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RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE  

DESENVOLVIMENTO LOCAL 

(Vertente FEADER) 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O presente relatório de execução visa cumprir o estipulado na 15ª cláusula do Protocolo de Articulação 

Funcional entre a Autoridade de Gestão do PRD2020 e o GAL “Margem Esquerda do Guadiana”, o qual foi 

constituído nos termos do artigo 66º do Decreto-Lei 137/2014 de 12 de setembro.  

Trata-se de um documento de prestação de informação sobre a atividade desenvolvida por este GAL, no 

âmbito da Estratégia de Desenvolvimento Aprovada – componente FEADER, à Autoridade de Gestão do 

PDR2020 e reporta-se ao ano de 2019. A estrutura que enquadra a prestação de informação foi 

previamente definida pela AG do PDR2020. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Estratégia de Desenvolvimento Local - Margem Esquerda do Guadiana (MEG) incide na sub-região 

situada a sudeste de Portugal continental, consistindo numa faixa longitudinal demarcada a oeste pelo rio 

Guadiana e a este pela fronteira com Espanha. A sua área total possui 3 382,7 Km2 e integra cinco 

concelhos, a norte, na NUT III do Alentejo Central, situa-se Mourão e, de norte para sul, já na NUT III do 

Baixo Alentejo, os concelhos de Moura, Barrancos, Serpa e Mértola. 

Como concelhos limítrofes definidos numa semi-cintura norte-sul, encontram-se no lado português, 

Reguengos e Monsaraz, Portel, Vidigueira, Beja, Castro Verde e Almodôvar.  

A MEG é limitada a sul pelo concelho de Alcoutim, na NUT II do Algarve e a este pelas províncias 

espanholas da Estremadura e Andaluzia. 
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Imagem 1- Mapa ilustrativo território de Intervenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zona de fronteira, entre o rio Guadiana e a ribeira do Chança (fronteira espanhola com a província 

da Andaluzia), o concelho de Mértola aparece como exceção, na medida em que o seu território é 

atravessado pelo rio Guadiana. Assim, neste concelho, apenas pertencem ao território de intervenção 

as freguesias de Corte do Pinto e Santana e Cambas. 

Tal como se constata no quadro seguinte, o território de intervenção proposto integra assim 16 

freguesias, todas elas rurais, onde residem 36 941 habitantes. O território possui dois centros urbanos 

estruturantes (cidades de Moura e Serpa) e dois centros urbanos complementares (Barrancos e 

Mourão). Apesar da população estar maioritariamente concentrada nestes centros urbanos e 

restantes aglomerados, existem apenas dois centros urbanos com mais e cinco mil habitantes (os 

mencionados centros urbanos estruturantes) e três aglomerados com mais de dois mil habitantes que 

são Amareleja, Pias e Vila Nova de S.Bento. 

A densidade populacional é baixa destacando-se no limite inferior o concelho de Mértola com 5,3 

hab./Km2 e, no limite superior, o concelho de Moura com 15,4 hab./Km2.  
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Concelho Freguesia 
População 

(2011) 

Densidade 
pop. 

Concelho 
(2011) 

Rural 
(s/n) 

Barrancos Barrancos 1 834 10,5 Sim 

Mértola 
Santana de Cambas 797 

5,3 Sim 
Corte do Pinto 857 

Moura 

Amareleja 2 564 

15,4 Sim 

Póvoa de S. Miguel 888 

Sobral da Adiça 1 013 

União das Freguesias de Moura 8 831 

União das freguesias de Safara e Sto. 
Aleixo da Restauração 1 871 

Mourão 

Granja 605 

9,4 Sim Luz 290 

Mourão 1 768 

Serpa 

Brinches 1 039 

13,9 Sim 

Pias 2 852 

Vila Verde de Ficalho 1 459 

União das freguesias de Serpa 6 233 

União das freguesias de Vila Nova de S. 
Bento e Vale de Vargo 4 040 

Total 16 freguesias 36 941 
   

A justificação para a escolha do território de intervenção foi eminentemente geográfica. Neste 

sentido, existem singularidades no território que lhe conferem homogeneidade e coesão.  

No plano biofísico as características geomorfológicas e a condição de interioridade são em grande 

parte responsáveis por fenómenos climáticos particulares no contexto regional. As temperaturas mais 

elevadas, as quantidades totais de precipitação mais reduzidas e a quantidade total de radiação acima 

das 160 Kcal/cm2 são alguns exemplos.  

O comportamento demográfico do território tem também sido particularizável na MEG, pela sua 

agudização sobretudo se comparada com o contexto regional em diferentes parâmetros, como o 

progressivo despovoamento a taxas superiores, a quebra da natalidade e o saldo migratório que 

conduziram às baixas densidades populacionais. 

No domínio da economia poderemos afirmar que ao nível das produções primárias existe tendência 

para a afirmação de sistemas de carácter mais intensivo, essencialmente devido ao regadio, com 

maior competitividade e capacidade de geração de rendimento, a par da manutenção de sistemas 
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extensivos. Estes sistemas extensivos têm contudo contribuído para fileiras produtivas cujos produtos 

agroalimentares possuem qualidade reconhecida no mercado (azeite, enchidos, mel, queijo, presunto 

e vinho) e são distintivos da MEG. 

Desta forma, na MEG, existe saber fazer associado àquelas produções e uma indústria transformadora 

que, embora de pequena escala, tem crescido e sido responsável pelo aumento de ativos no setor. 

O emprego, com possibilidade de incremento, sobretudo se forem corretamente utilizados os 

diferentes instrumentos de política, como é o caso do presente, é contudo um aspeto que, ainda hoje, 

diferencia pela negativa a MEG da região onde se encontra integrada e do contexto nacional. Esta 

afirmação infere-se da análise dos seus diferentes parâmetros como sejam percentagem de população 

ativa empregada, a distribuição setorial e sua evolução, etc. 

No domínio histórico-cultural a MEG, fruto da sua condição de interioridade e da sua proximidade à 

fronteira possui também alguns elementos distintivos. Referimo-nos ao património construído onde 

marcam presença construções de caracter defensivo/militar em todos os concelhos, mas também ao 

património imaterial onde a relação com o outro lado da fronteira, nalguns casos económica, deu 

origem a nomes comuns de famílias, gastronomia, ao dialeto barranquenho ou mesmo a factos 

históricos como os ocorridos durante o período da guerra civil espanhola. 

Finalmente, a escolha da MEG também se deve a condições socioinstitucionais onde, naturalmente 

com origem mais recente, se conta a existência do GAL/MEG, responsável nas últimas duas décadas 

pela aplicação de instrumentos de política de natureza diferenciada mas, genericamente dirigidos a 

processos de desenvolvimento participados. 
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2. INFORMAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

(EDL) 

2.1. PROGRESSOS DA EDL EM RELAÇÃO Aos OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS 

 

A Estratégia de Desenvolvimento Local para o território da “Margem Esquerda do Guadiana”, que, 

tal como anteriormente referido, abrange os concelhos de Barrancos, Moura, Mourão, Serpa e as 

freguesias de Santana de Cambas e Corte Pinto no concelho de Mértola, no âmbito da componente 

FEADER assenta em dois objetivos estratégicos a saber: 

 Contribuir para a criação de emprego e de uma cultura empresarial de base local 

 Promover a gestão sustentável do território valorizando os recursos endógenos e 

fortalecendo laços de identidade local 

 

Neste sentido, visa apoiar projetos de investimento com enquadramento nas seguintes tipologias 

de apoio previstas na Medida 10.2 do PDR2020 e reguladas pela Portaria 152/2016 de 25 de maio e 

subsequentes alterações: 

 

Tipologias de Apoio 

 10.2.1.1 Pequenos investimentos nas explorações agrícolas 

 10.2.1.2 Pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos 

agrícolas 

 10.2.1.3 Diversificação de atividades nas explorações agrícolas 

 10.2.1.4 Cadeias curtas e mercados locais 

 10.2.1.5. Promoção de produtos de qualidade local 

 10.2.1.6 Renovação de Aldeia 

 

Prosseguindo uma política de gestão para obtenção de resultados assentes na criação de postos de 

trabalho, nº de projetos apoiados e nº de beneficiários/explorações apoiadas foram estabelecidas 

metas a atingir em período intercalar (2018) e final (2023). Fruto de alguns constrangimentos em 

final de 2019, existia uma fraca execução, apesar da taxa de compromisso ter evoluído 

favoravelmente em ordem ao cumprimento dos objetivos fixados. 
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Quanto aos principais constrangimentos identificados, ao nível interno, destaca-se a manutenção 

da exiguidade da equipa técnica; ao nível externo, destaca-se a demora na realização de 

contratações nas operações aprovadas em 2018 e relativas aos Avisos 001/Rota do 

Guadiana/10211 e 001/Rota do Guadiana/10212; a manutenção da complexidade dos requisitos 

de elegibilidade estabelecidos pela Portaria 152/2017 de 25 de maio e relativos às operações 

10214 e 10215 que condicionaram a apresentação de candidaturas e, o elevado nº de candidaturas 

rececionado no âmbito do sistema SI2E. É contudo de referir que o nº de projetos decididos em 

final de 2019 é próximo do nº total de projetos apoiados no último período de programação. 

