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Introdução 
 
O presente relatório reporta-se ao ano de 2013 e a sua apresentação no Conselho Fiscal e 

posteriormente em Assembleia-geral visa assegurar o cumprimento do art.21º dos Estatutos 

da Associação e demais obrigações legais em vigor. 

Para uma melhor percepção do conjunto de actividades e contas por parte dos associados e 

demais entidades, optou-se pela análise circunstanciada daquilo que foram as iniciativas de 

consolidação da associação em matéria de instalações e equipamentos, dos aspectos de 

comunicação e relacionamento externo, da implementação de projectos de desenvolvimento 

socio-económico local, da procura de novas dimensões de actuação, da prestação de serviços 

externos como sustentáculo económico da entidade e do comportamento económico-

financeiro. 

Na sua última parte o relatório transmite um balanço global e procede a recomendações para 

os anos vindouros. 

No âmbito das instalações e equipamentos, no ano em apreço foi possível continuar as 

intervenções no Posto de S.Marcos e instalar a Loja Social. 

A concepção e edição de publicações conheceu algum significado através da elaboração do 

livro, “Olival Tradicional: Paradigma, Desafios e Sustentabilidade”; do Guia “A Escola 

Empreende”, da concepção do “Guia do Movimento Associativo” e de fasciculos temáticos no 

âmbito do projeto “Dinâmicas e políticas para o desenvolvimento rural”. Foi ainda neste ano 

que a associação editou em livro o seu “Plano para a Igualdade”. 

No que concerne às actividades de promoção da diversificação económica do espaço rural 

merece destaque a abertura e encerramento dos concursos de 2013, das Medidas 3.1 e 3.2 do 

PRODER/Abordagem Leader. Este foi o ultimo concurso aberto correspondendo portanto ao 

encerramento da Estratégia Local de Desenvolvimento  para a MEG (ELD/MEG) em termos de 

aprovação de pedidos de apoio. Os valores finais entretanto conhecidos transmitem que a 

ELD/MEG proporcionou a aprovação de 89 projetos, que corresponderam a um montante total 

de investimento de 12 477 996,48€, a uma despesa pública de 7 364 957,41€ e à criação 

liquida de cerca de centena e meia de postos de trabalho. 
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Ao nível da educação, formação e aprendizagem ao longo da vida, destacam-se três projetos 

relevantes para a atividade da associação: a manutenção do projeto de formações modulares 

certificadas, a aprovação e início do Treino de Competências Pessoais e Profissionais – 

Agricultura (aprovado no âmbito da medida 6.1 do POPH), e a apresentação da candidatura a 

CQEP – Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional, com base em consórcio de 12 

entidades locais 

No dominio da continua formulação de propostas para o desenvolvimento do espaço 

geográfico onde  a  Associação intervém e, na procura incessante de recursos finaceiros para 

as concretizar, a necessária atividade de concepção de candidaturas viria a ser bem sucedida. 

Com efeito, em 2013, foram aprovadas três candidaturas em programas diferenciados. Uma 

primeira candidatura no Programa da Rede Rural Nacional dedicada ao olival tradicional; uma 

segunda no INALENTEJO, dedicada às dinâmicas de desenvolvimento da NUT III do Baixo 

Alentejo e, uma terceira, no âmbito do Programa Cidadania Ativa/E-Grants implementado pela 

fundação Calouste Gulbenkian. 

A sempre almejada intenção de diversificação das actividades da associação viria também a ter 

expressão através da prestação de um conjunto de serviços por parte da Ruralinov, sociedade 

unipessoal tendo como único sócio a Rota do Guadiana. 

Como é conhecido, 2013 marcou o fim de um ciclo de programação dos fundos estruturais 

europeus, avizinhando-se o novo ciclo 2014-2020.  

Este marco conduziu a que a Associação orientasse em simultâneo as suas atividades em duas 

vertentes. 

Uma primeira, relacionada com o encerramento de diversos programas e projetos com 

destaque para o PRODER SP3 cujo último concurso ocorreu no ano em apreço.  

Uma segunda vertente consistiu na preparação dos novos programas  nacionais e regionais de 

apoio ao desenvolvimento do território, procurando que os novos instrumentos sirvam o 

aumento da competitividade da MEG, enquanto espaço rural do interior do país e periférico 

no contexto europeu, por isso, merecedor de especial atenção no quadro da promoção da 

coesão territorial, económica e social, no contexto nacional e comunitário. 

Diversos foram assim, os grupos de trabalho e fora onde a Rota do Guadiana procurou 

transmitir as suas propostas como sejam a Federação Minha Terra, o Fórum Cidadania e 
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Território e, no contexto regional, no quadro do relacionamento com os municípios e com a 

CCDRA. 

Em 2013, foram publicados os resultados definitivos dos Censos 2011. A Margem Esquerda do 

Guadiana, zona de intervenção da Associação registou um decréscimo de população residente 

de 3469 pessoas. Passando de 40 410 residentes em 2001, para 36 941 em 2011. Justifica-se 

pois, que no novo ciclo de programação, a Associação continue a apostar nas suas áreas 

principais de atuação com destaque para a diversificação de atividades, apoio ao investimento 

produtivo, criação de emprego e promoção do empreendedorismo e, no dominio do 

desenvolvimento social, na educação e qualificação de adultos e no combate à exclusão e à 

pobreza. 

Em conclusão, apesar da intensa atividade desenvolvida, tal como em 2012, haverá que 

considerar que a intervenção desenvolvida em 2013, espelha a reacção à crise financeira com 

repercussões no plano nacional e regional as quais, tiveram naturalmente impacto na evolução 

da actividade da associação.  
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1. Consolidação da Associação, Edifícios e Equipamentos 
 
Durante o ano em apreço fruto da contenção procederam-se a algumas melhorias sem 

contudo desenvolver o plano inicialmente previsto. No essencial as obras realizadas inicidiram 

sobre o Posto de S.Marcos e a sede da Associação.  

De forma breve, foram realizadas as seguintes intervenções: 

 

 

 Edifício sede da Associação 

 Interpelação às entidades competentes e inicio de contatos conducentes à 

reparação de parede degradada do edifício. 

 Recuperação da capela para instalação da Loja Social. 

 Inicio dos arranjos na sala anexa à capela. 

 

 

 

  Centro Novas Oportunidades (CNO) 

 Não se registaram intervenções. 
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 Centro de Acolhimento de Microempresas de Moura (CAMM) 

 Não se registaram intervenções. 

 

 

 

 Posto de S. Marcos 

 Implementação da candidatura ao programa PRODER, Acção 3.1.3, entretanto 

aprovada; 

 Realização de diversas jornadas internas de trabalho. 

O conjunto de intervenções físicas em S. Marcos até ao final de 2013 foi o seguinte: 

Obra Ano Realização Observações 

1. Recuperação de edifício de apoio 1 (posto) 2008 √ 

Além das obras inicialmente previstas houve necessidade de 
readaptação do sistema eléctrico (nova legislação) e colocação 
de cabo de comunicação de dados e comando do telescópio 
entre o ed.1 e sala de formação (ed.2) 

2. Recuperação de edifício de apoio 2 (espaço 
de formação e apoio técnico) 

2008 
√ 

Foi colocado um WC para pessoas com mobilidade reduzida e 
adaptado o sistema de comunicações e TV que a empresa 
inicialmente não concluiu. 

3. Infraestrutura de águas 2008 √ 

Reforço de depósitos passando dos 5 000l existentes para 15 
000l (+ 2 depósitos). Mudança também na alimentação eléctrica 
da captação de água que passou a ser fotovoltaica. Foi 
assegurada a ligação a todas as casas.  

4. Infraestrutura electricidade 
2008 

√ 
Composto por 18 painéis será de futuro necessário reforçar todo 
o sistema.  

5. Recuperação de alvenarias no interior das 
casas 

2008 
√ 

Uma parte importante foi realizada no âmbito do curso de 
ladrilhadores tendo outra parte sido assegurada através de 
empreitada. 

6. Instalação de cúpula e anel de sustentação 
incluindo alimentação eléctrica 

2008 
√  
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7. Derrube e remoção de eucaliptos  2008/09 √  

8. Instalação de sistema de rega 
2008 

√ 
Fornecimento de água à primeira fila de plátanos, ponto de água 
para incêndios e anfiteatro. 

9. Colocação de plátanos 2008 √ Com recurso a compra e oferta da CM Serpa. 

10. Caldeiras em madeira p/ árvores 2008 √  

11. Plantações diversas 
2009 

√ 
Colocação de ciprestes (anfiteatro e entrada sul) e trepadeiras 
junto a casas. 

12. Vedação  2008 √ Na zona da propriedade onde se situa o posto (Zona A). 

13. Remodelação de vedação junto à casa 9 
para criar zona de merendas 

2008 
√   

14. Muros de entrada e colocação de portões  2007 √  

15. Descobrir e limpar calçada existente 2008 √  

16. Conclusão de caixilharias  2009 √ Conclusão dos nove apartamentos 

17. Colocação de cozinha no edifício de apoio 
1 

2009 
√ 

Equipamento geral de cozinha para obtenção de licenciamento 
HACCP; 

18. Carpintarias no interior dos apartamentos 2009 √ Fabrico de portas e cozinhas para os 9 apartamentos 

19. Regularizar plataforma 2008 √ Colaboração da C.M. Serpa. 

20. Abrir vala para ecoponto 
2008 

± 
Necessário aumentar as dimensões da vala para instalação de 
ecoponto subterrâneo de 4 recipientes 

21. Colocação de alcatrão nas entradas 2008 ± Apenas na entrada Norte 

22. Conclusão de muro e anfiteatro 2009 √ Muro em xisto de barrancos com colaboração da CM Barrancos. 

23. Criação de imagem 2008 √  

24. Criação de stand promocional 2009 √ Participação na I Feira das energias renováveis 

25. Estudo de design de interiores 
2009 

√ 
Estudo para edifício de apoio 1 incluindo exposição, recepção, 
restaurante e elementos de sinalização. 

26. Processo de licenciamento 2008/09 ± 
Tendo inicialmente obtido classificação de apartamentos de três 
estrelas por mudança da legislação foi solicitada reclassificação 
para casas de campo.  

27. Plantação de oliveiras 2010 √ Oferta e jornadas de trabalho 

28. Arranjos exteriores entre edifício 1 e 2 
2010 

√ 
Realização de escadaria e colocação de casca de pinheiro. 
Jornadas de trabalho  

29. Iluminação de explanada 2010 √ Iluminação embutida nos muros. Curso electricistas. 

30. Instalação de piscinas 2011 √  

31. Instalação de sistema foto voltaico de 
apoio às piscinas 

2011 
√  

32. Instalação eléctrica nos apartamentos 2010 √ Remodelação integral do sistema eléctrico nos 9 apartamentos 

33. Colocação de armaduras nos apartamentos 2010 √  

34. Sistema de segurança 2011 √ 
Inclui equipamento de filmagem permanente, sistema de 
controlo biométrico de controlo de entradas, associado a 
sistema eléctrico de abertura de portão 

35. Reforço de sistema energético 
2012 

√ 
Reforço de sistema energético com colocação de painéis 
fotovoltaicos e gerador  eólico. 

36. Arranjos exteriores às piscinas 2013 √  

37. Pintura interna dos apartamentos  2013 √  

38. Instalação de parque aventura 2013 √  

39. Aquisição de 10 bicicletas 2013 √  
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Ainda durante 2013 foram lançados os últimos concursos para a instalação de equipamentos 

termosolares de aquecimentos de àgua e equipamentos de astronomia.  

 

2. Balanço social 
 
Durante o ano a associação possuiu um corpo de 19 colaboradores remunerados cuja 

distribuição por género e habilitações académicas se apresenta:  

 

Distribuição do nº de colaboradores por género em 2009, 

2010, 2011, 2012 e 2013
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Dos 19 colaboradores, 63% são do género feminino e 37% do género masculino. 

