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I – Plano de atividades 

 

1. Organização interna e afirmação externa da RG-ADI 
 

1.1. Organização interna e apetrechamento 

 

 

 

A. Reapetrechamento da sede da Associação 

 Obras nas instalações da sede da RG-ADI:  

- Recuperação de sala anexa à capela;  

- Arranjo da entrada; 

- Reparação de parede danificada; 

- Reabilitação de carpintarias; 

- Pinturas e melhoramentos diversos. 

 Equipamento para arquivo geral da Associação; 

 Manutenção de equipamentos (viaturas, informática, climatização, etc.); 
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B. Posto de S. Marcos 

Em 2009 foram apresentadas as últimas candidaturas para apoio financeiro à conclusão do 

empreendimento. Estas candidaturas viriam a merecer aprovação em 2010. Tal desfasamento de datas 

de candidatura e aprovação foi responsável pela prorrogação das datas de conclusão. Contudo, é 

importante mencionar que desde 2008 realizaram-se importantes obras de recuperação, e que nesta 

fase, o fato das obras não terem tido interrupção, com exceção do ano de 2019, tem sido devido a um 

esforço financeiro e de recursos humanos por parte da Associação. 

No concreto no conjunto de intervenções de melhoria que se prevê serem iniciadas e executadas em 

2021, destacam-se:   

 Edifício 1 

Obra Observações 

Equipamento para minimercado;  

Sistema de gás para cozinha (esquentador);  

Montagem de exposição sobre a história do Posto  

 

 Outros Equipamentos e Arranjos exteriores 

Obra Observações 

Arranjos exteriores às piscinas; 
Cumprimento de legislação em matéria de segurança, 
prever vedação; 

Pinheiro Manso e Azinheira; 
Adensamento nas traseiras e na frente das casas. A 
realizar no dia da árvore.  

Loendros; Plantação nas margens das entradas; 

Jardim mediterrânico Regularização de terras, gravilhas, plantações; 

Sinalização rodoviária; Sinalização interna.  

 

Além das atividades descritas anteriormente, de cariz essencialmente material, outras tarefas deverão 

ser realizadas, como sejam: 
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 Programar um conjunto de ações de animação nas áreas do bird watching e da astronomia, a 

par da realização de protocolos com associações de jovens, etc; 

 Continuar a realizar campos de férias e ações de apoio ao movimento associativo; 

 Acionar o apoio técnico e científico para a realização do jardim mediterrânico no âmbito do 

protocolo realizado com o INRB; 

 Assinar protocolos de entendimento com outras entidades tendo em vista a continua melhoria 

na  exploração do empreendimento. 

C. Nova sede/edifício da antiga biblioteca 

       ● Ações de manutenção e limpeza interior e exterior; 

       ● Entrega de projeto de arquitetura e especialidades na CM Serpa; 

       ● Regularização da posse do edifício. 

                

D. Outros 

 Continuar processo de consolidação financeira da associação; 

 Atualizar portefólio da associação; 

 Estudar processo de melhoria das condições de trabalho e recontratação de recursos humanos; 

 

 

1.2. Atividades de afirmação e relacionamento externo da Associação 

 

A. Divulgação / Promoção da Associação 

 Conceção e edição de novos materiais informativos, promoção e divulgação: 

o Participação em Feiras e Certames Temáticos (Feira do queijo, Expobarrancos, Feira de 

Mourão, Mostra de produtos locais palácio de S.Bento, etc.); 

o Publicação regular de notícias no site, redes sociais e nos órgãos de comunicação social; 

o Sessões de divulgação dos instrumentos de financiamento; 
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o Remodelação de site; 

o Realização de tríptico global e cumulativo sobre a RG-ADI 

B. Participação noutras entidades 

 ANIMAR (associada); 

 IDEIA – Alentejo (vice-presidência); 

 Rede Europeia Anti-Pobreza (associada); 

 ADRAL (sócia); 

 Federação Minha Terra (associada) 

 Participação na Rede Social de Serpa (membro do Conselho Local de Acção Social); 

 Participação no Núcleo Local de Inserção do Rendimento Social de Inserção; 

 Participação no Núcleo Operacional do Contrato Local de Segurança de Serpa. 