 

2.2. BALANÇO GLOBAL DA IMPLEMENTAÇÃO DA EDL 

 

2.2.1. Concursos abertos 

 

No decurso de 2019 não foram aprovados pelo OG do GAL novos Avisos de concurso às tipologias 

de investimento previstas na medida 10.2 do PDR2020/DLBC_LEADER. 

Desde o início de implementação da EDL, o Órgão de Gestão aprovou 9 concursos, com dotação de 

despesa pública total de 2.569,66 mil euros, correspondendo a 84.7% da dotação total atribuída a 

esta estratégia, abrangendo as 6 tipologias de apoio. 

 

2.2.2. Candidaturas apresentadas e investimento proposto 

 

Atendendo que em 2019 o OG não procedeu à abertura de concursos, consequentemente, 

também não houve registo de novas candidaturas submetidas. 

Desde o início de implementação da Estratégia, ou seja 2016, e até 31/12/2019 foram submetidos 

101 pedidos de apoio com um volume de investimento total proposto de 8.107,00 mil euros.  

 

2.2.3. Análise, aprovação e contratação 

 

No ano a que se reporta este relatório foram analisadas pela ETL 69 candidaturas com montante de 

investimento total de 5.283,19 mil euros. Destes pedidos de apoio, 48 tinham enquadramento na 

tipologia 10.2.1.1, com investimento total de 1.546,84 mil euros; 10 com enquadramento na 

tipologia 10.2.1.2 e com volume de investimento total proposto de 2.235,20 mil euros; seis com 

enquadramento na tipologia 10.2.1.3 e investimento total proposto de 1.245,02 mil euros e cinco 
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candidaturas na tipologia 10.2.1.6, com volume total de investimento de 256,13 mil euros. Não 

foram analisadas candidaturas com enquadramento nas tipologias 10.2.1.4 e 10.2.1.5. 

Em termos relativos (Gráfico 1), mais de dois terços das candidaturas analisadas (70%) integravam-

se na tipologia 10.2.1.1, enquanto os restantes 30% de candidaturas analisas se enquadravam nas 

tipologias 10.2.1.2 (14%), 10.2.13 (9%) e 10.2.16 (7%). Quanto ao montante total de investimento 

proposto por tipologia de investimento (Gráfico 2) e, decorrente dos limites de investimento por 

projeto estabelecidos pela Portaria 152/2016 de 25 de maio, versus número de candidaturas 

submetidas para análise, constatou-se uma maior concentração de investimento proposto na 

tipologia 10.2.1.2 (42%), seguindo-se, com 29% a tipologia 10.2.1.1 e com 24% a tipologia 10.2.1.3. 

A tipologia 10.2.1.6 congregou apenas 5% do investimento total analisado. 

 

 

 

 

70%
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Gráfico 1 - Número de candidaturas analisadas por 
tipologia de apoio, em %

10.2.1.1

10.2.1.2

10.2.1.3

10.2.1.6
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Em fase anterior ao processo de decisão foram formalizadas duas desistências, ambas com 

enquadramento na tipologia de apoio 10.2.1.1 e com um volume total de investimento proposto 

de 72,72 mil euros. 

Em 2019 foram decididas 8 candidaturas, sendo que três não foram aprovadas e cinco foram 

aprovadas. Não se registaram aprovações sem dotação. Quanto às candidaturas não aprovadas, 

verificou-se a não aprovação de uma candidatura respetivamente por cada uma das seguintes 

tipologias de apoio, 10.2.1.1, 102.1.3 e 10.2.1.6. O total de investimento proposto não aprovado 

correspondeu a 387,06 mil euros, sendo 16,54 mil euros da tipologia 10.2.1.1; 244,90 mil euros da 

tipologia 10.2.1.3 e 125,62 mil euros da tipologia 10.2.1.6. No que diz respeito às candidaturas 

aprovadas, registou-se um total de cinco, sendo uma com enquadramento na tipologia 10.2.1.1 e 

quatro com enquadramento na tipologia 10.2.1.3. O volume total de investimento aprovado 

ascendeu a 810,32 mil euros, sendo 55.71 mil euros afeto à tipologia 10.2.1.1 e 754.61 mil euros à 

tipologia 10.2.1.3.  

O gráfico nº 3 apresenta a relação entre investimento elegível aprovado e não aprovado em 2019. 

 

29%

42%

24%

5%

Gráfico 2 - Candidaturas Analisadas - Investimento total 
proposto por tipologia de apoio, em %

10.2.1.1

10.2.1.2

10.2.1.3

10.2.1.6
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No decurso de 2019 foram também contratadas cinco operações, enquadrando-se duas 

respetivamente, por cada uma das tipologias de apoio 10.2.1.1 e 10.2.1.3 e uma na tipologia 

10.2.1.2. O investimento total contratado ascendeu a 767,56 mil euros, dos quais 253,09 mil euros 

corresponderam a despesa pública (33%), tratando-se o restante 67% de investimento privado. 

Quanto ao montante total de despesa pública, 220,89 mil euros (87,3%) advêm do Fundo FEADER e 

os restantes 12,7% de verbas do Orçamento do Estado português. A tipologia 10.2.1.3 absorveu 

54.5% do montante total contratado e 53,3% da despesa pública, respetivamente, 437,90 mil euros 

e 137,89 mil euros, enquanto na tipologia 10.2.1.2 foi contratado 251,40 mil euros de 

investimento, correspondendo a 34,9% do investimento total contratado e 36% do total de 

despesa pública (88,27 mil euros). Por fim, foi ainda contratado 78,26 mil euros de investimento 

afeto à tipologia 10.2.1.1, do qual 26,93 mil dizem respeito a despesa pública. Em termos relativos, 

o investimento contratado nesta tipologia de apoio representa 10,6% do investimento contratado 

em 2019, e a despesa pública contratada ascende a 11% do total de despesa pública contratada. 

Desde o início de implementação da Estratégia, ou seja 2016, e até 31/12/2019 foram submetidos 

101 pedidos de apoio distribuídos pelas cinco tipologias de apoio de acordo com o Gráfico nº 4. O 

volume de investimento total proposto, no âmbito das candidaturas submetidas, ascendeu a 8.107 

mil euros, com distribuição por tipologia de apoio conforme gráfico nº 5. 
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Neste período, e após submissão, há a registar três candidaturas desistidas, com enquadramento 

na Tipologia de apoio 10.2.1.1 e total de investimento de 121,64 mil euros. 

Quanto a candidaturas analisadas, desde o início da implementação da EDL foram analisadas pela 

equipa técnica, na vertente FEADER, um total de 94 candidaturas, sendo 70.2% candidaturas 

integradas na tipologia de apoio 10.2.1.1; 18,1% candidaturas com enquadramento na tipologia de 

apoio 10.2.1.2; 6,4% com enquadramento na tipologia de apoio 10.2.1.3 e 5.3% com 

enquadramento na tipologia de apoio 10.2.1.6. Apesar da abertura de concursos para as tipologias 

de apoio 10.2.1.4 e 10.2.1.5 não foram submetidas candidaturas pelo que não se registaram 

análises. As candidaturas analisadas apresentaram um volume de investimento total de 7.566,54 
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mil euros com afetação de 27.2% à tipologia de apoio 10.2.1.1; 53% à tipologia de apoio 10.2.1.2; 

16,5% à tipologia de apoio 10.2.1.3 e apenas 3,4% à tipologia de apoio 10.2.1.6. 