Em 2013 a associação manteve o mesmo nº de colaboradores de 2012 encontrando-se dentro 

dos valores médios registados nos últimos dez anos, aproximando-se dos valores registados 

em 2003 como se pode observar no gráfico seguinte:  
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Evolução do nº de colaboradores de RG Adi desde 2003
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Quanto à distribuição por género e habilitações académicas é a que seguidamente se 

apresenta: 

Distribuição do nº de colaboradores por género 

e grau académico em 2010, 2011, 2012 e 2013
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A distribuição etária dos colaboradores manteve-se com as características iniciais que 

permitem afirmar a Associação como uma organização jovem e, por isso, com perspectiva de 

sustentabilidade futura. 
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Distribuição Etário dos colaboradores de RG Adi 
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A evolução quer do total de remunerações pagas, quer da sua composição além de ser em 

primeiro lugar resultado das medidas de contenção operadas pela Associação, espelha, num 

segundo momento, aquilo que tem sido a evolução em matéria de politica fiscal.  
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Pelo gráfico podemos verificar que houve uma diminuição do total de remuneração de 2012 

para 2013, mesmo tendo-se mantido o nº de colaboradores no final de cada ano. A diferença 

entre os valores de 2012 e 2013 resulta sobretudo pelo facto de em 2012 ter existido um 

elevado nº de colaboradores (7) que saíram da associação em meados do ano pelo 

encerramento do projecto Centro Novas Oportunidades. 

Em 2011, iniciou-se o registo das faltas justificadas de cada um dos colaboradores, o quadro 

apresentado reflecte o nº total de dias que os colaboradores faltaram ao trabalho. A 

discrepância de valores apresentados advém do facto de não se ter até 2011, efectuado o 

registo das faltas justificadas, no programa de salários. 
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Ainda no que concerne à componente interna nesta primeira abordagem ao balanço social, 

destaca-se a manutenção dos serviços de higiene e segurança no trabalho e a aposta continua 

na formação dos trabalhadores por via da frequência de ações de formação internas e 

externas.  

Ao nível da igualdade de género, destaca-se a conclusão da elaboração do plano para a 

igualdade, que prevê um conjunto alargado de medidas a serem implementadas em 

2013-14. 

 

3. Comunicação e relacionamento externo  
 
As actividades de promoção, a gestão e criação de protocolos e a participação noutras 

entidades, foram sumariamente as seguintes: 

 Divulgação / Promoção da Associação 

 Participação em feiras e certames (Feira do Queijo e Feira transfronteiriça de Vale 

do Poço); 

 Revisão à base de associados; 
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 Participação noutras entidades 

 ANIMAR; 

 IDEIA – Alentejo; 

 Rede Europeia Anti-pobreza; 

 ADRAL (Conselho Administração); 

 Federação Minha Terra (grupo de trabalho 2014-2020); 

 Participação na Rede Social de Serpa (membro do núcleo executivo e do Conselho 

Local de Acção Social); 

 Participação no Núcleo Local de Inserção do RSI do concelho de Serpa 

 Membro fundador do Fórum Cidadania e Território com participação nos grupos 

de trabalho: a) Programação 2014-2020 e  b)Des.Local, sustentabilidades e lobby. 

 Protocolos (gestão / criação) 

 Câmara Municipal de Serpa; 

 Câmara Municipal de Barrancos; 

 Câmara Municipal de Moura; 

 COMOIPREL; 

 Associação de Desenvolvimento do Concelho de Moura; 

 Câmara Municipal de Mourão; 

 ADEREM; 

 EBI/JI de Vila Nova de São Bento; 

 ESTIG (Escola Superior de Tecnologias de Informação e Gestão); 

 Universidade de Évora; 
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 Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo – Centro Hospitalar de Beja e Serpa 

(projeto lancheira sorriso em movimento); 

 Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa; 

 INIAV, IP 

 

 Relacionamento com Sócios 

 Mobilização dos associados em torno da discussão e preparação do Plano de 

Actividades 2014 concluindo-se com Assembleia-geral para a sua aprovação; 

 Momentos de convívio entre colaboradores e associados (jantar de natal); 

 Continuação da campanha de novos associados. 

 

4. Gestão de projectos 
 
A intervenção directa da Rota do Guadiana ocorreu em quatro frentes específicas e uma 

transversal, a saber: a) a educação, formação e aprendizagem ao longo da vida; b) a animação 

de comunidades e apoio a grupos desfavorecidos; c) promoção da igualdade de género; d) a 

gestão de programas integrados de desenvolvimento rural, onde ocorrem intervenções 

específicas nos domínios do apoio a empresas, da criação de postos de trabalho, da 

valorização patrimonial e ambiental, da valorização de produtos e serviços locais em suma, da 

diversificação de actividades e e) a frente transnacional que incide em algumas das anteriores. 

4.1. Educação, Formação e Aprendizagem ao Longo da Vida 
 
I)- Implementação de acções de formação co-financiadas no âmbito do Programa 

Operacional Potencial Humano (POPH)  

 
 Formação de Modulares Certificadas – Medida 2.3. 

As Formações Modulares Certificadas (FMC) implementadas pela associação no ano 2013, 

permitiram construir um suporte flexível e diversificado de formação contínua para ativos dos 

concelhos de Serpa e Barrancos, com baixas qualificações/escolaridade, possibilitando-lhes a 
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construção de uma qualificação profissional e, sempre que possível, a conclusão de um 

percurso escolar. 

No ano de 2013 foram implementadas 35 UFCD`s nas áreas que a seguir se apresentam: 

 

Área de 
Educação-
Formação 

Perfil / 
Componente 

Nível Designação UFCD 
N.º 

Horas 
Reais 

Nº de 
Ações 

Realizadas  

Nº 
Formandos  

Volume 
de 

Formação 
2013 

Localidade Início Fim 

481 - Ciências 
Informáticas 

  

Operador/a de 
Informática 

2 0756 - Folha de cálculo 50 1 15 692,00 Serpa 07.02.13 18.04.13 

2 0754 - Processador de texto 50 1 15 630,00 Serpa 22.11.12 24.01.13 

2 0767 - Internet - navegação 25 1 15 368,00 Serpa 07.05.13 30.05.13 

2 0766 - Internet - evolução 25 1 17 387,00 Serpa 20.06.13 16.07.13 

2 
0779- Utilitário de apresentação 
gráfica 

50 1 15 361,00 Serpa 07.11.13 03.12.13 

2 
0755. Processador de Texto - 
Funcionalidades Avançadas 

25 1 16 398,00 Serpa 17.12.13 13.01.14 

TOTAL 225 6 93 2077,00 
  

 0 

Técnico/a de 
Informática - 

Sistemas 

4 
0779 - Utilitário de 
apresentação gráfica 

25 1 16 361,00 Barrancos 09.01.13 04.02.13 

4 
0778 - Folha de cálculo - 
operação e programação 

50 1 18 816,00 Serpa 09.01.13 06.03.13 

4 
0779- Utilitário de apresentação 
gráfica 

25 1 16 395,00 Serpa 16.10.13 11.11.13 

TOTAL 100 3 34 1177,00 
  

 
0 

TOTAL DA ÁREA 325 9 127 3254,00 

  

  
0 

762 –Trabalho 
Social e 

Orientação 
  

Agente de 
Geriatria 

2 
3546 - Prevenção e primeiros 
socorros em geriatria 

50 1 15 718,00 Safara 26.09.13 21.11.13 

2 
3549 - Higiene da pessoa idosa 
em lares e centros de dia 

50 1 16 800,00 Safara 13.06.13 08.08.13 

TOTAL 100 2 31 1518,00 
  

 0 

Assistente 
familiar e de 

apoio à 
comunidade 

2 
3525 - Diatética e confeção dos 
alimentos 

50 1 17 850,00 
Lar Vila 
Nova 

14.10.13 09.12.13 

TOTAL 150 3 48 2368,00 
  

 
0 

Animador/a 
Sociocultural 

4 4256 - Juventude e grupos pares 25 1 15 339,00 Barrancos 17.06.13 10.07.13 

4 4256 - Juventude e grupos pares 25 1 16 400,00 Barrancos 17.06.13 10.07.13 

4 4257 - Cidadania e globalização 25 1 15 375,00 Barrancos 15.05.13 12.06.13 

4 4257 - Cidadania e globalização 25 1 17 425,00 Barrancos 15.05.13 12.06.13 

4 
4291 - Animação sócio-
educativa 

25 1 17 390,00 Serpa 13.12.12 17.01.13 

4 
4297 - Animação e 
desenvolvimento comunitário 

25 1 15 362,00 Serpa 29.01.13 26.02.13 

4 4299 - Animação de bibliotecas 25 1 16 349,00 Serpa 18.04.13 16.05.13 

4 4266 - Comunicação Visual 50 1 16 800,00 Pias 17.01.13 19.03.13 

4 4256 - Juventude e grupos pares 25 1 16 365,00 Serpa 31.10.13 26.11.13 

TOTAL 250 9 143 3440,00 
  

 
0 

 
400 12 191 5808,00 

  
  

0 
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Área de 
Educação-
Formação 

Perfil / 
Componente 

Nível Designação UFCD 
N.º Horas 

Reais 

Nº de 
Ações 

Realizadas  

Nº 
Formandos  

Volume 
de 

Formação 
2013 

Localidade Início Fim 

761. Serviço de 
Apoio a Crianças 

e Jovens 

Técnico/a de 
Ação 
Educativa 

4 
3273 - Prevenção de doenças e 
acidentes na infância 

50 1 15 750,00 Serpa 21.11.12 28.01.13 

4 
3290 - Crianças com 
necessidades específicas de 
educação (NEE) 

50 1 16 710,00 Serpa 18.02.13 17.04.13 

4 
3274 - Primeiros Socorros - tipos 
de acidentes e formas de atuação 

50 1 19 909,00 Barrancos 13.12.12 21.02.13 

4 
3287 - Planeamento e 
desenvilvimento de atividades de 
tempos livres 

50 1 19 819,00 Serpa 23.10.13 18.12.13 

TOTAL 200 4 69 3188,00    

TOTAL DA ÁREA 200 4 69 3188,00    

729 - Saúde - 
Programas não 
classificados 
noutra área de 
formação 

  

Técnico/a 
Auxiliar de 

saúde 

4 
6580 - Cuidados na saúde a 
populações mais vulneráveis 

50 1 19 789,00 Serpa 14.06.13 09.08.13 

4 
6570 - Abordagem geral de 
noções básicas de primeiros 
socorros 

25 1 16 400,00 Serpa 27.09.13 21.10.13 

TOTAL 75 2 35 1189,00    

TOTAL DA ÁREA 75 2 35 1189,00    

215 - Artesanato 
  

Artesão/ã das 
Artes do 
Têxtil 

4 
1884 - Modelação e 
componentes de vestuário: 
camisas e blusas 

50 1 20 924,00 Serpa 18.12.12 26.02.13 

4 1980 - Confeção de vestuário 50 1 17 800,00 Serpa 05.03.13 07.05.13 

4 
1890 - Confeção de componentes 
de vestuário 

50 1 17 802,00 Serpa 09.05.13 04.07.13 

4 
5562 - Técnicas de execução de 
patchwork / trapologia 

25 1 20 614,00 Serpa 03.09.13 26.09.13 

4 
5561 - Técnicas de aplicação de 
tecidos 

25 1 19 468,00 Serpa 11.07.13 06.08.13 

4 
5540 - Tecidos com bainhas 
abertas 

25 1 20 500,00 Serpa 12.11.13 05.12.13 

4 
5545 - Iniciação às Técnicas de 
tapeçaria 

25 1 20 487,00 Serpa 01.10.13 24.10.13 

TOTAL DA ÁREA 250 7 133 4595,00    

TOTAL 250 7 133 4595,00    

542 -Indústrias 
do Têxtil, 
vestuário, 

calçado e couro 

Técnico/a de 
Design de 

Moda 
4 1978. Modelação de Casacos 50 1 19 938,00 Serpa 12.12.13 11.02.14 

TOTAL DA ÁREA 50 1 19 938,00    

TOTAL GLOBAL 1300 35 574 18972,00    

 

Quanto aos resultados obtidos pelos formandos ao nível da certificação, podemos concluir que 

do total dos 574 formandos envolvidos no pedido de financiamento: O74354/2012/23, 95% 

conseguiram obter uma certificação total, e os restantes 5% não obtiveram certificação uma 

vez que desistiram do processo formativo. 