C. Protocolos (gestão / criação) 

 Câmara Municipal de Mértola (novo protocolo de articulação funcional no âmbito do DLBC); 

 Câmara Municipal de Mourão (novo protocolo de articulação funcional no âmbito do DLBC); 

 Câmara Municipal de Serpa (revisão ao protocolo de s. marcos, novo protocolo de articulação 

funcional no âmbito do DLBC) 

 Câmara Municipal de Serpa (novo protocolo para o Centro Local de Apoio à Integração de 

Migrantes; 

 Câmara Municipal de Serpa (novo protocolo para o Contrato Local de Desenvolvimento 

Social/indemnizações); 

 Instituto Politécnico de Beja; 

 Junta de Freguesia de Pias (novo protocolo para o Centro Local de Apoio à Integração de 

Migrantes; 

 Junta de Freguesia de Brinches (novo protocolo para o Centro Local de Apoio à Integração de 

Migrantes; 
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D. Relacionamento com associados 

 Incremento de ações que visem o aumento da motivação dos associados para participação nas 

atividades da associação (nomeadamente programação de atividades recreativas e de lazer que 

permitam o encontro e a partilha de experiências relativas à dinâmica da RG-ADI em particular 

através da utilização do posto de S. Marcos); 

 Continuação da campanha de novos associados. 

 

2. Criação de espaços de debate / dinamização 

 Realização de conferências concelhias em Serpa, Barrancos e Mourão 

 

3. Proteção / valorização do património natural e construído  

 Continuação do apoio a projetos de recuperação de património e musealização de espaços com 

interesse turístico essencialmente através de apoio técnico e do DLBC/MEG; 

 Continuação do apoio a projetos de preservação do ambiente e melhoria da qualidade de vida; 

 

4. Dinamização do empreendedorismo e diversificação da base económica   

  Promoção de Iniciativas Empresariais – através do apoio financeiro à instalação e 

modernização de PME nomeadamente através do DLBC; 

 Conclusão da implementação da candidatura ao PORA Alentejo (prioridade 8.3) para apoio ao 

empreendedorismo e à criação de emprego, designada por projeto Competitividade, Emprego 

e Empreendedorismo, cujo Plano de Ação se apresenta na tabela seguinte. 

 

Identificação da atividade Início Fim 

Missões empresariais 15/09/2018 14/09/2021 

Organização de eventos em feiras regionais e nacionais 15/09/2018 14/09/2021 

Publicação 10 projetos empresariais exemplares na MEG 15/09/2018 14/09/2021 

Guia do empreendedorismo nas escolas 15/09/2018 14/09/2021 

Conferencias concelhias temáticas 15/09/2018 14/09/2021 

Workshops técnicos de capacitação 15/09/2018 14/09/2021 

Ações formativas para empreendedores 15/09/2018 14/09/2021 
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Rede de Produtores Vinho da Talha 15/09/2018 14/09/2021 

Rede de produtores biológicos da MEG 15/09/2018 14/09/2021 

Rede de produtores da fileira do Queijo Serpa 15/09/2018 14/09/2021 

Tabela 1- Plano de Ação projeto CEE 
 

 

5. Gestão e Implementação de projetos de Desenvolvimento Rural  

 

  DLBC 

o Dinamização do concelho de parceiros/GAL; 

o Participação nas atividades da Rede Rural Nacional; 

     - Plano de comunicação; 

     - Ações de formação; 

     - Implementação do programa através das medidas e transição entre períodos de 

programação que vierem a ser definidas. No concreto poderá existir a possibilidade de 

realizar a abertura dos seguintes avisos: 

 1. Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas – Abertura de 

4º e último aviso; 

 2. Pequenos investimentos na transformação e comercialização – Abertura de 4º e último 

aviso; 

 3. Diversificação de atividades na exploração – Abertura de 3º e último aviso; 

  

 4. Inclusão ativa incluindo com vista à promoção da igualdade de oportunidades e da 

participação ativa e a melhoria da empregabilidade – candidaturas orientadas, ainda que 

não exclusivamente, para as ADL da MEG; 

 5. Cooperação interterritorial e transnacional – Implementação dos projetos em Curso, 

designadamente, a) Capacitar e Promover para Desenvolver; b) Queijos de Portugal; c) 

Turismo Náutico em Águas do Interior e d) Faixa Piritosa Ibérica. 

 



Rota do Guadiana  
Associação de Desenvolvimento Integrado 

 

Plano de Atividades e Orçamento 2021 | Página 9 

 Rede Rural Nacional 

- Implementação da candidatura de cooperação da FMT para capacitação dos Grupos de Ação 

Local. 