Em termos acumulados foram decididas pelo OG do GAL 33 candidaturas, das quais 9 foram 

consideradas não aprovadas e 24 foram aprovadas verificando-se, até ao final de 2019, uma taxa 

de aprovação de 73%, e de 27% de não aprovação. Quanto ao montante total de investimento não 

aprovado, no valor de 751,91 mil euros, 18% integrava 6 candidaturas da tipologia de apoio 

10.2.1.1; duas candidaturas enquadradas, respetivamente, nas tipologias de apoio 10.2.1.2 e 

10.2.1.3, incorporavam, cada uma, 33% do total de investimento não aprovado. Os restantes 17% 

do investimento não aprovado integravam uma candidatura à tipologia de apoio 10.2.1.6. Por 

outro lado, foram aprovadas 24 candidaturas com um volume de investimento total de 2.728,83 

mil euros distribuído percentualmente pelas seguintes tipologias de apoio e respetivo número de 

candidaturas aprovadas: tipologias de apoio 10.2.1.1 – 16% do volume total de investimento 

enquadrado em catorze candidaturas aprovadas; tipologias de apoio 10.2.1.2 – 56% do volume 

total de investimento enquadrado em seis candidaturas aprovadas e tipologias de apoio 10.2.1.3 – 

28% do volume total de investimento enquadrado em quatro candidaturas aprovadas. 

Desde o início da implementação da EDL foram também contratadas pelo IFAP 21 operações 

aprovadas pelo OG do GAL comprometendo um volume total de investimento de 2.390,29 mil 

euros, dos quais 762,07 mil euros (32%) correspondem a Despesa Pública e desta, 678,97 mil euros 

(90%) ao Fundo FEADER. No âmbito da tipologia de apoio 10.2.1.1 encontravam-se contratados, a 

31/12/2019, 13 operações compreendendo 18% do investimento total e 19% da Despesa Pública 

contratada. As seis operações contratadas, com enquadramento na tipologia de apoio 10.2.1.2 

agregavam 64% do investimento e 63% do total de despesa pública contratada. Na data supra 

indicada encontravam-se também contratados dois projetos integrados na tipologia de apoio 

10.2.1.3 comportando 18%, respetivamente, do investimento e da despesa pública total 

contratada. 

 

2.2.4. Execução financeira 

 

Á Estratégia de Desenvolvimento Local aprovada foi alocada uma subvenção de despesa pública a 

atribuir às operações aprovadas, com enquadramento nas diferentes tipologias de apoio, no 

montante de 3.032,28 mil euros, a executar financeiramente até final de 2023. Esta ajuda provém 

em 90% (2.729.05 mil euros) do Fundo FEADER e os restantes 10% (303,23 mil euros) do 

Orçamento Geral do Estado. 
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Em 2019 foram validados e pagos os primeiros pedidos de pagamento apresentados. Estes pedidos 

de reembolso dizem respeito a despesa efetuada no âmbito de oito projetos de investimento 

aprovados, dos quais cinco da tipologia 10.2.1.1 e três da tipologia 10.2.1.2. O volume total de 

investimento validado ascendeu a 296,60 mil euros, correspondendo ao reembolso aos 

beneficiários de 133,43 mil euros (45%), dos quais 113,42 mil euros (85%) dizem respeito ao Fundo 

FEADER.  

As restantes tipologias de apoio da EDL aprovada não apresentam execução financeira em final de 

2019. 

Foram também encerradas duas operações aprovadas, ambas com enquadramento na tipologia de 

apoio 10.2.1.1, com investimento total realizado de 40,49 mil euros e reembolso de despesa 

pública de 19,52 mil euros, ou seja, 48,2% da despesa total aprovada. A comparticipação do Fundo 

FEADER foi de 16,59 mil euros (85% da despesa pública). 

O gráfico nº4 apresenta a afetação de despesa pública em cada um dos estados dos projetos 

(contratados, pagos e encerrados). 

 

 

 

Todavia, dado que até final de 2018 não foram validados pedidos de pagamento, os valores 

registados, em termos acumulados, quer ao nível do número de projetos com pedidos de 

pagamento, quer dos montantes de investimento e despesa pública validados, bem como de 

projetos encerrados, correspondem ao descrito no âmbito da execução anual de 2019. 

Face ao anteriormente referido, observa-se, em termos globais, uma taxa de compromisso de 

30,2%; de execução de 4,4% e uma taxa de realização de 17,5%. 

 

253,09

133,43

19,52

Projetos
contratados

Projetos pagos Projetos
encerrados

Gráfico 4 - Afetação de Despesa Pública  em 2019

Despesa Pública (mil euros)
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2.2.5. Metas e Indicadores 

 

O quadro seguinte identifica os principais indicadores comuns e de monitorização e respetivas metas 

estabelecidas para o período intercalar de implementação da EDL (2018) e de encerramento do Programa 

(2023) no âmbito da componente FEADER. Apesar da baixa taxa de execução das operações, anteriormente 

focada, destaca-se contudo o nº de candidaturas submetidas e respetivo montante de investimento total 

proposto por tipologia de operação que permitem ao OG e respetiva ETL identificar/alterar estratégias para 

o alcance das metas estabelecidas. 

Destaca-se, contudo, que as metas previstas para 2018, no que diz respeito ao indicador “nº de projetos 

apoiados” e “Nº de beneficiários/explorações apoiadas” encontram-se concretizadas no âmbito das 

tipologias de investimento 10.2.1.2 e 10.2.1.3. Quanto ao indicador “Postos de trabalho criados” ainda não 

foram alcançadas as metas previstas uma vez que a validação da criação de postos de trabalho ocorre em 

sede de encerramento das operações e, até final de 2019, apenas foram encerrados dois projetos, ambos 

com enquadramento na tipologia de investimento 10.2.1.1 e sem previsão de criação de postos de trabalho.   
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População 
abrangida 

Dotação 
(Mil 

euros) 

Investimento 
Total 

(Mil euros) 

Nº projectos 
apoiados 

2018 
Previsto 

Nº 
projectos 
apoiados 

2019 
executado 

Nº 
projectos 
apoiados 

2023 - 
Previsto 

Nº de 
beneficiários 
/explorações 

apoioados 
2018 Previsto 

Nº de 
beneficiários 
/explorações 

apoioados 
2019 

Executado 

Nº de 
beneficiários 
/explorações 

apoioados 
2023-Previsto 

Nº de 
empregos 

criados 
2018-

Previsto 

Nº de 
empregos 

criados 
2018-

Executado 

Nº de 
empregos 

criados 
2023 - P 

   

   

   

               População abrangida 36 941 
           

10211 

Regime simplificado de 
pequenos 
investimentos nas 
explorações agrícolas 

 

758,07 1 516,14 21 14 66 21 14 51 1 0 4 

10212 

Pequenos 
investimentos na 
transformação e 
comercialização 

909,68 2 021,52 6 6 16 6 6 13 5 0 14 

10213 
Diversificação de 
atividades na 
exploração 

454,84 1 010,76 2 4 6 2 4 6 2 0 5 

10214 
Cadeias curtas e 
mercados locais 

303,23 606,46 5 0 11 5 0 11 3 0 5 

10215 
Promoção de produtos 
de qualidade locais 

303,23 606,46 5 0 12 5 0 11 0 0 2 

10216 Renovação de aldeias 303,23 606,46 3 0 6 3 0 5 0 0 1 

               Total     36 941 3032,28 6 367,80 42 24 117 42 24 97 11 0 31 
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2.3.1. Op. 10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas 

explorações Agrícolas 

 

A operação 10.2.1.1 – “Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações 

agrícolas” tem enquadramento no âmbito do Capítulo II da Portaria 152/2016 de 25 de maio e 

tem por objetivos: 

a) Promover a melhoria das condições de vida, de trabalho e de produção dos 

agricultores; 

b)  Contribuir para o processo de modernização e de capacitação das empresas do setor 

agrícola. 

 

Os apoios financeiros disponíveis no quadro desta operação visam apoiar pessoas singulares 

ou coletivas que exerçam atividade agrícola e cujas operações tenham um custo total elegível, 

apurado em sede de análise, igual ou superior a 1.000 euros e inferior ou igual a 40.000 euros. 

 

No âmbito da EDL foram aprovados 758,07 mil euros para co-financiamento de operações com 

enquadramento nesta tipologia de apoio. 

 

Até final de 2019 o OG promoveu a abertura de dois concursos a esta tipologia de apoio. O 

primeiro, com código PDR2020-ROTAGUADNA-10211-001, decorreu entre 25/07/2016 e 

16/09/2016, com dotação de 300,00 mil euros (D.P.) No âmbito deste concurso foram 

submetidas 22 candidaturas com um volume de investimento total de 674,86 mil euros. O 

segundo concurso, com código PDR2020-ROTAGUADNA-10211-002, decorreu entre 

11/12/2017 e 28/02/2018, com dotação de 400,00 mil euros (D.P.) Em 2018, no quadro deste 

concurso, foram submetidas 47 candidaturas, com uma proposta de investimento total de 

1.504,85 mil euros.  