 Formação para a Inclusão – Medida 6.1 

Acção nº 6 
 
Curso: Treino de Competências Pessoais, Sociais  e Profissionais - Agricultura 

Data de realização: 25 de Novembro  de 2013 a 18 de Junho de 2014 
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Carga Horária: 800 horas 

Destinatários: 15 desempregados/as beneficiários/as de RSI 

Local: Serpa 

 

Face ao historial da Associação e na tentativa de intervenção ao nível da capacitação 

pessoal/social e profissional das destinatários/as, candidatou a Associação mais uma acão de 

pré-formação – Treino de Competências Pessoais, Sociais e Profissionais – Agricultura, 

direcionado para 15 desempregados/as beneficiários de RSI com dificuldades em cumprirem 

os programas de Inserção estabelecidos.  

O projeto realiza-se em estreita colaboração com o Instituto de Segurança Social – Núcleo 

Local de Serpa uma vez que cerca de 90% dos beneficiavam da medida - Rendimento Social de 

Inserção e têm acordo de inserção assinado na área da formação com a RG-ADI. 

 

Esta acção decorre intensivamente entre Novembro de 2013 e Junho de 2014  e consiste num 

trabalho de intervenção á nível psicológico e de capacitação social e profissional dos 

destinatários. 

Desta forma a formação pressupõe como principais objetivos: 

 

 Contribuir para o desenvolvimento de competências comportamentais e de 

relacionamento dos/as formandos/as, em sociedade; 

 Desenvolver competências na área da comunicação oral e escrita, com 

enfoque na aplicabilidade do quotidiano das formandas; 

 Dar primazia a uma filosofia de partilha, de parceria e de trabalho em equipa; 

 Incrementar hábitos relacionados com as funções parentais (saúde, educação, 

higiene, partilha de tarefas, gestão, etc); 

 Promover o reconhecimento e valorização da nossa cultura; 

 Executar tarefas relativas à produção de produtos agrícolas – hortícolas e 

frutícolas tendo em conta as condições climáticas respeitando as normas de 

proteção do ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho; 

 

Para a obtenção dos objetivos atrás descritos foi delineada uma estrutura curricular que 

contempla um conjunto de módulos distribuídos por duas componentes: sócio cultural e 

cientifico tecnológica. 
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MÓDULOS Formador Teórica Prática Total 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL  114 159 273 

Acolhimento 
Filomena Machado / Paula 

Janeiro 
3 3 6 

Igualdade de Género / Oportunidades Filomena Machado 12 12 24 

Gestão Doméstica Carla Serra 15 15 30 

Relacionamento Interpessoal Paula Janeiro 12 15 27 

Património, Cultural e Tradição Sónia Teixeira 12 9 21 

Expressão Artística e Corporal Telma Saião 12 30 42 

Saúde e Qualidade de Vida Rita Afonso / Daniel Dias 18 15 33 

Desenho e Acompanhamento do Projeto de 
Inserção 

Ana Madeira/ Cristina 
Fernandes/ Raquel Baia 

30 60 90 

FORMAÇÃO DE BASE  69 108 177 

Matemática para a vida Graciana Mestre 24 26 50 

TIC Carmén Cruz 9 41 50 

Língua Portuguesa Marisa Alves 24 26 50 

Cidadania Europeia Sónia Teixeira 12 15 27 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL  164 186 350 

6277 – Solo, Clima e Plantas na Produção 
Agrícola 

Raquel Baia 15 10 25 

6278 – Modos de produção Agrícola e 
Agricultura Sustentável 

Ana Madeira 15 10 25 

6280 – Processos e Métodos de Sementeira e 
Plantação 

Ana Madeira 12 13 25 

2859 – Processos e Métodos de Correção / 
Fertilização do Solo 

Raquel Baia 9 16 25 

6283 – Operações Culturais das Culturas 
Hortícolas Comestíveis e não Comestíveis, 
Aromáticas, Medicinais e Condimentares 

Cristina Fernandes 
12 13 25 

6290 – Modo de Produção Biológica Cristina Fernandes 18 32 50 

6299 – Cultura de hortícolas Comestíveis 
Corcubitaceas (Abobora, Aboborinha, 
Courgette, Melancia e Pepino).  

Ana Madeira 
18 32 50 

6340 – Cultura de Pomares de Citrinos 
(Laranjeiras, Tangerinas, Mandarinas, 
Clementinas, Limoeiros e Outros) 

Cristina Fernandes 
9 16 25 

6366 – Segurança, Higiene e saúde no Trabalho 
Agrícola 

David Machado 32 18 50 

7853 – Ideias e Oportunidades de Negócio Filomena / Paula  24 26 50 

TOTAL  347 453 800 
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II) Formação Pedagógica Inicial de Formadores 

Decorreu durante o segundo semestre de 2013 a renovação da homologação à formação 

pedagógica inicial de formadores/as ao IEFP (no âmbito da base de dados NETFORCE)  a qual 

visa habilitar a Associação a promover ações de formação pedagógica inicial de formadores. 

Esta formação promove a aquisição, atualização e o aperfeiçoamento de competências, 

transferíveis para a prática da atividade, as quais se situam ao nível da animação da formação 

e, também, no sentido alargado da sua função: 

 1. na conceção e elaboração de programas de formação e de materiais pedagógicos; 

 2. na gestão e coordenação de formação; 

 3. no campo da investigação e da experimentação de novas abordagens e 

metodologias aplicadas a públicos e contextos diversificados, em várias modalidades de 

formação. 

O público –alvo são ativos/as empregados/as ou desempregados/as que, sendo detentores de 

experiência e/ou qualificação profissional adequadas, pretendam obter o Certificado de 

Competências Pedagógicas, de forma a poderem exercer a atividade profissional de 

formador/a. 

 

III) Centro para a qualificação e ensino profissional (anterior CNO) 

O ano de 2013 marca o encerramento oficial do Centro Novas Oportunidades (31.03.2013) e a 

candidatura, em parceria, à abertura de um Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional. 

A candidatura resultou de um entendimento alargado com os parceiros locais, acerca da 

importância do trabalho efetuado pelo CNO e da necessidade de se criar uma estrutura que 

permita a manutenção do apoio à educação e formação de adultos. 

Assim, a 10 de Julho de 2013, é realizada a 1ª reunião da parceria fundadora do CQEP 

composta pela RG enquanto entidade promotora e pelas autarquias de Serpa, Barrancos e 

Moura, Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, Agrupamentos de Escolas de 

Serpa e de Barrancos. Mais tarde, a parceria veio a ser alargada à CCA Mútuo – Guadiana 

Interior, à ULSBA e ao Instituto Politécnico de Beja. 

A notificação da aprovação da candidatura ocorreu no mês de Novembro e a 11 de Dezembro 

é oficialmente lançada em Lisboa, a nova rede nacional de CQEP’s.~ 
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4.2. Apoio a grupos desfavorecidos e animação de comunidades  
 

O plano de intervenção do CLDS abrangeu as seguintes acções/actividades: 

 

1 - Unidade de Apoio à Inserção profissional 

Nesta acção pretendem-se desenvolver programas individualizados ou em pequeno grupo de 

apoio à inserção profissional (sessões estruturadas) onde serão definidas as diferentes etapas 

dos percursos de inserção. Os percursos poderão passar pelo encaminhamento para formação 

ou acompanhamento pós-formação tendo em vista a inserção profissional.  

Durante o ano de 2013 No ano 2013 a Unidade de Apoio a inserção acompanhou 18 

beneficiários no desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Pessoal, atendeu 75 

beneficiários com vista a avaliar as suas necessidades e proceder ao seu acompanhamento 

para uma resposta adequada e esteve envolvida na assinatura de 15 programas de inserção. 

Para além deste trabalho desenvolvido em particular com jovens com baixa escolaridade e 

desempregados com + de 45 anos, o SerpaEnReDe – CLDS iniciou um programa de orientação 

vocacional para 26 alunos do Curso de Educação Vocacional da Escola Secundária de Serpa. Ao 

longo de 2013 foram integrados 10 beneficiários do UAIP em várias ofertas formativas e 4 

beneficiários em ofertas profissionais. 

 

2 - Apoio ao Empreendedorismo 

Esta acção visa desenvolver competências de empreendedorismo quer com os jovens à 

procura do 1º emprego quer com os desempregados com 45 e mais anos. Por outro lado, 

cabem também aqui as tarefas de elaboração de candidaturas de projectos empresariais e a 

divulgação de instrumentos de apoio existentes. 

Durante o ano de 2013 o trabalho realizado centrou-se na divulgação do apoio que esta ação 

pretende dar a empreendedores e na preparação de ações de informação a realizar junto de 

jovens e desempregados. Atualmente já recorreram ao gabinete 5 beneficiários e foram 

divulgados os apoios ao empreendedorismo junto de 26 jovens. 

 

3 - Centro Comunitário 

 

A criação do Centro comunitário visou disponibilizar à comunidade um espaço de ajuda 

partilhada com as valências de gabinete de atendimento integrado e loja social. Uma vez que o 

centro comunitário necessitava de um espaço físico próprio para a sua implementação 
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iniciaram-se os contactos com a Câmara Municipal de Serpa que irá ceder um edifício para o 

efeito.  

 

No âmbito do Centro Comunitário começou a funcionar, em instalações provisórias, a 18 de 

Julho a Loja Social. Atualmente a loja conta com 52 famílias inscritas na Loja Social o que 

totaliza 200 beneficiários. Foram rececionados mais de 3300 artigos e entregues 1082 artigos 

aos beneficiários da Loja Social. 

 

Uma outra intervenção enquadrada no Centro Comunitário é a do Gabinete de Apoio 

Integrado. A criação de um gabinete de apoio integrado direcionado para o atendimento a 

famílias com menores e jovens em risco em todas as freguesias do concelho de Serpa, 

pretende Contribuir para a criação de condições aos indivíduos, o exercício pleno do seu 

direito de cidadania e apoiar as famílias multiassistidas no desempenho das suas funções e 

responsabilidades, reforçando a sua capacidade de integração e participação social, levou à 

criação de um gabinete de apoio integrado direcionado para o atendimento a famílias com 

menores e jovens em risco em todas as freguesias do concelho de Serpa. 

A criação desta resposta visou colmatar necessidades há muito identificadas, rentabilizando os 

recursos técnicos existentes nas freguesias, promovendo uma aproximação dos serviços às 

famílias, com o objetivo que as mesmas participem no seu processo de inserção. 

 

Neste momento o CLDS- SerpaEnReDe, acompanha 19 famílias, 25 adultos e 28crianças. O 

encaminhamento das famílias para o SerpaEnReDe foi feito pelos parceiros: Serviço Local de 

Segurança Social de Serpa e pela CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens).  

 

Quadro resumo 

Áreas a trabalhar pelo SERPA EnReDe Nº de famílias 

Avaliação e consciencialização das necessidades da família 19 

Habitação  11 

Alimentação 19 

Higiene pessoal e doméstica 15 

Gestão doméstica 19 

Promoção de competências parentais 12 

Emprego/ formação profissional 19 

Rede de apoio familiar 14 

Outros (apoio em assuntos da vida quotidiana) 19 
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Estas famílias caracterizam-se por serem agregados com fracos recursos económicos, com 

baixo nível de escolaridade, pertencentes a núcleos familiares que vivem em situação de 

pobreza desde várias gerações. Trata-se de famílias com tendência forte para a desorganização 

e onde são notórias uma série de dificuldades relacionadas com a gestão doméstica e as 

competências parentais, bem como possuidoras de graves problemas de saúde, 

nomeadamente deficiência e depressão.  

 

O Gabinete de Apoio Integrado iniciou um grupo de interajuda no desemprego em Vale de 

Vargo que conta com 14 beneficiários. Realizaram-se ainda, no Posto de S.Marcos, dois 

Campos de Férias em 2013, que contaram com a participação de 36 jovens dos 12 aos 17 anos. 
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4 - Apoio à População Idosa 

Com esta acção pretende-se trabalhar de forma articulada com as juntas de freguesia, câmara 

municipal e IPSS's no sentido de apoiar a população idosa do concelho isolada não 

institucionalizada, quer através de ações de animação sociocultural quer através da 

dinamização de grupos de voluntariado de proximidade.  