- Implementação do projeto da Bioregão da MEG 

       ●   Centro de Competências da Agricultura Biológica e dos Produtos no Modo de Produção Biológico 

(CCBIO) 

Participação no núcleo fundador que além da CMSerpa enquanto entidade líder do projeto, 

contém ainda a Agrobio, o INIAV e a Risca Grande. Além das atividades de colaboração já 

desenvolvidas haverá que assegurar a materialização de diversas tarefas/projetos contidas no 

Plano de Atividades. Além disso prevê-se que ainda em 2020 seja implementada a candidatura 

ao Programa da RRN, para o financiamento das atividades desta estrutura. 

Neste contexto serão ainda finalizados os inquéritos aos produtores biológicos da MEG. 

  

6. Animação de Comunidades Rurais e apoio a Grupos desfavorecidos 

 

6.1  SerpAcolhe, Projeto: PT/2020/FAMI/584 

 

O projeto SerpAcolhe2 foi candidatado em junho 2020 ao Fundo para o Asilo, Migração e Integração 

(Aviso 82/FAMI/OE2-INTEGRAÇÃO E MIGRAÇÃO LEGAL) para ser desenvolvido no município de Serpa, 

entre 01 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro 2022, com um investimento total de 107 066,94 euros 

(cento e sete mil e sessenta e seis euros e noventa e quatro euros), em que a contrapartida nacional de 

25% é assegurada em 20% pelo Alto Comissariado para as Migrações e em 5% pela Câmara Municipal de 

Serpa. 

Assume como objetivo central promover a integração multinível dos atuais e novos Nacionais de Países 

Terceiros residentes temporários ou permanentes no concelho e, como objetivos específicos: 

a)Prevenir fenómenos de exclusão social dos NPT em todas as fases do seu processo  

migratório; 

b)Facilitar e agilizar a interação entre os NPT, a sociedade e a administração pública,  

fomentando o exercício da cidadania e da participação cívica; 

c)Dinamizar eventos que facilitem a interação e diálogo intercultural 

O plano de ação do projeto estrutura-se em quatro componentes, de acordo com a tabela abaixo: 
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COMPONENTE ATIVIDADES 

DINAMIZAÇÃO DO 
CLAIM 

Acolhimento, 
informação e apoio aos 

migrantes NPT nas áreas 
da regularização, 

nacionalidade, 
reagrupamento familiar, 

educação, saúde, 
habitação, segurança 

social, emprego. 

Acolhimento 

Registo 

Acompanhamento 

Produção, edição e distribuição 
materiais informativos (flyers, residir e 

trabalhar em Portugal, Direitos e 
deveres de cidadania) 

SESSÕES DE 
INFORMAÇÃO E 
SENSIBILIZAÇÃO 

Realização de 10 sessões 
de informação e 

sensibilização 

Tema 1: Direitos fundamentais dos 
cidadãos 

Tema 2: Entrada e permanência legal de 
estrangeiros 

Tema 3: Mercado de trabalho: direitos e 
deveres 

Tema 4: Reconhecimento de 
qualificações académicas 

Tema 5: Diálogo intercultural 

 

 

Indicadores de Realização Física (metas a cumprir) 

INDICADOR META 

Nº NPT (homens) 520 

Nº NPT (mulheres) 100 

Nº Atendimentos (homens) 940 

Nº Atendimentos (mulheres) 190 

Nº Ações 12 

Nº Materiais produzidos 3 

Nº Exemplares distribuídos 1.000 

 

INDICADOR COMUNS META 

Nº pessoas grupos-alvo assistidas 620 

Nº quadros/medidas/instrumentos  1 

 

 

 

6.2  Ser(pa) + Cidadão - Ser, Participar e Construir Identidades  

 

A Câmara Municipal de Serpa e a Rota do Guadiana-ADI candidataram em julho de 2018, o projeto 

Ser(pa) + Cidadão – Ser, Participar e Construir Identidades, mediante acordo registado em Memorando 

de Entendimento entre as duas entidades, tendo em vista a implementação de uma equipa de 

mediadores municipais e interculturais no município de Serpa, para, ao longo de três anos (2019-2020-

2021-2022) aprofundar o diálogo intercultural entre a comunidades de etnia cigana, as comunidades 
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migrantes e a sociedade de acolhimento, criando pontes de diálogo e interação que atuem como 

estratégia de reforço local dos apoios já existentes no apoio à integração das populações mais 

vulneráveis. O projeto foi candidatado ao Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, Medida 3.09 

– Projeto de mediadores municipais e interculturais. 