No âmbito dos dois concursos foram disponibilizados 700 mil euros de Despesa Pública para 

co-financiamento das candidaturas submetidas, ou seja, 92% da dotação total disponível para 

esta tipologia de investimentos previstos na EDL aprovada para o território da “Margem 

Esquerda do Guadiana”. Com enquadramento nestes Avisos foram apresentadas 69 

candidaturas com um volume de investimento total para análise de 2.179,71 mil euros. 

 

Em 2019 foi registada a desistência de dois projetos, um com enquadramento no concurso de 

2016 e outro no concurso de 2017/2018. Estas candidaturas comportavam um volume de 

investimento de 72.72 mil euros. Em termos acumulados, ou seja, desde o início de 
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implementação da EDL, há a registar 3 desistências com montante de investimento de 121,64 

mil euros. Em termos relativos observa-se uma taxa de desistência de 4%. 

 

Com enquadramento nos dois concursos, a equipa técnica procedeu, neste ano, à análise de 

48 candidaturas, duas das quais do concurso de 2016 e 46 do concurso de 2017, das quais 39 

foram análises de valia. O montante total de investimento analisado ascendeu a 1.546,83 mil 

euros. Considerando o início de execução da EDL, foram analisadas pela ETL nesta tipologia de 

investimento 20 das 22 candidaturas submetidas no concurso de 2016 e 46 das 47 

candidaturas submetidas no concurso de 2017/2018, em um total de 66 análises e com um 

volume de investimento de 2.058,07 mil euros. A taxa de análise, ou seja o rácio entre 

candidaturas recebidas e analisadas, ascende a 96%. 

 

Atendendo a esta tipologia de apoio, em 2019, o OG procedeu à decisão de apenas duas 

candidaturas, considerando uma “Não aprovada”, com montante de investimento de 16,54 mil 

euros e outra “Aprovada”, com investimento de 55,71 mil euros do setor “Cultura de frutos de 

casca rija/frutos secos”. Ambas foram submetidas no quadro do concurso de 2016 (1º 

Concurso). Este investimento foi financiado em 34% por Despesa Pública, destinando-se 

preferencialmente para “equipamentos” (45%) e “Plantações” (44%). A restante Despesa 

Pública concedida destinou-se a financiar “Edifícios e outras construções”(9%) e 

“Investimentos Imateriais” (3%).    

 

Deste concurso foram também contratadas duas candidaturas com investimento total de 

78,26 mil euros, comparticipado em 26,93 mil euros de Despesa Pública, dos quais 24,23 mil 

euros dizem respeito a Fundo FEADER. Uma das candidaturas contratadas insere-se no setor 

da “Cultura de frutos de casca rija/frutos secos” e a outra, no setor da “vinha”. Este 

investimento foi financiado em 34,4% por Despesa Pública, destinando-se preferencialmente 

para “equipamentos” (53%) e “Plantações” (31%). A restante Despesa Pública concedida 

destinou-se a financiar “Edifícios e outras construções”(14%) e “Investimentos Imateriais” 

(3%).    

 

Em termos acumulados encontram-se decididos 20 projetos, todos com enquadramento no 

primeiro concurso, dos quais 6 correspondem a “Não aprovados” e 14 “aprovados”, com 

investimento total, respetivamente, de 135,78 mil euros e 447,70 mil euros, correspondendo a 

uma taxa de decisão de 29%. Em termos setoriais, foram aprovadas sete candidaturas do setor 
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da olivicultura, correspondendo a 50% do total de candidaturas e de investimento total 

aprovado; duas candidaturas em cada um dos seguintes setores: “culturas de especiarias, 

plantas aromáticas, medicinais” e “viticultura” e uma candidatura, respetivamente, no setor da 

“apicultura” e da “cultura de frutos de casca rija/frutos secos”. Em final de 2019 apenas a 

candidatura aprovada no setor da “apicultura não se encontrava contratada pelo que o 

investimento contratado ascende a 425,87 mil euros, dos quais 144,91 mil euros (34%) dizem 

respeito a Despesa Pública, sendo 130,42 mil euros de Fundo FEADER (90%), obtendo-se, 

assim uma taxa de contratação de 93%. 

 

Na análise ao nível da despesa contratada afeta às diferentes tipologias/rubricas de 

investimento destaca-se a prevalência do apoio ao financiamento de “equipamentos” com 

uma representatividade de 52% do total de Despesa Pública contratada e que se materializa na 

proposta de aquisição de 56 diferentes equipamentos relacionados com a atividade agrícola. 

22% do montante total contratualizado destina-se também a financiar 29 “plantações”; 15% 

foi afeto a 14 “edifícios e outras construções” localizadas dentro das explorações agrícolas; 9% 

a “máquinas”(6) e apenas 2% se encontra destinado a “investimentos imateriais”.  

 

Tendo em conta o montante aprovado de Despesa Pública afeta à Tipologia de Apoio 10.2.1.1 

“Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas” na EDL, no valor 

de 758,07 mil euros, observa-se uma taxa de aprovação de 20,4%. Encontram-se também 

aprovados 21,2% do total de projetos aprovados associados à meta de 2023, no valor de 66 

candidaturas aprovadas. 

 

No que concerne à tipologia de beneficiário, todos os projetos aprovados e contratados em 

2019 e em termos acumulados foram promovidos por PME`s (Empresários em nome individual 

ou sociedades unipessoais ou por quotas. De igual forma, todos os pagamentos efetuados 

destinaram-se a reembolsar despesa efetuada por esta tipologia de beneficiários e realizada 

no quadro das respetivas operações aprovadas. 

 

Até 31/12/2019 foram validados investimentos elegíveis, no valor de 53,84 mil euros, 

aprovados no âmbito de cinco projetos. A despesa validada foi financiada em 25,85 mil euros 

(48%) por Despesa Pública, da qual 21,98 mil euros (85%) provem do Fundo FEADER. No 

âmbito desta tipologia de apoio – 10.2.1.1 – Regime simplificado de pequenos investimentos 

nas explorações agrícolas observa-se uma taxa de realização de 18%, a qual corresponde ao 
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rácio entre total de despesa pública paga relativamente à despesa pública contratada e uma 

taxa de execução de 3,4% relativa ao rácio entre despesa pública paga e despesa pública 

contratualizada no quadro da EDL aprovada. 

 

Maioritariamente (94%), a despesa validada integra-se em quatro projetos do setor da 

olivicultura e apenas 6% em um projeto de ovinicultura. 43,2% da despesa foi realizada em 

“Máquinas”; 27,9% em “ equipamentos”; 21,2% em “Plantações”; 3.6% em “Edifícios e outras 

construções” e 4,1% em “investimentos imateriais. 

 

De salientar que em final de 2019 encontravam-se encerradas duas candidaturas com volume 

de investimento realizado de 40,49 mil euros e de despesa pública reembolsada no montante 

de 19,52 mil euros. Verifica-se, assim, que 15% dos projetos contratados já se encontram 

encerrados à data a que reporta o encerramento deste relatório. 

 

Tendo em conta a distribuição pelo território de intervenção da ETL, 7 das candidaturas 

aprovadas inserem-se no concelho de Serpa; 5 no concelho de Moura e uma, respetivamente, 

em Barrancos e Mourão.  

 

2.3.2. Op. 10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e 

comercialização 

 

Esta tipologia de apoio tem enquadramento no capítulo III da Portaria 152/2016 de 25 de maio 

e, tal como decorre do artigo 13º à citada Portaria “os apoios previstos no presente capítulo 

visam contribuir para o processo de modernização e capacitação das empresas de 

transformação e comercialização de produtos agrícolas”, podendo ser beneficiários destes 

apoios as pessoas singulares ou coletivas que se dediquem a estas atividades.  

De acordo com o Anexo III à Portaria regulamentadora, que reporta ao Decreto-Lei n º 

381/2007, de 14 de dezembro, apenas as atividades económicas indicadas no quadro seguinte 

têm enquadramento de elegibilidade. 
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(CAE constantes do Decreto-Lei n º 381/2007, de 14 de dezembro) 

CAE 
(Ver.3) 
 

Designação (1) 

 
10110 
10120 
10130 
10310 
10320 
10391 
10392 
10393 
10394 
10395 
10412 
10510 
10612 
10810 
10822 
10830 
10840 
10893 
11021 
11022 
11030 
11040 
13105 

 
Abate de gado (produção de carne). 
Abate de aves. 
Fabricação de produtos a base de carne. 
Preparação e conservação de batatas. 
Fabricação de sumos de frutos e de produtos hortícolas (2). 
Congelação de frutos e produtos hortícolas. 
Secagem e desidratação de frutos e produtos hortícolas. 
Fabricação de doces, compotas, geleias e marmelada. 
Descasque e transformação de frutos de casca rija comestíveis. 
Preparação e conservação de frutos e produtos hortícolas por outros processos. 
Produção de azeite. 
Indústrias do leite e derivados. 
Descasque, branqueamento e outros tratamentos  do arroz.  
Indústria do açúcar. 
Fabricação de produtos de confeitaria (3). 
Indústria do café e do chá (só a torrefação da raiz da chicória). 
Fabricação de condimentos e temperos (4). 
Fabricação de outros produtos alimentares diversos, N.E. (5). 
Produção de vinhos comuns e  l i c o r o s o s .  
Produção de vinhos espumantes e espumosos. 
Fabricação de cira e de outras bebidas fermentadas de frutos. 
Fabricação de vermutes e de outras bebidas fermentadas não destiladas. 
Preparação e fiação de linho e outras fibras têxteis (só a preparação de linho até 
à fração). 