Para além do Núcleo de Voluntariado de Proximidade de Vila Nova de S. Bento, constituído por 

um Núcleo Executivo composto 6 entidades/instituições que desenvolvem o seu trabalho na 

freguesia, 2 conselheiros que acompanham o trabalho dos voluntários, 11 voluntários e 11 

beneficiários foi iniciado o Núcleo de Voluntariado de Proximidade de Vale de Vargo. Além do 

funcionamento destes 2 Núcleo de Voluntariado de Proximidade, o Projecto implementou, em 

conjunto com os parceiros da Loja Social, um Núcleo de Voluntariado associado à Loja Social 

que presta apoio ao funcionamento da mesma. 

 

5 - Apoio ao Associativismo, organização de grupos/comissões 

 

A acção consubstancia-se no apoio à auto-organização dos habitantes dos bairros de etnia 

cigana, numa 1ª fase o de S. Francisco e numa 2ª fase os bairros do Telheiro e Canada.  

Além da manutenção do trabalho junto da comunidade de etnia cigana do Bairro de S. 

Francisco com a realização das Tertúlias EnRede (temáticas relacionadas com o Associativismo, 

a cidadania, a educação, o ambiente, a saúde e a animação comunitária), foi iniciado o 

trabalho junto da comunidade de etnia cigana de Pias que contou com a presença de 18 

beneficiários nas ações desenvolvidas. 

Em Maio de 2013 realizaram-se várias sessões informativas para o movimento associativo por 

todo o concelho de Serpa, estas ações foram promovidas em conjunto com a Câmara 

Municipal de Serpa e participaram 48 associações do concelho de Serpa. Foi concluído o Guia 

do Movimento Associativo que seria disponibilizado em formato digital, no entanto a com a 

possibilidade de publicação em formato de papel a apresentação foi adiada para o início de 

2014. 

 

6 - Iniciação à informática e exercício da cidadania ativa 

 

Durante o ano de 2013 o Projeto realizou 4 cursos de iniciação à informática, que abrangeram 

23 beneficiários. Estas formações TIC´s pretendem apoiar a população sinalizada na aquisição 

de capacidades e conhecimentos técnicos de base no âmbito da utilização das TIC’s, que 

facilitem a sua integração nos domínios da Sociedade da Informação. 
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Para além deste trabalho foram realizadas um conjunto de ações de sensibilização sobre o 

Voluntariado e Gestão doméstica junto de diversos públicos. 

 

 

4.3 Igualdade de Género 
 
No domínio da igualdade de género, a Rota do Guadiana concluiu as ações do projeto 

“Diferentes entre Iguais” – Plano para a Igualdade (cofinanciado no âmbito da medida 7.2 do 

POPH), envolvendo a totalidade dos trabalhadores da associação na sensibilização, formação, 

diagnóstico e conceção do plano. O quadro abaixo sintetiza a execução física do projeto. 

 

Nº 

Atividade 

Designação Datas Destinatários/Participantes 

Início Fim Homens Mulheres Total 

1 Estudos – Diagnóstico 

Organizacional na 

perspetiva de género 

01/07/2011 30/06/2013 0 0 0 

2 Ações de 

informação/formação 

01/02/2012 29/03/2012 7 18 25 

3 Outras – Construção do 

Plano para a Igualdade 

06/12/2012 30/06/2013 6 12 18 

 

A metodologia de desenho e implementação do projeto obedeceu às orientações nacionais e 

internacionais e foi concebido a partir do cruzamento de dois documentos “guião para a 

implementação de planos de igualdade nas empresas” e  “guião para a implementação de 

planos de igualdade na administração pública local”, (CIG, 2008). O projeto foi conduzido por 

assessoria externa com a empresa INICIATIVA POSITIVA. A matriz de diagnóstico e plano de 

ação integrou 4 dimensões: 

1. Planeamento estratégico - estratégia, missão e valores da instituição promotora do 

plano de igualdade; 
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2. Gestão de recursos humanos - recrutamento e seleção, formação, gestão de 

carreiras e remunerações, diálogo social, participação de trabalhadores/as e organizações suas 

representativas, respeito pela dignidade das mulheres e dos homens no local de trabalho, 

conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, formas inovadoras de organização do 

trabalho, benefícios diretos a trabalhadores, trabalhadoras e suas famílias, proteção na 

maternidade e na paternidade e assistência à família; 

3. Comunicação - Comunicação interna e externa; 

4. Relação com a comunidade - solidariedade e apoio, educação, saúde, cultura, 

desporto e lazer, participação cívica e empreendedorismo. 

A metodologia encetada previu, numa primeira fase, a identificação de fontes de diagnóstico e 

de instrumentos de recolha. A análise e consulta documental recaíram sobre os elementos 

escritos da organização - relatório único, modelos e exemplos de informações internas, 

consulta de site e instrumentos de informação (boletim informativo pontual, anúncios, 

cartazes e folhetos), regulamentos e demais registos de comunicação e organização interna. 

Foi elaborado um questionário que se colocou a todos/as colaboradores/as da organização e 

que constituiu um instrumento de avaliação de satisfação e de recolha de sugestões / opiniões 

sobre ações indutoras de maior e melhor conciliação. O instrumento de recolha foi concebido 

a partir de modelos pré-existentes (Plano de Igualdade da Esdime, 2010-11 e Projeto Conciliar  

é Preciso”, IC EQUAL). Em paralelo foram realizadas entrevistas a um grupo de representativo 

do coletivo de trabalhadores. As entrevistas recaíram sobre três dimensões - percurso pessoal 

e profissional, avaliação de mecanismos de comunicação e organização e identificação de 

visões sobre a organização, na perspetiva de género. Naturalmente complementar ao 

instrumento de questionário, a entrevista procurou constituir-se como oportunidade de 

aprofundamento de análise e de cruzamento e confronto de perceções. A realização de 

sessões de formação de 18 horas, distribuídas por 2 grupos, foi uma oportunidade de 

levantamento de informação, na sequência duma sensibilização mais focalizada sobre o tema. 

Estas sessões permitiram explorar e trabalhar em conjunto a dimensão da relação com a 

comunidade, no que diz respeito à integração da perspetiva de género na intervenção da 

associação. De forma contínua e regular foram realizadas reuniões com a coordenação do 

projeto e com a direção. As primeiras visaram garantir o correto acompanhamento da 

realização das ações previstas no projeto. Quanto às reuniões com a direção, estas serviram 

sobretudo para partilhar visões e perspetivas sobre o impacto do projeto na organização. 

Importa referir o impacto que a diminuição de pessoal ocorrida no biénio 2012-13 teve no 
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projeto, alterando significativamente o universo de participantes no mesmo. A construção do 

plano para a igualdade decorreu em workshop realizado a 8.5.2013, recorrendo a 

metodologias participativas, como testemunham as fotos abaixo. 

  

  

O principal produto do projeto consistiu na edição do livro do Plano para a Igualdade, cuja 

organização de resultados obedece à lógica matricial já referenciada: Compromisso 

institucional com a Igualdade de Género | Procedimentos, normas e cultura organizacional | 

Nível de consciência da existência da discriminação | Formas de organização do trabalho || 

Segregação horizontal, segregação vertical e igualdade salarial | Benefícios diretos associados  

apoios à família |Nível de satisfação da relação vida profissional / vida privada |Linguagem, 

Imagem e comunicação.  

 

A disseminação do plano junto dos parceiros locais ocorreu em forma de seminário de partilha 

de experiências e práticas organizacionais na área da igualdade de género. 
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4.4 Desenvolvimento Rural 
 
I) Actividades de gestão das Medidas 3.1-Diversificação da economia e criação de emprego e 

3.2-Melhoria da qualidade de vida 

No final de 2013, o Programa apresentou uma taxa de aprovação de 92,8%, correspondente a 

cerca de 12,5 Milhões de euros de investimento total, e 7,4 Milhões de Despesa Pública 

distribuídos por 89 Pedidos de Apoio, os quais permitirão a criação de 141 novos postos de 

trabalho.  

Em 2013 o Órgão de Gestão do GAL reuniu três vezes para apreciação e decisão sobre os 

Pedidos de Apoio apresentados pelos beneficiários. 

O primeiro Órgão de Gestão reuniu a 28/02/2013 para tomada de decisão sobre 24 Pedidos de 

Apoio apresentados no âmbito do Aviso 1/311/2012; 1/312/20012 e 1/313 do 3º Concurso à 

Medida 3.1 “Diversificação da economia e criação de emprego” do Sub Programa 3 do 

PRODER. Nesse Órgão de Gestão foram aprovados 14 Pedidos de Apoio, totalizando 

2.323.606,60 € de Investimento Total e 1.331.862,25€ de Despesa Pública do Programa. 

Acção 3.1.1 – “Diversificação de actividades nas explorações agrícolas” com 1 PA aprovado 

envolvendo um montante total de investimento de 177.782,97 € e uma despesa pública 

88.891,49 €; 

Acção 3.1.2 – “Criação e desenvolvimento de microempresas” com 11 PA aprovados 

envolvendo um montante total de investimento de 1.722.338,29 € e uma despesa pública 

1.002.002,79€; 

Acção 3.1.3 – “Desenvolvimento de actividades turísticas e de lazer” com 2 PA aprovados 

envolvendo um montante total de investimento de 423.485,34 € e uma despesa pública 

240.968,02€; 

A 11/06/2013 foi realizada a segunda reunião do Órgão de Gestão para tomada de decisão 

sobre os 18 Pedidos de Apoio apresentados no âmbito do 3º concurso à Medida 3.2 “Melhoria 

da qualidade de vida” – Avisos 1/321/2012 e 1/322/2012. Nessa reunião foram aprovados 9 

Pedidos de Apoio que, no seu conjunto, corresponderam a 616.569,25 € de Investimento Total 

e 441.304,33€ de Despesa pública.  
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Acção 3.2.1. Conservação e Valorização do Património Rural – com 2 PA aprovados 

envolvendo um montante total de investimento de 140.817,45€ e uma despesa pública 

84.490,47€; 

Acção 3.2.2. Serviços Básicos para a População Rural – com 7 PA aprovados com um 

montante total de investimento aprovado de 475.751,80€ e uma despesa pública de 

356.813,86€. 

Em 10/10/2013 foi realizada a 3ª reunião do Órgão de Gestão para tomada de decisão sobre 

26 Pedidos de Apoio submetidos ao GAL no âmbito do 4º Concurso das Medidas 3.1 e 3.2, 

respectivamente, ”Diversificação da Economia e Criação de Emprego” e “Melhoria da 

Qualidade de Vida” do Sub Programa 3 do PRODER. Nesse Órgão de Gestão foram aprovados 

20 Pedidos de Apoio, totalizando 2.419.133,23 € de Investimento Total e 1.366.665,33€ de 

Despesa Pública do Programa. 

Acção 3.1.1 – “Diversificação de actividades nas explorações agrícolas” com 2 PA aprovados 

envolvendo um montante total de investimento de 463.781,11€ e uma despesa pública 

261.246,26 €; 

Acção 3.1.2 – “Criação e desenvolvimento de microempresas” com 6 PA aprovados 

envolvendo um montante total de investimento de 798.318,85 € e uma despesa pública 

475.659,52€; 

Acção 3.1.3 – “Desenvolvimento de actividades turísticas e de lazer” com 5 PA aprovados 

envolvendo um montante total de investimento de 656.672,31 € e uma despesa pública 

296.587,29 €; 

Acção 3.2.1 – “Conservação e valorização do património rural” com 3 PA aprovados 

envolvendo um montante total de investimento de 279.238,22€ e uma despesa pública 

167.542,93 €; 

Acção 3.2.2 – “Serviços Básicos para a População Rural” com 4 PA aprovados envolvendo um 

montante total de investimento de 221.105,74€ e uma despesa pública 165.629,33 €; 

No total, em 2013 foram aprovados pelo Órgão de Gestão do GAL 43 novos pedidos de Apoio 

distribuídos pelas 5 Acções do Subprograma 3 do PRODER a saber: 3.1.1. “Diversificação das 

Actividades nas explorações agrícolas”; 3.1.2. “Criação e Desenvolvimento de Micro-empresas” 

e 3.1.3. “Desenvolvimento de Actividades Turísticas e de Lazer” da Medida 3.1 “Diversificação 
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da Economia e Criação de Emprego” e Acção 3.2.1 – “Conservação e valorização do património 

rural” e Acção 3.2.2 – “Serviços Básicos para a População Rural” da Medida 3.2 “Melhoria da 

Qualidade de Vida” Estes Pedidos de Apoio totalizaram 5.359.309 € de investimento Total, aos 

quais foi foram atribuídos a título de ajuda pública 3.139.831,91 €. 

