação do OG 

Para este segundo período de execução importa reorganizar o OG, envolvendo 

parceiros com maior disponibilidade de participação e envolver mais o OG na gestão 

da implementação da EDL. Procurou-se mobilizar entidades para apresentação de 

candidaturas às operações 10.2.1.1.4, 10.2.1.5 e 10.2.11.6 promovendo reuniões 

com potenciais beneficiários, mas mesmo assim não foi possível. Importa na 

segunda fase de execução e em colaboração com o OG encontrar estratégia para 

minimizar este problema 

 

4.3 Relacionamento com a Autoridade de Gestão 

 

O relacionamento com a Autoridade de Gestão tem-se processado de uma forma geral 

de forma regular. 

Considerando que nos encontramos numa fase de plena  execução a ETL coloca, de 

forma mais ou menos regular, questões e dúvidas relativamente à normal execução da 

abordagem LEADER das EDL, tendo-se registado algumas dificuldades na obtenção de 

resposta atempadamente, e que considerando que algumas destas questões se 

relacionam com candidaturas 1) em elaboração ou 2) em análise, o mesmo tem impacto 

no decurso dos trabalhos inerentes. 

 

4.4 Relacionamento com o Organismo Pagador 

O relacionamento com o Organismo Pagador tem-se processado de forma regular. 

 

4.5 Articulação com Outras Medidas do PDR e Outros Instrumentos de Política do 

Território 

No âmbito dos trabalhos de animação da EDL, é prática comum da ETL divulgar e 

informar sobre as restantes medidas do PDR 2020, nomeadamente os critérios de 

elegibilidade, taxas de apoio assim como o calendário previsional de avisos com 

aplicabilidade no território de intervenção nas suas atividades de divulgação e 

sensibilização. A procura de informação é mais significativa nas medidas de Instalação 

de Jovens agricultores e na Modernização e Capacitação das Empresas Agrícolas. 
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5. Medidas tomadas para garantir os Requisitos de Funcionamento, 

Animação e de Publicidade  

 

5.1  Funcionamento e Animação 

Junto se envia o quadro resumo relativo aos valores pagos no âmbito da operação 

PDR2020-10.4.1-FEADER-014806, a qual enquadra os custos com o funcionamento e 

animação da ETL do ADERE 2020. 

 

 

5.2 Informação e Publicidade 

Em seguida é apresentado o quadro resumo da atividade de divulgação realizada em 

2018: 

 

Em 2018 é possível verificar um aumento significativo no que concerne à divulgação, 

razão essa que se deve ao aumento de esforços por parte da equipa técnica para estar 

mais perto de potenciais promotores para alavancar em 2019 o número de candidaturas 

submetidas. Neste sentido, foi disponibilizado pelo Município de Lagos, em 2018, um 

gabinete onde estamos presentes pelo menos uma vez de semana somente para realizar 

atendimentos, conseguindo assim mais um ponto de referência e proximidade junto dos 

promotores e mantemos em paralelo os atendimentos no Gabinete do Município de 

N.º Investimento Desp. Pública FEADER N.º Investimento Desp. Pública FEADER

PDR2020-10.4.1-FEADER-014806 91,20 91,20 72,96 PDR2020-10.4.1-FEADER-014806 343,02 343,02 274,42

Anual

Projetos pagos

Acumulado

Un.: mil euros

Comunicação Interna Anual Acumulado

Quantidade de informação divulgada (mails., circulares, …) 3900 7800

(…)

Divulgação Anual Acumulado

N.º de merchandising (agendas, blocos, …) 0 0

N.º de publicações (folhetos, newsletters, notícias, …) 7 22

N.º de sessões de divulgação (ações de formação, workshops …) 45 63

N.º de participações em eventos (feiras, …) 3 12

(…)

Site Anual Acumulado

N.º de inserções no site 2 10

N.º de visitantes 4010 49010

(…)
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Silves e na sede da Associação Vicentina. O número de atendimentos especificamente 

para interessados nas medidas Leader aumento em 2018, foi possível contabilizar destas 

45 sessões de divulgação que 33 são atendimentos diretos a potenciais promotores.  

A mesma estratégia está a ser utilizada em 2019 no que respeita à divulgação. 

 

 Em contrapartida a atividade em relação ao site diminuiu no que diz respeito às medidas 

Leader, devido ao facto do número reduzido de concursos abertos em 2018. Em 2019, 

e tendo em conta os concursos que se pretende realizar, temos a expectativa de 

aumentar significativamente o número de inserções e visitantes no site.  
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6. Informação sobre Atividades de Cooperação Interterritorial e 

Transnacional 

 

O GAL ADERE 2020 durante o ano de 2018, submeteu uma candidatura à preparação 

dos projectos de Cooperação:  

 

Cooperação transnacional – Include – Rotas sem Barreiras com os GAL nacionais Al Sud 

– Esdime e Terras Dendro e os GAL Espanhóis  ADERCO – Asociación para el Desarrollo 

Rural de la Comarca de Olivenza, CEDECO – Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudia 

e o GAL Francês Beauce et Gatinais. 

 

Cooperação transnacional com a CPLP – Lugares com História – GAL Adere 2020   e 

SOCA – Sociedade de Autores de Cabo Verde Cabo Verde 

 

Cooperação Interterritorial – Turismo Fora d´horas – com os GAL Al Sud – Esdime e 

Terras Dentro 
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