(1) Inclui a comercialização por grosso. 

(2) Apenas a 1. ª transformação (Polpas ou pomes, concentrados e sumos naturais obtidos diretamente da fruta e 

produtos hortícolas) ou transformações ulteriores quando integradas com a  . ª transformação. 

(3) Apenas 1.ª transformação de frutos em frutos confitados (caldeados,  cobertos ou cristalizados) (posição N. C. 

20. 06) ou resultantes de transformações ulteriores quando Integradas tem a 1.ª' transformação. 

(4) Apenas vinagres de origem vínica quando Integradas  com a 1.ª transformação. 

(5) Só o tratamento, liofilização  e conservação de ovos e ovoprodutos. 

 

Os apoios disponibilizados destinam-se a operações com volume de investimento elegível 

apurado em sede de análise, igual ou superior a 10.000 euros e inferior ou igual a 200.000 

euros. 

 

No quadro da EDL foram aprovados 909,68 mil euros para co-financiamento de projetos com 

enquadramento nesta tipologia de operação. 
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Nesta tipologia de apoio foram aprovados pelo OG e homologados pela AG do PDR2020, até 

final de 2019, dois concursos. O primeiro, com código PDR2020-ROTAGUADNA-10212-001, 

decorreu entre 25/07/2016 e 30/09/2016, com dotação de 479,27 mil euros (D.P.) após 

reforço de dotação. No âmbito deste concurso foram submetidas 7 candidaturas com um 

volume de investimento total de 1.772,13 mil euros. O segundo concurso, com código 

PDR2020-ROTAGUADNA-10212-002, decorreu entre 01/06/2018 e 31/07/2018, com dotação 

de 430,41 mil euros (D.P.). No quadro deste concurso, foram submetidas 10 candidaturas, com 

uma proposta de investimento total de 2.235,20 mil euros. 

 

No conjunto dos dois concursos foram disponibilizados 909,68 mil euros de Despesa Pública 

para co-financiamento das candidaturas submetidas, ou seja, 100% da dotação total disponível 

para esta tipologia de apoio previstos na EDL aprovada para o território da “Margem Esquerda 

do Guadiana”. Com enquadramento nestes Avisos foram apresentadas 17 candidaturas com 

um volume de investimento total para análise de 4.007,33 mil euros. 

 

Em 2019 o Órgão de Gestão do GAL não aprovou novos concursos a esta tipologia de apoio, 

pelo que não foram recebidas novas candidaturas para análise, não se tendo registado 

também desistências de candidaturas anteriormente submetidas. 

 

Encontrando-se analisadas as 7 candidaturas submetidas no âmbito do 1º concurso até final de 

2018, em 2019 a equipa técnica do GAL procedeu à conclusão da análise das 10 candidaturas 

apresentadas ao segundo concurso, tendo sido também contratado um projeto, integrado no 

setor do azeite, com investimento total aprovado de 251,40 mil euros, financiados em 88,27 

mil euros por Despesa pública. Preferencialmente, este investimento destina-se a financiar 

equipamentos (86%), o restante distribui-se por “Edifícios e outras construções” (6%); 

“Investimentos Imateriais (3%) e “Investimentos não elegíveis” (5%). Neste sentido, a taxa de 

análise observada ascende a 100% 

 

Assim, até final de 2019 foram decididas pelo OG 7 candidaturas, seis das quais com decisão 

favorável e uma com decisão desfavorável, pelo que se observa uma taxa de decisão de 41%, 

correspondente à razão entre o total de candidaturas decididas relativamente às analisadas, e 

de aprovação de 86%. O investimento total aprovado ascende a 1.526,52 mil euros. Não foram 

aprovados 245,61 mil euros. A totalidade das candidaturas aprovadas já se encontra 
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contratualizada, perfazendo 479,27 mil euros (34%) de ajuda atribuída (Despesa Pública), com 

90% de proveniência do Fundo FEADER, observando-se assim, uma taxa de contratualização de 

100%. 

Quanto à tipologia de beneficiário dos projetos decididos e contratados, estes são 

exclusivamente PME (Empresários em nome individual e Sociedades comerciais). Cinco destas 

empresas localizam-se no concelho de Serpa e uma no concelho de Barrancos. 

 

Atendendo à tipologia/rubrica de Investimento, no universo do investimento total decidido e 

contratado, 76% destina-se a novos equipamentos; 8% a “Edifícios e outras construções”; 3% a 

Investimentos Imateriais e 13% a outro investimento não elegível. 

 

Por setor de atividade, considerando o volume de investimento aprovado e contratado, 33% 

incide sobre o setor do “Azeite”; 24% sobre o setor do “Leite e Derivados”; 17% sobre o setor 

do “Vinho”; 13% sobre o setor dos “Produtos do chá e café” (ervas aromáticas, medicinais e 

condimentares) e 12% sobre o setor da “Carne de suíno”. Salienta-se que, no âmbito do Aviso 

em que foram submetidas estas candidaturas, também constava uma operação com incidência 

no setor das “Frutas e Produtos hortícolas transformados” que não foi aprovada dado o 

beneficiário não ser elegível nos termos do Regulamento aplicável. 

 

Até 31/12/2019 foram validados e pagos investimentos elegíveis no valor de 242,76 mil euros, 

aprovados no âmbito de cinco projetos. A despesa validada foi financiada em 107,58 mil euros 

(44,3%) por Despesa Pública, da qual 91,44 mil euros (85%) provem do Fundo FEADER, pelo 

que se observa uma taxa de realização de 23% e de execução de 11,8%.   

 

Este investimento foi efetuado por três PME´s dos setores do Vinho (64%), do Leite e produtos 

lácteos (33%) e do Azeite (4%), no quadro dos seus projetos aprovados e destinou-se 

preferencialmente à aquisição de equipamentos (86%). Foram também pagos investimentos 

em Edifícios e outras construções (9%) e investimentos imateriais (5%). 

 

2.3.3. Op. 10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração 

 

Esta tipologia de investimentos, elegível no quadro da estratégia aprovada ao GAL “Margem 

Esquerda do Guadiana”, encontra-se regulada pela Portaria 152/2016 de 25 de maio e 

subsequentes alterações, em particular, no capítulo IV da mesma.  
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Tendo em conta o artigo 20º da Portaria citada, o apoio previsto (…) prossegue os seguintes 

objetivos: 

a) Estimular o desenvolvimento, nas explorações agrícolas, de atividades que não sejam 

de produção, transformação ou comercialização de produtos agrícolas previsto no 

anexo I do TFUE, criando novas fontes de rendimento e de emprego; 

b) Contribuir diretamente para a manutenção ou melhoria do rendimento do agregado 

familiar, a fixação da população, a ocupação do território e o reforço da economia 

rural” 

 

Podem beneficiar destes apoios, em conformidade com o artigo 21º da Portaria 

regulamentadora: 

 

a) As pessoas singulares ou coletivas que exerçam atividade agrícola 

b) Os membros do agregado familiar das pessoas singulares, ainda que não exerçam 

atividade agrícola.    

 

Os apoios disponibilizados destinam-se a operações com volume de investimento elegível 

apurado em sede de análise, igual ou superior a 10.000 euros e inferior ou igual a 200.000 

euros. 

 

No âmbito da EDL foram aprovados 454,84 mil euros para co-financiamento de operações com 

enquadramento nesta tipologia de apoio. 

 

Entre 30 de janeiro e 31 de março de 2017 decorreu o primeiro concurso, aprovado pelo OG e 

homologado pela AG do PDR2020, no âmbito desta tipologia de apoio com enquadramento na 

EDL “Margem Esquerda do Guadiana”, correspondendo ao Aviso nº 001/Rota do 

Guadiana/10213/2017. 

 

A dotação de despesa pública disponibilizada pelo Aviso perfez 245 mil euros e correspondeu a 

53,87% da dotação total atribuída no âmbito da EDL a esta tipologia de apoio. 