A equipa técnica do GAL, até ao final de 2013, analisou e validou 106 pedidos de Pagamentos 

submetidos por beneficiários com candidaturas aprovadas, os quais totalizaram 5.461.229,03€ 

de investimento elegível. À despesa justificada correspondeu um reembolso a título de ajuda 

do Programa PRODER de 3.594.934,47 €. 

Por fim, até final de 2013 foram encerrados 22 Pedidos de Apoio, distribuídos pelas 5 Acções 

do Subprograma 3 do Proder.  

   

II) Medida 3.5.2 - Plano de Aquisição de Competências e Animação (PACA) 

Sessões de divulgação e esclarecimento sobre o Programa PRODER/LEADER 

- No âmbito do PACA foram desenvolvidas 2 acções de divulgação e esclarecimento sobre os 

4ºs concursos ao Subprograma 3 do PRODER.  

-Moura - 14/06/2013 – Sessão de apresentação dos Avisos ao 4º Concurso, destinada aos 

beneficiários de Moura, Mourão e Barrancos. 

- Serpa -17/06/2013 - Sessão de apresentação dos Avisos ao 4º Concurso, destinada aos 

beneficiários de Serpa, Santana de Cambas e Corte do Pinto. 

 

Participação em Feiras Temáticas e outros eventos 

- Participação com stand na Feira do Queijo do Alentejo, que ocorreu em Serpa de 22 a 

24/02/2013; 

-Participação com Stand na ExpoBarrancos , que decorreu em Barrancos de 05/04/2013 a 

07/04/2013;  

- Participação com stand na feira de Vale do Poço em Setembro/13 
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Participação em Acções de Formação 

- Participação de dois técnicos em Acção de Formação organizada pelo Núcleo de Beja da 

REAP, sobre utilização do Site Pordata. 

- Participação de dois técnicos em Acção de Formação co-organizada pela Federação Minha 

Terra e Rede Rural Nacional, sob o tema “Concepção, Acompanhamento e Avaliação de 

Programas sócio-económicos de Desenvolvimento Local” 

- Organização de Acção de Formação em Excel: no âmbito do PACA foi dinamizada uma ação 

de formação de 25 horas sobre Gestão do Tempo, na qual participaram XX__ formandos, XX 

colaboradores da Rota do Guadiana e uma colaboradora de entidade parceira. A formação 

decorreu em horário laboral, dois dias por semana.  

 

- Organização de Acção de Formação sobre Gestão do Tempo: no âmbito do PACA foi 

dinamizada uma ação de formação de 25 horas sobre Gestão do Tempo, na qual participaram 

XX__ formandos, XX colaboradores da Rota do Guadiana e uma colaboradora de entidade 

parceira. A formação decorreu em horário laboral, dois dias por semana.  

- Participação de 4 técnicos da ETL em formação E-Learning sobre “Análise de Pedidos de 

Pagamento”, organizada pelo IFAP   

- Participação de 4 técnicos da ETL em “Workshop para preparação da futura EDL” organizado 

pela FMT em colaboração com a DGADR/RRN  

Seminários e outros eventos 

- Participação de dois técnicos na Conferência Internacional de Turismo “Promoção – Novas 

tendências de Mercado, novos conceitos, novos desafios” – organizada pelo Turismo do 

Alentejo –ERT – Évora – 15/03/2013 

- Participação em workshop organizado pela CCDRA, sobre a temática “Territórios de Baixa 

Densidade” – Aljustrel – 17/06/2013 

- Participação na “Apresentação do Mapa de âmbito Transfronteiriço do Baixo Guadiana” que 

decorreu em EL Granado no dia 20/06/2013. A organização esteve a cargo das CCDR Alentejo e 

Algarve e Diputación Provincial de Huelva  
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- Participação na Apresentação Pública do Livro do Professor Jorge Custódio sobre a Mina de 

São Domingos que decorreu na Biblioteca Nacional em Lisboa no dia 07/11/2013 

- Participação no seminário evocativo do 18º Aniversário do Parque Natural do Guadiana – 

Mértola – 20/11/2013. 

- Participação no Seminário “Cooperação Leader – Balanço e Perspectivas Futuras”, organizado 

pela DGADR/RRN, em Alcanena, no dia 11/12/2013 

 

III) Medida 3.4 - Cooperação 

As ações realizadas no âmbito dos projectos de cooperação nacional durante 2013, foram no 

essencial as seguintes: 

 

- Projecto QTA – Qualificação do turismo activo 

A 30 de junho de 2013 encerrou-se o projeto QTA- Qualificação do Turismo Ativo, juntando na 

13 dos GAL do Continente, dos quais a Rota do Guadiana – ADI fez parte.  

O primeiro objetivo do projeto consistiu na realização iniciativas de animação turística com 

uma estratégia comum de escala local, regional e nacional de trabalho em rede, visando uma 

atuação conjunta nas áreas do turismo, artesanato e gastronomia.  

Para que se alcançassem os objetivos do projeto, este foi desenvolvido segundo linhas 

estratégicas, tendo sido a primeira a qualificação de recursos humanos, empresas de 

animação turística, infraestruturas e equipamentos. Atualmente, o projeto conta com 35 

parceiros empresariais, que desenvolvem atividades como a canoagem, percursos (btt, todo o 

terreno e pedestres), mergulho, escalada, entre outras, desenhadas segundo os padrões de 

qualidade World Adventure. Para além da constituição da base de animadores, e edição de um 

“Manual de Qualidade”, foi igualmente realizado o Plano de Marketing do projeto e o Plano 

de Negócios individualizado para cada uma das empresas parceiras. Ainda no mesmo âmbito, 

foi desenvolvida uma metodologia de auditorias de qualidade, sob a qual se realizaram 29 

auditoria a produtos de empresas parceiras.  

No âmbito das Jornadas de qualificação dos recursos humanos foram realizadas 22 Jornadas, 

com base em 8 temáticas (BTT, Interpretação Ambiental, Socorrismo e Resgate, TT Turístico, 
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Canoagem, Mergulho, Manobras de Corda e Percursos Pedestres). Estas jornadas contaram 

com a participação de 37 empresas/entidades num total de cerca de 280 participantes. 

A parceria apostou, ao longo de 3 anos (2011-2013) na participação em importantes feiras do 

setor, destacando-se a presença nas maiores feiras de turismo realizadas em Portugal e na 

Europa, nomeadamente BTL Lisboa (2011), a IBT Berlim (Alemanha) (2012 e 2013), Fiets en 

Wandelbeurs, em Amesterdão (Holanda) (2012), Tour Natur - Dusseldorf (2012), SITC – Salão 

Internacional de Turismo da Catalunha – Barcelona (2013) e MITT Moscovo (2013), 

desenvolvendo-se ainda uma consultadoria específica para o mercado Alemão, que se 

consagrou com o destaque dos produtos de mergulho na edição de setembro de 2013 da 

revista Underwasser.  

A nível nacional, e durante quatro meses, o camião World Adventure percorreu o país de lés-

a-lés, estacionando em praias, feiras, festas e vilas dos territórios parceiros, divulgando e 

promovendo a marca World Adventure junto de profissionais do setor do turismo e da 

população em geral. 

 

A Rota do Guadiana ADI, enquanto parceira do projeto manteve um papel ativo durante os 

três anos de implementação do projeto, participando em reuniões de parceria e outras ações 

desenvolvidas, e promovendo ações individuais no território como as queseguidamente se 

apresentam.  

 

Ação Data Local Participantes Observações 

Jornadas Técnicas 

Especializadas de Nível 1 - 

Socorrismo e Resgate - Sul 

19 e 20 de 

agosto de 

2010 

Serpa, Posto de São 

Marcos 

17 

Participantes 

16 Horas | Peritos: 

Susana Rodrigues e 

Jorge Rodrigues. 

Jornadas Técnicas 

Especializadas de Nível 1 – 

Percursos Pedestres - Sul 

14 e 15 de 

março de 

2012 

Serpa, Posto de São 

Marcos 

14 

Participantes 

14 Horas | Perito: 

José Pedro Calheiros 

 

Road Show World 

Adventure 

24 a 26 de 

agosto de 

2012 

Serpa, 

Estacionamento em 

frente da biblioteca 

municipal e escola 

secundária de Serpa 

 

No decorrer 5ª Feira 

Histórica e 

Tradicional de Serpa. 

Auditorias: 

 Wild watching por do 

sol na Contenda, das 

17:30 às 21h. 

3h de jipe + pedestre 

 

 Canoagem no 

Guadiana das 9h às 

16h 

Dia 26 abril 

de 2013 

 

 

 

 

 

Dia 27 de 

abril - 

Herdade da 

Contenda – Moura 

 

 

 

 

 

 

Rio Guadiana 

 

Empresa Parceira 

Break! Momentos 

Fantásticos 

 

 

 

Empresa Parceira 

Break! Momentos 

Fantásticos 
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Para além das ações acima descritas, foi ainda implantada uma infraestrutura designada por 

parque aventura composto por parede artificial de escalada, com rappel e pontes e slide, 

enquanto equipamento de animação turística, no Posto de São Marcos que será um dos 

elementos diferenciadores da oferta do Turismo em Espaço Rural.  

 

Por último, salienta-se que o projeto foi encerrado com uma  taxa de execução de 81,1% e 

com um total de investimento executado de 95.449,27€. 

 

 

IV) Rede Rural Nacional 

- Projeto Dinâmicas e Politicas para o Desenvolvimento Rural 

Finalizado em 2013 o projeto teve como principal objetivo observar as dinâmicas em curso no 

mundo rural avaliando o desenho e a implementação das politicas de desenvolvimento rural, 

no Continente , a fim de contribuir para a futura estratégia destinada aos espaços rurais e 

consequentes instrumentos de política (2014-2020). O projeto teve como chefe de fila a 

animar e como entidades parceiras o ISA, o INIAV e a Rota do Guadiana. 

Os temas tratados foram: 

  O regresso à terra e os/as jovens agricultores/as; 

  A diversificação da atividade económica em meio rural e a criação de emprego; 

  Gestão comum da floresta: possibilidades e obstáculos; 

  A aprendizagem ao longo da vida e o novo rural; 

  Desenvolvimento local e o terciário social; 

  Sistemas extensivos e desenvolvimento rural; 

  Do rural autárquico à possivel governança do rural; 

  Inovação na produção agrícola e o desenvolvimento rural. 
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No contexto do desenvolvimento do projeto e do tratamento dos temas supracitados, que 

envolveram a aplicação de inquéritos a RG apoiou os temas da educação em meio rural, da 

diversificação de atividades económicas, dos sistemas extensivos e a inovação. 

No que concerne às publicações editadas colaboradores da RG estiveram envolvidos no tema 

da educação em meio rural e asseguraram o tema do desenvolvimento local e terciário social. 

Quanto aos seminários realizados no âmbito do projeto a RG participou com intervenção nos 

seminários realizados em Peniche, dedicado à governança do rural, a 1 de Fevereiro; Barrancos 

dedicado aos sistemas extensivos a 10 de Maio, forum do interior a 17 de Maio em Castro 

D’Aire e no seminário final de encerramento do projeto em Idanha a 20 de Julho. 

 

- Projeto produção e divulgação de conteudos técnicos para o olival tradicional 

Durante o ano em apreço foi apresentada com sucesso uma segunda candidatura ao Programa 

de Rede Rural Nacional cujo objetivo é a transferência e divulgação de boas práticas no olival 

tradicional e capacitar os olivicultores para a reconversão para um modo de produção mais 

rentável, mais sustentável e promotor da coesão social e territorial. 