No projeto, a Câmara Municipal de Serpa assume a coordenação, gestão e acompanhamento dos 

mediadores e algumas atividades, cabendo à Rota do Guadiana-ADI a implementação das atividades 

respeitantes à mediação com a comunidade imigrante, sessões de informação/sensibilização, bem como 

a monitorização e avaliação do projeto, conforme tabela abaixo: 

 

Nº atividade 
Entidade 

afeta 
Identificação da atividade Início Fim 

1 CMSERPA 
Coordenação, gestão e 

acompanhamento dos mediadores 
06/05/2019 06/04/2022 

2 CMSERPA 
Mediação preventiva dirigida ao 

corpo docente 
06/05/2019 06/04/2022 

3 CMSERPA 
Mediação preventiva dirigida a pais e 

mães ciganos/as 
06/05/2019 06/04/2022 

4 CMSERPA 
Programa: Educação para a 

tolerância e comunicação entre 
culturas 

06/05/2019 06/04/2022 

6 CMSERPA 
Mediação intercultural 

socioeducativa orientada para 
capacitação das crianças/jovens, 

escola e família 

06/05/2019 06/04/2022 

7 RG-ADI 
Mediação Intercultural em Serviços 

Públicos orientada para a integração 
dos migrantes 

Justificação 

06/05/2019 06/04/2022 

10 RG-ADI 
Sessões de informação e 

esclarecimento 
06/05/2019 06/04/2022 

11 RG-ADI Monitorização e avaliação do projeto 06/05/2019 06/04/2022 

Tabela 2- Plano de Ação, projetos mediadores municipais interculturais 
 

6.3  Contrato Local de Desenvolvimento Social- CLDS-4G  

 

Em resultado da candidatura efetuada em 2019 ao concurso do POISE, para a 4ª geração dos Contratos 

Locais de Desenvolvimento Social, deu-se início ao projeto em outubro de 2020 e em 2021 prevê-se a 

contratação da restante equipa, bem como a implementação do projeto no terreno, de acordo com o 

Plano de Ação aprovado. 

 

PLANO DE AÇÃO CLDS-4G, SERPA 

EIXO ATIVIDADE 

EM
P

R
EG

O

, 

FO
R

M
A

Ç
Ã

O
 E

 

Q
U

A
LI

FI
C

A
Ç

Ã
O

 Oficinas de orientação vocacional e profissional 

Programa Escola Empreende 

Ações de iniciação às TIC 
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Ações de capacitação/especialização 

Oficinas de capacitação para a vida ativa 

Sessões de informação sobre medidas ativas de emprego 

Oficinas de capacitação para a criação do próprio negócio 

Sessões de sensibilização – responsabilidade social 

Feira da educação, emprego e empreendedorismo 

IN
TE

R
V

EN
Ç

Ã
O

 

FA
M

IL
IA

R
 E

 

P
A

R
EN

TA
L 

Gabinete de Apoio à Família 

Ciclos de Parentalidade Positiva 

Projeto musical intergeracional e multicultural 

Campos de Férias 

EN
V

EL
H

EC
IM

EN
TO

 

A
TI

V
O

 

Oficinas de Verão Intergeracionais (Cozinha e costura) 

Campanha de sensibilização sobre o envelhecimento 

Dança Maior 

Capacitação de cuidadores informais 

Lavandaria comunitária, loja social e forno 

Tabela 3- Plano de Ação CLDS-4G 

 

 

7. Cooperação 

 

- Faixa Piritosa Ibérica – Apresentação de uma candidatura para o desenvolvimento do projeto no 

quadro de uma parceria que integra além da RG-ADI, a ADL, a AL XXI, a Esdime e a Terras do Baixo 

Guadiana; 

- Queijos DOP de Portugal – Implementação do projeto; 

- Projeto de Cooperação com Cabo Verde - Apresentação de uma candidatura para o desenvolvimento 

do projeto no quadro de uma parceria que integra além da RG-Adi, a AL XXI, a In Loco e a Terras do 

Baixo Guadiana; 

 - Turismo em barragens e águas de interior – Implementação do projeto; 

- Projeto de cooperação em torno de sistemas agrícolas importantes – Implementação do projeto 

Valsipam; 

- Realização da proposta definitiva de SIPAM “O Montado da Serra de Serpa” para apresentação no GPP 

do Ministério da Agricultura e FAO. 
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8. Prestação externa de serviços 

 

 Aluguer de salas a empresas de formação; 

 Continuar a intervir no domínio do planeamento para o ordenamento do território e 

desenvolvimento visando uma prestação parcelar de serviços no âmbito de vários instrumentos 

de planeamento; 

 Realização de campos de férias em S. Marcos; 

 Realização de projetos de investimento privado. 