 

Até à data de encerramento do concurso foram submetidas seis candidaturas com um volume 

total de investimento proposto de 1.245,02 mil euros. 
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Em 2019 não foram aprovados novos concursos com enquadramento nesta tipologia de apoio 

contudo, neste ano, foi concluído o processo de análise dessas candidaturas, obtendo-se 

assim, uma taxa de análise de 100%. Foram também decididas cinco das seis candidaturas 

apresentadas, ou seja, 83% das candidaturas submetidas, das quais quatro foram aprovadas e 

uma não aprovada. A restante candidatura não foi decidida por se encontrar retida em 

controlo de qualidade. 

 

O volume de investimento aprovado ascendeu a 754,61 mil euros, ou seja 61% do volume de 

investimento total proposto. Neste ano foram ainda contratadas duas operações, com volume 

total de investimento de 437,90 mil euros, financiados em 137,89 mil euros por despesa 

pública (31,5%), dos quais 117,21 mil euros correspondem a subvenção FEADER (85%). As 

restantes duas candidaturas não foram contratadas por ainda não terem evidenciado o 

cumprimento de condicionantes pré-contratuais identificadas em fase de análise. 

 

Quanto à tipologia de beneficiário dos projetos decididos e contratados, estes são 

exclusivamente PME (Empresários em nome individual e Sociedades comerciais). As empresas 

com projetos contratados localizam-se nos concelhos de Mourão e Moura. Em Serpa e 

Barrancos têm sede as empresas com projetos apenas decididos. Três destas empresas visam a 

criação de novas unidades de alojamento turístico e a restante pretende desenvolver 

atividades de animação turística. 

 

Atendendo à tipologia/rubrica de Investimento, no universo do investimento total decidido, 

61% destina-se a “Edifícios e outras construções”; 24,5% a equipamentos; 5% a Investimentos 

Imateriais e 9,5%% a outros investimentos não elegíveis. Atendendo à despesa pública 

contratada, 70% destina-se a financiar “Edifícios e outras construções”; 27% novos 

equipamentos e 3% Investimentos Imateriais. 

 

Até final de 2019 não foram submetidos pedidos de pagamento para validação e liquidação. 

 

2.3.4. Op. 10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais 

 

A tipologia de apoio “Cadeias curtas e mercados locais” encontra-se regulada pela Portaria 

152/2016 de 25 de maio e subsequentes alterações, em particular, no âmbito do seu capítulo 

V, prosseguindo os seguintes objetivos: 



 

28 

 

 

a) Promover o contato direto entre o produtor e o consumidor, contribuindo para o 

escoamento da produção local, a preservação dos produtos e especialidades locais , a 

diminuição do desperdício alimentar, a melhoria da dieta alimentar através do acesso a 

produtos da época, frescos e de qualidade, bem como fomentando a confiança  entre 

o produtor e o consumidor; 

b) Incentivar práticas culturais menos intensivas e ambientalmente sustentáveis, 

contribuindo para a diminuição da emissão de gases e efeito de estufa através da 

redução de custos de armazenamento, refrigeração e transporte dos produtos até aos 

centros de distribuição. 

 

Esta tipologia de apoio destina-se a apoiar projetos cujo valor de investimento elegível, 

apurado após análise seja igual ou superior a 5.000 euros e inferior ou igual a 200.000 euros 

que se enquadrem nas seguintes tipologia de ações associadas às componentes “Cadeias 

Curtas” e “Mercados Locais”: 

 

a) “Cadeias curtas”: 

i) Armazenamento, transporte e aquisição de pequenas estruturas de venda; 

ii) Ações de sensibilização e educação para consumidores ou outro público-alvo; 

iii) Desenvolvimento de plataformas eletrónicas e materiais promocionais; 

iv) Ações de promoção e sensibilização para a comercialização de proximidade, 

junto de núcleos urbanos, que permitam escoar e valorizar a produção local.  

 

b) “Mercados Locais” 

i) Criação, ou modernização de infraestruturas existentes de mercados locais; 

ii) Ações de promoção e sensibilização para a comercialização de proximidade 

que permitam escoar e valorizar a produção local. 

 

E que, cumulativamente, sejam promovidos pela seguinte tipologia de beneficiários:  

 

a) GAL ou as Entidades Gestoras (EG) no caso de GAL sem personalidade jurídica; 

b) Associações constituídas ao abrigo do artigo 167º e seguintes do Código Civil, cujo 

objeto social consista no desenvolvimento local; 

c) Associações, independentemente da sua forma jurídica, constituídas por produtores 

agrícolas, incluindo os agrupamentos ou organizações de produtores reconhecidos ao 

abrigo da Portaria nº 169/2015, de 4 de junho; 
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d) Parcerias constituídas por pessoas singulares ou coletivas que integrem, no mínimo, 

três produtores agrícolas;  

e) Autarquias locais, apenas quanto à tipologia de ação “Mercados Locais”. 

No âmbito desta tipologia de apoio foram aprovados pelo OG e homologados pela AG do 

PDR2020, até final de 2019, dois concursos. O primeiro, com código PDR2020-ROTAGUADNA-

10214-001, decorreu entre 17/04/2017 e 17/06/2017, com dotação de 163,74 mil euros (D.P.), 

representando 54% da dotação total disponível para esta tipologia de apoio. No âmbito deste 

concurso não foram submetidas candidaturas, pese embora as atividades de divulgação 

realizadas pela ETL do GAL “Margem Esquerda do Guadiana”. 

 

As principais causas para a ausência de candidaturas resultam, em nosso entender, entre 

outra, de:  

 

 Existência de um restrito nº de agricultores no território que praticam a policultura de 

produtos hortícolas e de frutas devido a crescente especialização da atividade agrícola 

em setores mais competitivos; 

 

  Idade avançada dos agricultores que praticam este tipo de agricultura; 

 

 Consumidores ainda pouco sensibilizados para a importância ecológica e de impacto 

para a saúde resultante deste comércio de proximidade; 

 

  Taxa de apoio pouco atrativa, sobretudo nas ações de carácter imaterial, tendo em 

conta o contributo destas iniciativas para a preservação ambiental e saúde preventiva 

que constituem um desígnio nacional. 

 

Em 2018, após novas sessões de esclarecimento o OG decidiu aprovar novo concurso a esta 

tipologia de apoio. 

 

O segundo concurso, com código PDR2020-ROTAGUADNA-10214-002, decorreu entre 

16/08/2018 e 28/12/2018, após prorrogação do prazo do aviso, e com a mesma dotação do 1º 

concurso, ou seja, 163,74mil euros (D.P.). Em 2018, no quadro deste concurso, foram 

submetidas 2 candidaturas, com uma proposta de investimento total de 298,82 mil euros. 
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Dados os beneficiários destas candidaturas pertencerem ao GAL, o mesmo apresentou escusa 

relativamente ao processo de análise das mesmas, tendo em conta o eventual conflito de 

interesses. As candidaturas foram encaminhadas para o ST PDR2020, não se encontrando o 

processo de análise ainda concluído em final de 2019.  

 

Face ao exposto, até final de 2019 não houve registo de candidaturas analisadas, decididas, 

contratadas, em execução ou concluídas. Também não foram abertos novos avisos de 

concurso. 

 

 

2.3.5. Op. 10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais 

 

A tipologia de apoio a que se reporta este ponto do relatório enquadra-se na alínea e) do 

artigo 2º da Portaria 152/2016 de 25 de maio e em particular no capítulo IV dessa Portaria, 

nomeadamente no que concerne à definição de objetivos, beneficiário, critérios de 

elegibilidade, tipologia de operações, despesas elegíveis e não elegíveis, critérios de seleção e 

formas, nível e limite dos apoios. 

 

De forma resumida, esta tipologia de apoio visa: 

 

a) Apoiar o desenvolvimento de estratégias comerciais e de promoção que permitam 

incentivar o consumo de produtos abrangidos por regimes de qualidade; 

b) Promover a diferenciação e o posicionamento no mercado pela qualidade, utilizando o 

potencial de mercado associado. 

 

A prossecução destes objetivos deverá ser materializada pela apresentação de propostas de 

investimento com enquadramento nas seguintes tipologias de ação: 

 

a) Estudos ou pesquisas de mercado, com vista à definição de posicionamento do 

produto num dado mercado; 

b) Elaboração e implementação de planos de comercialização ou marketing –mix, 

incluindo ações de promoção fundamentadas nestes planos; 

c) Estudos de controlo e avaliação da implementação do plano de ação; 

d) Estudos de caracterização da especificidade e qualidade do produto e elaboração de 

estratégias de adequação ao mercado.  
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Os projetos enquadrados nesta tipologia de ações deverão apresentar um custo total elegível, 

apurado após análise, compreendido entre 5.000 euros e 200.000 euros. O custo máximo 

elegível poderá ascender a 400.000€, no caso de candidaturas apresentadas por parcerias de 

agrupamentos de operadores que abranjam um mínimo de três produtos ou géneros 

alimentícios.  