As atividades do projeto são sumariamente: 

  A produção de 9 fasciculos sobre operações no olival tradicional; 

  A realização e produção de três videos sobre, a) Análise de terras e foliar; b)Gestão do 

coberto, fertilização e compostagem e c) Poda; 

  A realização de dois dias abertos sobre o olival tradicional (distritos de Castelo Branco 

e Beja) 

 

V) Capacitação institucional no distrito de Beja – Inalentejo 

 

- Projeto Radiografias 

 

No inicio de 2013 a RG candidatou-se com sucesso ao Inalentejo para a realização do projeto 

Radiografias que tem como objetivo central a animação sócio-económica dos municípios da 

NUT III do Baixo Alentejo, através da produção e difusão de conhecimento. 
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O projeto procura evidenciar as dinamicas ocorridas naquele espaço geográfico em diversas 

áreas como sejam, a)Industria extrativa; b)Agricultura; c) Transformação agro-alimentar; 

d)Energias alternativas; e)Turismo; f)Saude e terciário social; g) I&D; h) Educação; i) Cultura; j) 

Património; l)Alentejo e espaço Rural e m) Desemprego, Pobreza e Eclusão Social. Pretende-se 

ainda que o conhecimento sistematizado e para o qual contribuião cidadãos, especialistas 

nacionais das diferentes áreas e municípios sirva para contribuir para o desenho dos 

instrumentos de politica a aplicar na região no periodo de 2014-2020. 

 

Como principais atividades do projeto constituem-se: 

  Realização de inquéritos a atores chave e cidadãos dos municipios envolvidos sobre 

estado atual e perspetivas de desenvolvimento para o concelho;  

  Realização de 13 conferencias concelhias dedicadas as dinâmicas de desenvolvimento 

existentes; 

  Realização e emissão de trinta e cinco programas de rádio sobre as temáticas 

mencionadas; 

  Organização de duas conferencias temáticas, uma sobre Alentejo e espaço rural, 

realidades e perspetivas e uma segunda, sobre desemprego, pobreza e exclusão social; 

  Organização de conferencia final subregional; 

  Edição das atas das conferencias concelhias e temáticas; 

  Edição das atas da conferencia final. 

 

Por último, o projeto, tendo a RG como entidade promotora envolve como entidades 

fornecedoras de serviços a Rádio Voz da Planície, a Esdime e a Associação Terras Dentro. Ao 

longo do ano de 2013 realizaram os trabalhos preparativos do arranque dos programas de 

rádio, iniciaram-se as entrevistas aos atores locais dos vários concelhos, bem como a aplicação 

dos inquéritos à população. 

 

4.5 Frente transnacional 
 
Programa Grundtvig - Parcerias de Aprendizagem 

O projecto cuja temática é a responsabilidade social com as empresas familiares em meio 

rural, envolveu a realização de 32 mobilidades e 136 participantes. 

 

Entidades parceiras: 

- VsL Skudutiskio akademija (Lituânia); 

- Familles Rurales – Fédération Régionale des Pays de la Loire (França); 

- Rota do Guadiana – Associação de Desenvolvimento Integrado (Portugal). 
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No ano de 2013 foram realizadas as seguintes actividades: 

- Reuniões do Comité de Gestão via Skype;   

- Workshop transnacional – Lituânia, 8,9 e 10 de Novembro; 

- Workshop transnacional em Portugal em Dezembro; 

- Elaboração de programa de formação comum; 

- Elaboração de relatório final de atividades; 

- Elaboração do relatório de avaliação.  

 

 

 

- Olival tradicional (PRODER/ Medida 3.4 – Cooperação) 

O projeto iniciado a 1/1/2011 foi concluido em 31/12/13 e teve como entidade promotora a 

RG, tendo sido entidades parceiras as congéneres espanholas,  

Asociación para la Promoción Económica del Valle de Lecrin-Temple-Costa; 

Poniente Granadino – Asociación de Desarrollo Sustenible e a Asociación para el Desarrollo 

Rural de la Alpujarra – Sierra Nevada de Granada. Como entidade cientifica consultora o INIAV 

e como entidades parceiras locais a Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, dois lagares e 

olivicultores. 

 

O projeto, centrado na freguesia de Vila Verde de Ficalho, procurou vias para acrescentar valor 

à olivicultura tradicional, mantendo ou incrementando os benefícios ambientais e sociais deste 

sistema de produção agrícola (recursos genéticos vegetais autóctones, manutenção da 

paisagem, gestão activa redutora do risco de incêndios, preservação da herança rural, 

preservação ambiental, melhoria de rendimentos para pequenos agricultores e visualização de 

novas realidades produtivas e organizacionais). 

 

Nos dois anos de implementação do projeto as atividades desenvolvidas consistiram: 

▪ Na realização das  I e II Jornadas Ibéricas do Olival Tradicional; 



Rota do Guadiana  

Associação de Desenvolvimento Integrado 

 

Relatório de gestão do ano de 2013| Página 38 

▪ Na realização de três visitas técnicas com olivicultores a cooperativas de azeite convencional 

e biológico em espanha; 

▪ Seis ações de formação/sensibilização para olivicultores, com recurso a especialistas 

nacionais, sobre os temas, i) Poda (Norberto Morais); ii) Agricultura biológica (Dulce Alcobia); 

iii) Flora e gestão do coberto vegetal (Isabel Calha); d) Fitossanidade (Isabel Patanita); e) 

Fertilidade e Fertilização (Encarnação Marcelo) e f) Maturação da azeitona e colheita (António 

Cordeiro); 

▪ Diversas ações de debate e análise sobre as problemáticas do olival tradicional com os 

olivicultores; 

▪ Edição de 5 posters subordinados aos temas, a) Variedades locais de oliveira no concelho de 

Serpa (Maria Manuela Veloso, Celina Matos, Luís Carneiro, Fausto Leitão, Maria F. Potes e Rui 

Loureiro); b) Olival tradicional – projeto de desenvolvimento rural integrado (David Machado e 

Pedro Reis); c) Paisagens de olival tradicional (Seita Coelho e Maria Manuela Leitão); d) Gestão 

do coberto no olival tradicional (Isabel Calha) e e) Olival tradicional-reconhecer a presença dos 

insetos nocivos (Céla Mateus). 

▪ Edição do livro “Olival tradicional: paradigma, desafios e sustentabilidade”; 

▪ Publicação de artigo: Reis, P. 2012. Os olivais tradicionais da Margem Esquerda do Guadiana: 

o caso de Vila Verde de Ficalho, concelho de Serpa. Actas de Horticultura. 

▪ Caraterização dos olivais e dos olivicultores com recurso a um inquérito a 143 produtores 

(59% do universo) que detinham 302 olivais na freguesia de Vila Verde de Ficalho, com uma 

área total de 1099 ha (56% da área de olival das explorações sedeadas na freguesia). 

 

- Projecto Escale – Rede europeia para o empreendedorismo 

No âmbito do desenvolvimento deste projeto, que teve a sua conclusão física e financeira em 

Jun-13, tendo sido já desenvolvidos em anos anteriores os trabalhos de realização do 

tratamento dos inquéritos aplicados aos empresários e apresentação dos respectivos 

resultados, produção de newsletters e análise de metodologias e produção de conteúdos para 

o manual transnacional sobre tutoria em empreendedorismo, promoveu-se, no decorrer deste 

ano, a edição de duas publicações - “A escola empreende” e “Empreendedores sem fronteiras 

– uma rede de apoio ao empreendedorismo em meio rural na Europa”. 

A primeira surge na agregação de informação valiosa que poderia ser aproveitada no apoio a 

outros projetos, nomeadamente no desenvolvimento de ações ligadas ao empreendedorismo 
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a serem levadas a cabo no âmbito do projeto CLDS, tendo sido criado este manual que servirá 

de apoio aos professores e alunos na promoção da atitude empreendedora na escola.  

A segunda pretende dar uma ideia daquilo que os empreendedores poderão encontrar nos 

territórios de acolhimento através da caracterização de algumas empresas. 

 

- Intercâmbio de jovens 

No quadro do Programa Juventude para a Europa, realizou-se de 19 a 25 de Agosto, um 

intercâmbio transnacional designado por “Intercâmbio intercultural através das artes” onde 

participaram 29 jovens (16 portugueses e 13 franceses) recebidos desta vez em França pela 

Associação Familles Rurales na região de Rocheserviere. 
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5. Relatório financeiro 
 
O relatório que se apresenta visa dar a conhecer aos Associados, e àqueles que necessitarem 

de consultar as demonstrações financeiras de 2013 da ROTA DO GUADIANA, ADI, alguns 

esclarecimentos sobre a informação nelas contidas. 

 

5.1 Apreciação Global 
 

Em termos de desenvolvimento da atividade da Rota do Guadiana, remetemos para o 

Relatório de Gestão, documento que analisa e desenvolve em pormenor a atividade da 

Associação neste ano de 2013. 

 

5.2 Prestação de Serviços e Subsídios à Exploração 
 

Prestação de Serviços 

 

A crise económica e financeira que se fez sentir neste ano, motivada pela continuada 

introdução de medidas de austeridade decididas pelo Governo no âmbito do Plano de 

Assistência Financeira a Portugal, levaram a alguma retração do consumo das empresas e de 

particulares tendo esta Direção conseguido, em estreita colaboração com os seus 

trabalhadores, ainda assim um aumento do nível de serviços prestados em 2012. 

 

Com a perspetiva de continuação das medidas implementadas pelo atual Governo, afigura-se-

nos como essencial, para uma maior consolidação financeira, a implementação de medidas 

que levem à concretização dos seguintes pontos: 

 

- Início da exploração do Posto de São Marcos, 

- Consolidar e desenvolver competências no sentido de se posicionar no mercado como 

uma organização capaz de concorrer e providenciar serviços de apoio às micro e 

pequenas empresas do tecido empresarial da região em que atua (MEG). 

- Incrementar a exploração do Centro de Apoio a Micro Empresas de Moura 

- Incentivar a prestação de serviços a Câmaras Municipais, ou outros organismos 

públicos de características semelhantes. 

 

Apresentamos de seguida um gráfico comparativo da evolução das prestações de serviços 

efetuadas desde 2009 a 2013. 



Rota do Guadiana  

Associação de Desenvolvimento Integrado 

 

Relatório de gestão do ano de 2013| Página 41 

 

 
 
 
Subsídios à Exploração 
 
Em 2013, e em consequência da crise instalada e nas restrições à despesa pública, apesar de 

ter havido uma definição correta dos projetos a concorrer por parte da Rota do Guadiana, ADI 

bem como do reconhecimento da competência por parte das Autoridades de Gestão dos 

diferentes programas na avaliação das candidaturas efetuadas e dos parceiros que nos 

solicitam parcerias, verificou-se, relativamente a 2012 um decréscimo do nível de subsídios à 

exploração em 8,43%. 

 

Salienta-se que desde 2009 até ao ano de 2013 a Associação viu-lhe serem reduzidos os 

subsídios em 54,73%. Por outro lado o nível de subsídios recebidos pela Rota do Guadiana é 

inferior em cerca de 200.000 € ao montante de subsídios recebidos no ano de 2003. 

 

Apresenta-se seguidamente um gráfico representativo da evolução dos subsídios à exploração 

desde 2009 até 2013. 
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Fontes de financiamento 

 

O quadro seguinte evidencia os projetos apoiados e a diversificação de programas onde os 

mesmos foram candidatados. 

 
 

Nome Projeto Programa 
Fonte 

Financiamento 
Taxa 

Financiamento 

CLDS 

1. Programa para a Inclusão e 
Desenvolvimento (Contrato 
Locais de Desenvolvimento 
Social) 

Segurança 
Social 

OSS 100% 

Planos p/ 
 Igualdade 

2. Elaboração de Plano interno 
p/ a igualdade de género. 

POPH FSE/OSS 100% 

Modulares 
3. Formações Modulares 
Certificadas 

POPH FSE/OSS 100% 

TCPS 4. Formação para a Inclusão POPH FSE/OSS 100% 

Proder 

5. Proder Funcionamento PRODER FEADER 100% 

6. Cooperação Leader PRODER FEADER 90% 

7. Proder - Posto de São 
Marcos 

PRODER FEADER 60% 

8. Proder Cooperação – QTA PRODER FEADER 85% 

9. Proder Cooperação – Escale PRODER FEADER 90% 

10. Proder Plano de Aquisição 
de Competências e Animação - 
PACA 

PRODER FEADER 100% 

Radiografias 
11. Radiografias-Conhecer, 
capacitar e empreender no 
Baixo Alentejo 

INALENTEJO FEDER 70% 

 
 
5.3 Fornecimentos e Serviços Externos e Imobilizado 

 
Fornecimento e Serviços Externos 
 
Em consequência do esforço de racionalização de custos com a aquisição de fornecimentos e 

serviços externos, que sempre orientou a atuação da Direção da Rota do Guadiana, ADI, aliado 

à diminuição da atividade resultante da diminuição dos subsídios à exploração, verifica-se, 

dentro do período de análise adotado para as rubricas antecedentes, uma diminuição dos 

valores constante e sustentada desde 2009, tendo em 2013 uma ligeira inversão desta 

tendência. 
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Incluímos um quadro com os valores para ilustrar a análise efetuada: 

 

 (1) (2) (3) = (1) / (2) 

Ano FSE 
Subsídios à 
Exploração 

% 

2009 915.288,34 € 64,770% 2009 

2010 772.133,35 € 66,344% 2010 

2011 471.169,37 € 58,191% 2011 

2012 278.903,92 € 39,924% 2012 

2013 282.358,57 € 44,138% 2013 

 
Imobilizado 
 
Neste aspeto tem de ser evidenciado o esforço financeiro e de coordenação que se vem 

efetuando desde 2006 para a concretização do empreendimento do Posto de São Marcos.  