 

 

9. Reforço / melhoria das competências individuais e organizacionais 

 

 Incentivo à participação dos técnicos e dirigentes em ações de formação que visem o reforço e 

aperfeiçoamento de competências técnicas e relacionais, em áreas consideradas relevantes.  

o Meta: 35 horas de formação / colaborador / ano. 

 

 

10. Reforço da capacidade de atores e redes para a promoção de ações de desenvolvimento 
territorial 

 

Candidatura apresentada pela Rota do Guadiana em março de 2021 ao PORA aviso (ALT-64-2021-01, 

objetivo específico 11.2.1) para fortalecimento das redes de apoio e animação do espaço rural, onde se 

procura fomentar sinergias e complementaridades, no âmbito da EDL, com outros instrumentos de 

política e entre iniciativas de desenvolvimento rural no seio da MEG; consolidar o fora de parceiros à 

escala da MEG, contribuindo para o aumento das suas competências em matéria de animação e de 

satisfação de necessidades das populações; consolidar as parcerias regionais e contribuir para o 

alargamento de iniciativas de desenvolvimento rural no Alentejo. Globalmente a operação pretende 

reforçar a capacidade do GAL MEG para a promoção de ações de desenvolvimento territorial e para a 

consolidação de redes de diálogo, comunicação, parceria e proximidade entre GAL, estruturas técnicas, 
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promotores e público em geral, em consonância com a estratégia delineada para o território. A 

candidatura será implementada em 2021-2023 e aguarda-se decisão sobre a mesma. 

O plano de ação é composto por um conjunto de 8 atividades conforme tabela abaixo. 

PLANO DE AÇÃO 11.2 

EIXO ATIVIDADE 

PLANEAR Revisitação da EDL 2014-2020 

CAPACITAR 
Diagnóstico de necessidades formação do GAL MEG 

Desenho e implementação do Plano de Capacitação GAL MEG 

COMUCNICAR 
Imagem e comunicação 

Comunicação GAL Leader Alentejo 

ARTICULAR EM 
REDE 

Consolidação da rede GAL 

Capacitação da rede dos GAL/Alentejo 

AGIR 
 
Implementação, gestão e monitorização do projeto 
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II – Orçamento 
II.1- Funcionamento 

 

Orçamento - 2021 - Rota do Guadiana. Adi 

  
 

  
 

  

Receitas €   Custos € 

  
 

  
 

  

Prestação de serviços 
 

  Pessoal   

  - Serviços de planeamento 5 000,00 €     - Remunerações 330 000,00 € 

  - Cedência de Espaços 3 500,00 €     - Honorários 5 000,00 € 

  - Serviços projetos de investimento 5 500,00 €   
 

  

      Funcionamento   

Subsídios (*)       - Subcontratos 15 000,00 € 

        - Gás, Electricidade e Agua 5 000,00 € 

    - FAMI 584 54 075,00 €     - Combustível  5 000,00 € 

    - Mediadores (RG/CM Serpa) 44 280,00 €     - Mat. Desgaste e de Escritório 2 500,00 € 

    - CLDS 4G 180 014,44 €     - Comunicações  6 500,00 € 

    - Medida 11.2 32 434,67 €     - Seguros 2 500,00 € 

    - DLBC 124 000,00 €     - Conservação e Reparação 45 000,00 € 

    - VALSIPAM 25 547,38 €     - Rendas e Alugueres 7 500,00 € 

        - Publicidade 10 000,00 € 

    
 

  - Deslocações e Estadias 5 000,00 € 

    
  

  - Contencioso 5 000,00 € 

    
 

  

     
 

    - Outros Fornecimentos e Serviços 7 500,00 € 

  
 

  
 

  

  
 

  Outros Custos   

  
 

    - Amortizações 7 500,00 € 

  
 

    - Juros e custos similares 15 000,00 € 

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

            

Total Receitas 474 351,49 €   Total Custos 474 000,00 € 

 (*) – Apenas foram consideradas as verbas referentes às rubricas de funcionamento 
 

 

 