 

Poderão beneficiar destes apoios, a título individual ou em parceria, os agrupamentos de 

operadores que participem num dos seguintes regimes de qualidade em relação a um 

determinado produto agrícola ou género alimentício: 

 

Regimes de qualidade: 

 

 Denominação de Origem Protegida (DOP) 

 Indicações Geográficas Protegidas (IGP) 

 Especificidades Tradicionais Garantidas 

 Regime de Agricultura Biológica 

 Regime de Produção Integrada 

 Outros regimes de qualidade reconhecidos a nível nacional. 

 

No âmbito desta tipologia de apoio, em 2017, o Órgão de Gestão aprovou o primeiro concurso 

em reunião realizada no dia 12/04/2017. 

 

O concurso, correspondente ao Aviso 001/Rota do Guadiana/10215/2017, decorreu entre 

17/04/2017 e 17/06/2017 com uma dotação de despesa pública de 163,74 mil euros, 

representando 54% da dotação total disponível para esta tipologia de apoio. 

 

No quadro deste concurso não foram submetidas candidaturas, pese embora as atividades de 

divulgação realizadas pela ETL do GAL “Margem Esquerda do Guadiana”. 

 

As principais causas para a ausência de candidaturas resultam, em nosso entender, entre 

outra, de:  

 

 A linguagem utilizada no artigo 36º da Portaria 152/2016 de 25 de maio referente à 

tipologia de beneficiários elegíveis apresenta alguma complexidade atendendo ao grau 
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de literacia jurídica dos eventuais beneficiários, criando situações de dúvida sobre o 

seu possível enquadramento; 

 

 Nº reduzido de agrupamentos de operadores, com sede no território de intervenção, 

que participem nos regimes de qualidade identificados pela Portaria, em relação a um 

determinado produto agrícola ou género alimentício. 

 

De referir que o enquadramento desta tipologia de apoio, no âmbito da elaboração da EDL e 

respetiva identificação de metas e resultados, não pressupunha a sua aplicação exclusiva a 

produtos com certificação reconhecida, situação que se alterou após submissão da Estratégia. 

 

Tendo em conta o anteriormente referido, bem como os condicionalismos identificados 

decorrentes do normativo em vigor e respetiva aplicabilidade a este território de intervenção, 

o OG decidiu não proceder à abertura de novos concursos, optando por reprogramar a 

despesa pública aprovada na EDL, no âmbito desta tipologia de despesa, mediante reforço de 

outras tipologias de investimento onde foi identificada maior apetência por parte dos 

beneficiários.  

  

Dada a ausência de candidaturas submetidas, até final de 2019 não houve registo de 

candidaturas analisadas, decididas, contratadas, em execução ou concluídas nesta tipologia de 

investimento. 

 
 

2.3.6. Op. 10.2.1.5 – Renovação de aldeias 

 

A presente tipologia de investimentos visa a preservação, conservação e valorização dos 

elementos patrimoniais locais, paisagísticos e ambientais e enquadra-se, tal como as restantes, 

no artigo 2º da Portaria 152/2016 de 25 de maio, com destaque quanto às condições de acesso 

aos apoios, no capítulo VI da citada portaria.  

 

Podem beneficiar destes apoios, em conformidade com o artigo 44º da Portaria 

regulamentadora: 

 

a) As pessoas singulares ou coletivas de direito privado; 

b) Autarquias locais e suas associações; 

c) GAL ou as Entidades Gestoras (EG) no caso de GAL sem personalidade jurídica.    
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Os apoios disponibilizados destinam-se a operações com volume de investimento elegível 

apurado em sede de análise, igual ou superior a 5.000 euros e inferior ou igual a 200.000 

euros. 

 

Em 20/11/2017, o OG aprovou o primeiro concurso a esta tipologia de apoio, correspondendo 

ao Aviso nº 001/Rota do Guadiana/10216/2017, com 303,23 mil euros de dotação disponível, 

ou seja, 100% do total da dotação atribuída a esta tipologia no âmbito da EDL aprovada. O 

período para apresentação de candidaturas decorreu entre 11/12/2017 e 28/02/2018. No 

âmbito deste concurso foram submetidas 7 candidaturas, com um volume total de 

investimento de 376,13 mil euros. 

 

Dado alguns dos beneficiários destas candidaturas pertencerem ao GAL, o mesmo apresentou 

escusa relativamente ao processo de análise de cinco operações, tendo em conta o eventual 

conflito de interesses. Essas candidaturas foram encaminhadas para o ST PDR2020, tendo sido 

iniciado, em 2019, o processo de análise relativo a três dessas candidaturas.  

 

Das sete candidaturas submetidas a ETL ficou responsável pela análise de apenas duas 

operações, tendo a mesma ocorrido no decurso de 2019. 

 

No total foram analisadas cinco candidaturas integradas no primeiro concurso a esta tipologia 

deapoio, às quais esteva associado um volume de investimento total proposto de 256,13 mil 

euros. No presente ano, o OG apenas se pronunciou sobre um pedido de apoio analisado, com 

investimento total proposto de 152,62 mil euros. A decisão sobre esta candidatura foi 

desfavorável para aprovação.  

 

Face ao exposto, até final de 2019 não houve registo de candidaturas contratadas, em 

execução ou concluídas.  

3. INFORMAÇÃO SOBRE ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO REALIZADAS 

 

Até 15 de Abril de 2019 decorreu o processo de Avaliação Intercalar da Estratégia de 

Desenvolvimento Local, cujo relatório foi submetido nesta data. 
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O processo de avaliação foi desenvolvido por um consultor externo em colaboração com a 

equipa técnica do GAL. 

A metodologia utilizada compreendeu a realização de inquéritos a todos os membros do GAL e 

aos beneficiários de candidaturas submetidas. 

As principais recomendações resultantes do processo de avaliação intercalar são as que abaixo 

se transcrevem: 

Com base na recolha de informação para este processo de avaliação avançam-se as seguintes 

recomendações.  

 

Recursos –  parece ser necessário um investimento no sentido de dotar a organização – Rota 

do Guadiana de mais recursos no sentido de reforçar a sua dinâmica sobretudo no que respeita 

à animação e também na execução, embora não exista aqui uma clara relação de causa-efeito. 

 

Coerência – a implementação da EDL parece ser coerente com o contexto atual, pelo que os 

seus mecanismos de implementação podem manter-se no essencial, porém será 

eventualmente necessário reforçar a intensidade da aplicação da estratégia no território no 

sentido de melhorar alguns resultados. Ao nível da coerência externa, esta pode ser 

melhorada, embora esta questão não seja exclusiva desta EDL, não existe uma prática 

acentuada de convergência efetiva entre os diversos instrumentos de planeamento por parte 

do tecido organizacional público e privado. O GAL e a Rota do Guadiana, dispondo de mais 

recursos poderiam assumir com mais intensidade o reforço desta questão.  

 

Pertinência - Os resultados da avaliação indicam que a pertinência dos objetivos é um dado 

adquirido, porém os níveis de execução de alguns desses objetivos que se materializam na 

tipologia de intervenções está bastante aquém do esperado. Eventualmente poderá fazer 

sentido equacionar uma reprogramação da estratégia em conjunto com todos os 

intervenientes, no sentido de promover maior autonomia e celeridade de processos. 

 

Animação - A animação é um processo relevante neste tipo de abordagem ao 

desenvolvimento. Havendo deficit de recursos, os impactos na eficiência e eficácia da 

implementação da EDL acabam por ser prejudiciais. Será necessário dotar com celeridade a 

Rota do Guadiana com mais recursos para esta finalidade. 

 

Comunicação - Revela-se fundamental um investimento num plano de comunicação que 

incorpore a dimensão interna ao nível do GAL e que incorpore uma dimensão externa numa 
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perspetiva de marketing no sentido de envolver mais as comunidades e os potenciais 

promotores com as dinâmicas da EDL.  

 

Envolvimento dos potenciais promotores e facilitação dos processos - Concursos com baixa 

adesão revelam que será necessário promover uma reflexão conjunta sobre os mecanismos de 

sensibilização e apoio, embora, sendo os instrumentos complexos e burocráticos essa reflexão 

pode tornar-se inglória. 