 

Encontram-se acabadas as obras de remodelação da casa principal e de apoio, bem como o 

observatório astronómico e também a instalação dos painéis foto voltaicos e que os mesmos 

se encontram a alimentar parte do empreendimento. Encontra-se instalada a piscina e a 

cozinha e irá iniciar em 2012 a obra de conclusão da alimentação elétrica bem como da 

finalização (pintura, equipamentos e mobílias) dos apartamentos. 

 

De referir também que se encontra concluído o Ninho de Empresas de Moura, que aguarda 

licenciamento. 

 

Mostra-se de seguida os movimentos ocorridos nas rubricas de Imobilizado: 

 

Classe de ativos 
Valor Liquido 
31-12-2012 

Aquisições Amortizações 
Ajustes Abates 
Transferências 

Valor Liquido 
31-12-2013 

Investimentos 
Financeiros 

5.116,58 € - - - 5.116,58 € 

Edifícios e Outras 
Construções 

123.266,40 € - 3.160,00 € - 120.106,40 € 

Equipamento Básico 219,09 € 1.120,01 € 389,57 € - 949,53 € 

Equipamento de 
Transporte 

- - - - - 

Ferramentas e 
Utensílios  

- - - - - 

Equipamento 
Administrativo 

4.304,86 € - 774,28 € - 3.530,58 € 

Outro Imobilizado 
Corpóreo 

- - - - - 

Imobilizado em 
Curso 

970.593,52 € 83.551,95 € - - 1.054.595,68 € 

Total 1.103.500,46 € 84.671,96 € 4.323,85 € - 1.184.298,77 € 
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5.4 Análise financeira 
 
Ressalvando o facto de a Rota do Guadiana, ADI ser uma associação sem fins lucrativos e 

portanto não se reger por princípios economicistas, apresenta-se de seguida uma breve análise 

financeira dos anos cuja análise foi também tida em conta nas rubricas anteriores. 

 

Valores de 
Referencia 

> 40 % > 125% > 100 %  

Ano 
Autonomia 
Financeira 

Cobertura 
Imobilizado 

Liquidez 
Geral 

VAB 
Trabalhador 

2009 - POC 0,557% 0,98% 36,66% 23.650,49 € 

2009 – SNC 41,13% 71,92% 72,73% 17.254,07 € 

2010 - SNC 39,15% 58,85% 55,00% 18.372,83 € 

2011 - SNC 19,75% 62,73% 85,37% 19.406,01 € 

2012 - SNC 18,88% 60,98% 85,11% 18.906,65 € 

2013 - SNC 24,00% 64,42% 82,56% 27.745,41 € 

 

Autonomia Financeira – Este indicador mede a capacidade da organização para se auto 

financiar. Os valores verificados para 2010 no que respeita a este rácio sofreram uma profunda 

alteração já que passou a ser considerado como capital próprio, no âmbito do SNC, os 

subsídios ao investimento. Contribui para a degradação deste rácio a adoção da Norma NCRF 

22, introduzida em 2011, contribuindo para o aumento significativo do valor do Ativo e 

consequente redução do rácio já que a formula deste é Capital Próprio/Ativo Liquido. 

 

Grau de Cobertura do Imobilizado – Avalia em que medida o Capital Próprio é, ou não, 

suficiente para cobrir o Ativo Imobilizado. Os valores verificados para os anos seguintes a 

2009, no que respeita a este rácio, sofreram uma profunda alteração já que passou a ser 

considerado como capital próprio, no âmbito do SNC, os subsídios ao investimento. 

 

Liquidez Geral – Revela a cobertura que o ativo circulante tem sobre o passivo corrente. A 

análise deste indicador revela que se tem vindo a assistir a uma recuperação, embora ligeira, 

que se apresenta consistente. Contudo, dado o esforço financeiro efetuado para fazer face às 

obras do Posto de São Marcos verificou-se uma ligeira degradação deste indicador. Os valores 

verificados para 2010 no que respeita a este rácio sofreram uma profunda alteração já que 

passou a ser considerado como capital próprio, no âmbito do SNC, os subsídios ao 

investimento. Os valores em 2011 sofrem também a influência positiva do aumento do Ativo 

resultante da adoção da NCRF 22. 
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VAB/Trabalhador – Mede a produtividade dos trabalhadores da Associação, face aos 

elementos contabilísticos apresentados. Verifica-se uma melhoria constante deste indicador 

até 2011, verificando-se, em 2012, uma ligeira quebra para, em 2013, se verificar novamente 

um incremento considerável deste indicador. 

 

5.5 Resultados líquidos e proposta de aplicação de resultados 
 
No seguimento da exposição anterior e de acordo com as respetivas demonstrações 

financeiras a Rota do Guadiana ADI apresenta um resultado positivo de 2.019,45 €. 

 

Assim propomos à Assembleia-geral que, no seguimento das recomendações do Conselho 

Fiscal, aprove as contas e a transferência da totalidade do Resultado Liquido para Resultados 

Transitados. 

 

6. Balanço e áreas de melhoria identificadas para o futuro 
 
O balanço do ano de 2013 realizado pela Direção da Associação afigura-se positivo 

essencialmente devido à manutenção de uma intervenção diversificada nos cinco concelhos do 

seu território de intervenção, ao significativo reforço do Posto de S. Marcos e à manutenção, 

ainda que ténue mas com perspetivas de aumento, da frente de prestação de serviços 

externos. Como positivo ressalta ainda os resultados económicos alcançados a que não foram 

alheios quer o contexto de crise económica prevalecente (que, entre outros aspetos, não 

permitiu o melhor desenvolvimento da prestação de serviços externos). Pensamos que há 

espaço de melhoria neste aspeto com a perspetiva de abertura do Posto de São Marcos e o 

incremento do arrendamento do Ninho de Empresas. 

De salientar também que ao longo dos anos a Rota do Guadiana tem contado com um número 

cada vez maior de colaboradores que escolhem esta entidade para realizar estágios ou 

simplesmente dar durante um tempo definido o seu contributo voluntário em prole do 

desenvolvimento da região. Desde 2003, a Rota do Guadiana mobilizou 123 voluntários e 

acolheu cerca de 14 estagiários.  

Analisados os postos de trabalho criados na MEG constitui motivo de regozijo e de justeza 

perante a definição da missão inicial da Rota do Guadiana a criação de cerca de 463 postos de 

trabalho, a consolidação de outros 340 e implementação ou apoio à concretização de cerca de 

727 projetos de desenvolvimento (ver site www.rotaguadiana.org).  
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Como recomendações de melhoria para o futuro sugerem-se as seguintes: 

 Elaboração da candidatura a pessoa coletiva de Utilidade Pública; 

 Concluir processo de Certificação da qualidade (implementação de procedimentos e 

processo de auditoria de certificação); 

 Atualizar e aprofundar Portfolio da Associação com intervenção detalhada à escalas 

das freguesias da Margem Esquerda do Guadiana; 

 Aprofundar o envolvimento dos colaboradores na concretização do Plano de 

Atividades 2014 e na conceção de projetos; 

 Continuar a consolidar e diversificar o domínio de prestação externa de serviços 

remunerados com base nas competências e equipamentos instalados; 

 Continuar a proceder a melhorias aos níveis das instalações e equipamentos; 

7. Agradecimentos 
 

Aos N/ colaboradores, pelo empenho, dedicação e competência com que desenvolveram as 

suas atribuições; 

 

Ao Conselho Fiscal e à Assembleia-geral pela disponibilidade e acompanhamento da 

Associação; 

 

Aos N/ parceiros pelo envolvimento e colaboração prestada no desenvolvimento dos projetos, 

sem os quais seria impossível levar por diante a contribuição, que cremos ter dado, para o 

desenvolvimento dos concelhos da MEG. 

 

A todos agradecemos a V/ colaboração. 

A Direção da RG-ADI 

Serpa, Julho de 2014 
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ROTA DO GUADIANA, ADI 

BALANÇO EM 31-12-2013 

   
Euros 

RUBRICAS 

NOTAS 

DATAS 

ACTIVO 31-12-2013 31-12-2012 

Ativo não corrente       

Ativos fixos tangíveis   1.179.182,19 € 1.098.383,87 € 

Investimentos financeiros   5.116,58 € 5.116,58 € 

Total Ativo não corrente 1.184.298,77 € 1.103.500,45 € 

Ativo corrente       

Clientes   45.057,67 € 4.321,30 € 

Estado e outros entes públicos   4.175,85 € 17.666,14 € 

Outras contas a receber   1.687.564,85 € 2.292.778,94 € 

Diferimentos   251.405,15 € 121.947,58 € 

Caixa e depósitos bancários   6.908,10 € 24.180,49 € 

Total Ativo corrente 1.995.111,62 € 2.460.894,45 € 

 Total do Ativo 3.179.410,39 € 3.564.394,90 € 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 

 CAPITAL PRÓPRIO       

Ações (quotas) próprias   2.071,51 € 2.071,51 € 

Outras variações no capital próprio   816.972,28 € 728.951,82 € 

Resultados transitados   -58.102,02 € -58.826,17 € 

    760.941,77 € 672.197,16 € 

Resultado líquido do período   2.019,45 € 724,15 € 

Total do capital próprio 762.961,22 € 672.921,31 € 

PASSIVO       

Passivo não corrente       

Total passivo não corrente 0,00 € 0,00 € 

Passivo corrente       

Fornecedores   156.561,94 € 91.303,45 € 

Estado e outros entes públicos   104.861,33 € 126.532,81 € 

Financiamentos obtidos   245.035,50 € 311.093,35 € 

Outras contas a pagar   390.973,78 € 343.467,07 € 

Diferimentos   1.519.016,62 € 2.019.076,91 € 

Total passivo corrente 2.416.449,17 € 2.891.473,59 € 

Total do passivo 2.416.449,17 € 2.891.473,59 € 

Total do capital próprio e do passivo 3.179.410,39 € 3.564.394,90 € 

      
 

    

(Direção) 
 

(TOC) 
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ROTA DO GUADIANA, ADI 

    DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS EM 31-12-2013 

   
Euros 

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 
DATAS 

31-12-2013 31-12-2012 

        

Vendas e serviços prestados   51.847,66 € 20.990,92 € 

Subsídios à exploração   639.722,77 € 698.592,70 € 

Fornecimentos e serviços externos   -282.358,57 € -280.776,42 € 

Gastos com o pessoal   -385.951,99 € -468.234,62 € 

Outros rendimentos e ganhos   90.205,47 € 71.672,27 € 

Outros gastos e perdas   -80.449,24 € -19.658,21 € 

Resultados antes de depreciação, gastos de financ. e impostos 33.016,10 € 22.586,64 € 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização   -4.323,85 € -6.286,68 € 

Resultado operacional (antes de gastos de financ. e impostos) 28.692,25 € 16.299,96 € 

Juros e rendimentos similares obtidos     0,00 € 

Juros e gastos similares suportados   -25.999,65 € -15.575,81 € 

Resultado antes de impostos 2.692,60 € 724,15 € 

Imposto sobre o rendimento do período   -673,15 €   

Resultado líquido do período 2.019,45 € 724,15 € 

    

      
 

    

(Direção) 
 

(TOC) 
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Exercício de 2013 
 
 

Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABREVIATURAS 
PCGA – Princípios contabilísticos geralmente aceites (POC) 
NCRF-PE – Normas contabilísticas de relato financeiro – pequenas entidades (SNC) 
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1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

1.1. Designação: Rota do Guadiana, Adi 

1.2. Sede: Rua da Capelinha, nº 7 – 7830-405 – Serpa 

1.3. Natureza da Atividade: Associação sem fins lucrativos 

1.4. Contribuinte nº: 502.817.585 

1.5. Nº médio de colaboradores: 

 

2011 27 

2012 19 

2013 19 

 

2. PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS 

2.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:  

2.1.1. Disponibilidades e Dividas de e a Terceiros - Não existem saldos expressos em 

moeda estrangeira. Após esta data os saldos expressos em moeda estrangeira 

serão atualizados aos câmbios em vigor à data do Balanço. 

2.1.2.  Inventários – Não existem saldos registados. Após esta data para as 

mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo serão valorizadas 

ao preço médio de compra. 

2.1.3. Ativos intangíveis – Encontram-se totalmente amortizados. Após esta data 

serão registados ao custo de aquisição deduzido de amortizações e de perdas de 

imparidade. As amortizações serão feitas pelo método das quotas constantes.  

2.1.4. Ativos fixos tangíveis - Estão registados no momento de aquisição/produção 

pelo seu custo deduzido de amortizações e de perdas de imparidades. Após esta 

data os ativos fixos tangíveis serão registados ao custo de aquisição/produção 

deduzido de amortizações e de perdas de imparidade. As amortizações serão 

feitas pelo método das quotas constantes.  

2.1.5. Participações financeiras em empresas não cotadas - Estão mensuradas ao 

preço de aquisição (valor nominal). As participações em empresas cotadas serão 

mensuradas á cotação do dia de aquisição da participação e atualizadas à data 

de balanço. 

2.1.6. Os instrumentos financeiros (financiamentos obtidos e outras contas a pagar) 

Estão mensurados ao valor nominal correspondente ao balanço do respetivo 

credor, não se registando situações de incumprimento. 
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2.1.7. Os instrumentos financeiros (financiamentos concedidos e outras contas a 

receber) estão mensurados ao valor nominal correspondente ao balanço do 

respetivo devedor, com estimativa de recebimento a 100,00% e com 

antiguidade inferior a seis meses.  

 

3. ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS 

3.1. Divulgações sobre ativos fixos tangíveis 

3.1.1. Critérios de mensuração usados para determinação da quantia escriturada 

bruta – Ver 3.1.4 

3.1.2. Métodos de depreciação usados – Quotas constantes 

3.1.3. Vidas úteis ou taxas de depreciação usadas 

Classe de Ativos Vidas Úteis Taxa 

Edifícios e Outras Construções 

Edifícios 50 anos 2% 

Outras Construções 10 anos 10% 

Equipamento Básico 

Ar condicionado 8 anos 12,5% 

Equipamento informático 4 anos 25% 

Central telefónica 10 anos 10% 

Equipamento de imagem 4 anos 25% 

Bateria de testes psicotécnicos 3 anos 33,33% 

Equipamento didático 6 anos 16,67% 

Equipamento de Transporte 

Viaturas ligeiras 4 anos 25% 

Equipamento Administrativo 

Mobiliário (cadeiras, mesas, estantes, etc.)  8 anos 12,5% 

Outro Imobilizado Corpóreo 

Tenda 6 anos 16,67% 

 

Foram aplicadas taxas máximas permitidas pelo decreto regulamentar 25/2009, 

aos ativos fixos tangíveis ligados a projetos subsidiados por fundos europeus. 

3.1.4. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando 

as adições, as revalorizações, as alienações, os ativos detidos para venda, as 

amortizações, as perdas de imparidades e suas reversões e outras alterações; 
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Ano 2013 

Classe de ativos 
Imobilizado 

Bruto 
Amortizações 
Acumuladas 

Ajustes 
Imparidades 

Valor Liquido 

Investimentos Financeiros 5.116,58 € - - 5.116,58 € 

Edifícios e Outras 
Construções 166.002,42 € 45.896,02 € - 120.106,40 € 

Equipamento Básico 168.544,12 € 167.594,59 € - 949,53 € 

Equipamento de Transporte 82.981,63 € 82.981,63 € - - 

Equipamento Administrativo 53.187,33 € 49.656,75 € - 3.530,58 € 

Outro Imobilizado Corpóreo 1.445,34 € 1.445,34 € - - 

Imobilizado em Curso 1.054.595,68 € - - 1.054.595,68 € 

Total 1.531.873,10 € 347.574,33 € - 1.184.298,77 € 

 

Classe de ativos 
Valor Liquido 
31-12-2012 

Aquisições Amortizações 
Ajustes Abates 
Transferências 

Valor Liquido 
31-12-2013 

Investimentos 
Financeiros 

5.116,58 € - - - 5.116,58 € 

Edifícios e Outras 
Construções 

123.266,40 € - 3.160,00 € - 120.106,40 € 

Equipamento 
Básico 

219,09 € 1.120,01 € 389,57 € - 949,53 € 

Equipamento de 
Transporte 

- - - - - 

Ferramentas e 
Utensílios  

- - - - - 

Equipamento 
Administrativo 

4.304,86 € - 774,28 € - 3.530,58 € 

Outro Imobilizado 
Corpóreo 

- - - - - 

Imobilizado em 
Curso 

970.593,52 € 83.551,95 € - - 1.054.595,68 € 

Total 1.103.500,46 € 84.671,96 € 4.323,85 € - 1.184.298,77 € 

 

4. CUSTOS DE EMPRESTIMOS OBTIDOS 

4.1. Politica contabilística adotada nos custos dos empréstimos obtidos 

A política adotada é contabilizar os gastos de acordo com as taxas acordadas com os 

bancos, fazendo a especialização de períodos.  

 

5. REDITO 

5.1. Quantia de cada categoria significativa de redito reconhecida durante o período 

incluindo o redito proveniente de: 

5.1.1. Prestações de serviços – Os valores registados, no montante de 51.847,66 €, 

correspondem à realização de ações de formação não cofinanciadas pelo POPH, 
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da cobrança de rendas à Lógica pelo uso das instalações do Ninho de Empresas e 

do débito, por comparticipação de custos, à Ruralinov, Lda. 

5.1.2. Subsídios – Os valores registados correspondem aos montantes recebidos das 

diferentes entidades para o desenvolvimento das varias vertentes de intervenção 

no âmbito de atuação da Associação e correspondem a: 

Entidades / Projetos Valores 

QREN 

CNO-CENTRO NOVAS OPORTUNIDADES 34.574,23 € 

MODULARES 61.981,12 € 

PRODER 337.636,49 € 

PLANOS IGUALDADE 54.459,15 € 

RADIOGRAFIAS 36.756,38 € 

OUTROS 

JUVENTUDE EM ACÇÃO 9.637,60 € 

CLDS 101.477,80 € 

GRUNDTVIG 3.200,00 € 

Total 639.722,77 € 

 

6. SUBSIDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO 

6.1. Politica contabilística adotada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos 

de apresentação adotados nas demonstrações financeiras 

Foi adotada a NCRF22 para a contabilização dos apoios do Estado. 

Os subsídios ao investimento encontram-se registados conforme consta do quadro 

seguinte.  

 

Classe de Ativos Ativo Bruto 
Amortizações 
Acumuladas 

Ativo Liquido 

Subsídios ao 
Investimento 

Diferidos a 
31-12-2013 

% 
Média 

Edif. Outras Construções 166.002,42 € 45.896,02 € 120.106,40 € 109.952,87 € 60% 

Equipamento Básico 168.544,12 € 167.594,59 € 949,53 € 929,85 € 100% 

Equip. de Transporte 82.981,63 € 82.981,63 € -  - 

Equip. Administrativo 53.187,33 € 49.656,75 € 3.530,58 € 3.530,58 € 100% 

Outro Imob. Corpóreo 1.445,34 € 1.445,34 € -  100% 

Imobilizado em Curso 1.054.595,68 € - 1.054.595,68 € 702.558,98 € 60% 

Total 1.526.756,52 € 347.574,33 € 1.179.182,19 € 816.972,28 €  
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7. INSTRUMENTOS FINANCEIROS –  

7.1. Quantia escriturada de cada uma das categorias de ativos financeiros e passivos 

financeiros, no total e para cada um dos tipos significativos de ativos e passivos 

financeiros de entre cada categoria. 

ACTIVOS FINANCEIROS 

Rubrica Quantia Bruta Imparidade Quantia Liquida 

Investimentos Financeiros 

Partes de Capital – Emp. Associadas 5.116,61 € - 5.116,61 € 

Sub-Total 5.116,61 € - 5.116,61 € 

Outras Contas a Receber 

Clientes 45.057,67 € - 45.057,67 € 

Devedores por projetos contratados 1.395.126,96 € - 1.395.126,96 € 

Out. Instituições / UE 259.941,88 € - 259.941,88 € 

Leader + FEOGA 32.152,55 € - 32.152,55 € 

Estado e Outros Entes Públicos (IRS) 4.175,85 €   4.175,85 € 

Outras Contas a Receber 343,46 €   343,46 € 

Sub-Total 1.736.798,37 € - 1.736.798,37 € 

Caixa e Depósitos Bancários 

Caixa 100,00 € - 100,00 € 

Depósitos Bancários 6.808,10 € - 6.808,10 € 

Sub-Total 6.908,10 € - 6.908,10 € 

Total Ativos Financeiros 1.743.706,47 € - 1.743.706,47 € 

 

PASSIVOS FINANCEIROS 

Rubrica Quantia Bruta Imparidade Quantia Liquida 

Financiamentos Obtidos 

Empréstimos Bancários 79.379,95 € - 79.379,95 € 

Outros empréstimos  165.655,55 € - 165.655,55 € 

Sub-Total 245.035,50 € - 245.035,50 € 

Outras Contas a Pagar 

Fornecedores 156.561,94 € - 156.561,94 € 

Est. Outros Entes Púb. (IRS/IRC/SS) 104.861,33 € - 104.861,33 € 

Outros Credores 354.376,48 € - 354.376,48 € 

Pessoal 36.597,30 € - 36.597,30 € 

Sub-Total 652.397,05 € - 652.397,05 € 

Total Passivos Financeiros 897.432,55 € - 897.432,55 € 
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8. OUTRAS INFORMAÇÕES 

8.1. Garantias bancárias existentes a 31-12-2013 

Instituição Bancária Beneficiário Garantia nº Valor a 31-12-2013 Prazo 

CCAM 
IFAP – Adiant. 

Funcionamento 
72005286568 23.000,19 € Sem Prazo 

CCAM 
IFAP – Adiant. 

Projeto Posto de 
São Marcos 

72005917862 93.313,42 € Sem Prazo 

CCAM 
IFAP – 

Adiant.QTA 
72005841206 54.996,70 € Sem Prazo 

 

8.2. Estado e Outros Entes Públicos 

Contas Saldo Devedor Saldo Credor 

IRC 0,00 € 673,15 € 

IRS Dependentes 0,00 € 47.263,00 € 

IRS Independentes 4.175,85 € 45.204,12 € 

Sobretaxa Extraordinária  0,00 € 3.325,19 € 

Segurança Social 0,00 € 8.395,87 € 

Totais 4.175,85 € 104.861,33 € 

 

Informam-se os Srs. Associados que na data de apresentação destas contas (31-03-2014) 

foram já liquidados, ou efetuados acordos de pagamento, para as seguintes importâncias 

referentes aos saldos credores acima identificados: 

Contas Valor 

IRS Independentes 43.066,00 € 

Segurança Social 8.395,87 € 

Totais Liquidados 51.461,87 € 

 

De referir ainda que, relativamente aos saldos devedores identificados, ainda decorre o 

processo de devolução dos valores inscritos na contabilidade. 

  
8.3. Rubricas de Diferimentos 

Contas Saldo Devedor Saldo Credor 

Custos Diferidos - Custos incorridos incluídos em 
Pedidos de Pagamento não liquidados 

251.405,15 € - 

Acréscimos Custos – Pagamentos recebidos 
referentes a custos futuros 

- 21.909,64 € 

Acréscimos Custos – Previsão para Ferias e Sub. Ferias 
a liquidar em 2014 

- 52.001,39 € 

Rendimentos a reconhecer em exercícios futuros 
referentes a projetos contratados 

- 1.445.105,59 € 

Totais 251.405,15 € 1.519.016,62 € 

 