4. MEDIDAS TOMADAS PARA GARANTIR A QUALIDADE E A EFICÁCIA DA 

IMPLEMENTAÇÃO DA EDL 

 

4.1. INFORMAÇÃO SOBRE AUDITORIAS E CONTROLOS EFETUADOS 

 

Até final de 2019 foram selecionados seis projetos para controlo de qualidade, dos quais 

quatro libertados do controlo e com resultado “conforme”. Os restantes dois encontravam-se 

apenas retidos. Estas ações de CQ foram realizadas pela Autoridade de Gestão do PDR2020 no 

âmbito do controlo prévio à análise. 

 

 

 

Código Projeto 
Entidade 
de 
Controlo 

Tipo 
Análise 

Data 
Retenção 

Nº 
Controlo 

Data 
libertação 

Resultado 

PDR2020-10211-028858 
AG-
PDR2020 

Inicial 11/04/2017 1º 20/04/2017 
Análise 
Conforme 

PDR2020-10211-028858 
AG-
PDR2020 

Inicial 04/05/2017 2º 04/05/2017 
Análise 
Conforme 

PDR2020-10211-045459 
AG-
PDR2020 

Inicial 26/12/2019 1º   

PDR2020-10212-029444 
 

AG-
PDR2020 

Inicial 18/12/2017 1º 10/04/2018 
Análise 
Conforme 

PDR2020-10212-047381 
AG-
PDR2020 

Inicial 09/12/2019 1º   

PDR2020-10213-033748 
AG-
PDR2020 

Inicial 06/08/2019 1º 11/10/2019 
Análise 
Conforme 

PDR2020-10216-045460 
AG-
PDR2020 

Inicial 10/09/2019 1º 08/10/2019 
Análise 
Conforme 
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  4.2. PROBLEMAS ENCONTRADOS NA GESTÃO DA EDL E MEDIDAS CORRETIVAS 
 
Depois de um longo processo de divulgação de concurso para recrutamento de um novo 

técnico visando colmatar uma necessidade urgente e decorrente da rescisão de um elemento 

da equipa inicialmente aprovada, finalmente, no último quadrimestre de 2019 foi recrutada 

uma nova técnica com formação em gestão de empresas.  

Lamentavelmente, a técnica contratada viria a sair, situação que voltou a criar um quadro de 

carência de recursos humanos. 

Uma segunda situação derivou das alterações à Portaria 152/2016 de 25 de maio no que 

concerne aos pequenos investimentos na exploração agrícola que se viria a traduzir num 

excecional nº de pedidos de apoio entrados (47) aos quais haveria que dar resposta em 

concomitância com as restantes candidaturas entradas nas outras tipologias de apoio da 

Medida 10.2 do PDR2020, num total de 94 candidaturas analisadas, a que se associou a análise 

dos pedidos de pagamento submetidos. Para além da componente FEADER, houve também 

que dar resposta em termos de processo de análise e contratação de 68 candidaturas da 

componente FEDER e 35 da componente FSE. 

 

Se, ao quantitativo de candidaturas mencionadas, juntarmos todas as apresentadas nas 

restantes medidas do FEADER atingimos um quantitativo global de 145 operações, nº que 

ultrapassa, nalguns caso de forma significativa, o total de operações aprovadas em cada um 

dos diferentes períodos de programação anteriores.  

 

4.3. RELACIONAMENTO COM A AUTORIDADE DE GESTÃO 

 

No relacionamento com a Autoridade de Gestão não foram detetados quaisquer problemas 

além dos decorrentes de uma necessidade de adaptação do relacionamento institucional às 

regras deste novo período de programação. 

 

4.4. RELACIONAMENTO COM O ORGANISMO PAGADOR 

 

A afirmação anterior, relativa à Autoridade de Gestão, é válida para o Organismo Pagador, 

contudo, neste último caso, julga-se que haveria vantagem na existência de um interlocutor 

específico para a presente EDL.  
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4.5. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS MEDIDAS DO PDR E OUTROS INSTRUMENTOS DE 

POLÍTICAS DO TERRITÓRIO 

 

Esta articulação consubstanciou-se em quatro intervenções, a saber: 

i)Movimentação de três candidaturas à medida da cooperação descritas adiante em ponto 

próprio. 

ii) Desenvolvimento das atividades de constituição de uma Bioregião no território da Margem 

Esquerda do Guadiana através  da formalização da Bioregião junto da Internacional Network of 

Eco Regions (INNER). 

A criação da Bioregião envolveu ainda: 

- A construção e aprovação junto dos membros fundadores do regulamento de funcionamento 

e gestão. Como membros fundadores figuraram a Rota do Guadiana (entidade designada 

como gestora) as Câmaras Municipais de Mourão, Moura, Barrancos, Serpa e Mértola; a 

Agrobio e o INIAV,IP.. 

- A movimentação de uma candidatura ao Programa da Rede Rural Nacional dirigida à 

operacionalização da Bioregião. 

- A criação de imagem da BioMeg e outros materiais promocionais. 

5. MEDIDAS TOMADAS PARA GARANTIR OS REQUISITOS DE FUNCIONAMENTO, 

ANIMAÇÃO E DE PUBLICIDADE ' 
 

5.1. FUNCIONAMENTO E ANIMAÇÃO 

 

Tendo o funcionamento do ano de 2019 sido marcado pela análise de um nº elevado de 

operações, sobretudo num contexto de redução de um efetivo, como já foi evidenciado, a 

componente animação apesar de possuir incremento se comparada com 2017 foi ainda uma 

atividade menor também devido à exiguidade de recursos financeiros colocada à disposição de 

dispositivos de animação. 

No essencial foram realizadas as seguintes atividades: 

- Feira do Queijo 2019 de 22 a 24 de fevereiro (participação com stand); 

 

- Feira de Atividades económicas do concelho de Mourão de 24 a 26 de maio de 2019 

(participação no júri do concurso de doçaria tradicional de Mourão); 
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- A 15 de dezembro de 2019, a Rota do Guadiana-ADI com o apoio da Câmara Municipal de 

Serpa participou no mercado da Agrobio (Lumiar) e no mercado biológico do Parque das 

Nações, levando consigo 7produtores biológicos e os seus respetivos produtos. Esta foi uma 

estratégia bem-sucedida para colocar em contacto os nossos produtores com potenciais 

clientes da grande Lisboa e assim abrir a porta a novos mercados de escoamento de produtos; 

- Levantamento e sistematização dos produtores biológicos da MEG, tendo em vista 

aprofundar o conhecimento da realidade; 

- Aplicação de um inquérito dirigido aos produtores de agricultura biológica da MEG, com o 

intuito de realizar o diagnóstico do setor e recolher informação para a plataforma digital.  

 

5.2. INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE 

 

Tendo em conta que em 2019 o OG do GAL não procedeu à abertura de novos Avisos de 

concurso, neste ano, não foram realizadas ações de informação dirigidas a eventuais 

destinatários desses concursos. Não se verificaram também ações de publicidade em órgãos 

de comunicação social. 

A participação, com stand, na Feira do Queijo, realizada entre 22 e 24 de fevereiro em Serpa e 

a participação na Feira de Atividades Económicas de Mourão, ocorrida entre 24 e 26/05/2019 

permitiram divulgar, mais uma vez, a Estratégia de Desenvolvimento Local, no que concerne às 

diferentes tipologias de apoio e forma de acesso aos apoios disponibilizados. Nestas feiras 

foram distribuídos folhetos com informação relevante e os técnicos da EDL prestaram 

esclarecimentos aos interessados. 

O stand utilizado cumpriu o previsto na Norma sobre informação e publicidade dos apoio 

concedidos. 

6. INFORMAÇÃO SOBRE ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO INTERTERRITORIAL 

TRANSNACIONAL  

 

No final de 2018, a Rota do Guadiana apresentou três candidaturas para a realização de quatro 

projetos de cooperação, a saber: 

 

i)Cooperação interterritorial 

 - Projeto para a valorização do turismo em águas do interior cuja entidade líder da parceria é a 

ADIRN, no caso da MEG o plano de água de Alqueva e com impacto essencialmente nos 
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concelhos de Mourão e Moura. Durante o ano de 2019 esta candidatura esteve em análise 

pela Autoridade de Gestão do PDR2020. Os membros da parceria reuniram-se a 14 e 

15/05/2019 para discutir assuntos relacionados com pedidos de esclarecimentos solicitados 

pela AG. 

 

- Projeto para a valorização dos 11 queijo DOP nacionais, nos quais se inclui o Queijo Serpa, 

liderado pela RUDE e cujo impacto no território de intervenção é transversal; 

 

ii)Cooperação transnacional 

 

Apresentação de um plano de cooperação com duas componentes: 

 

- Uma dedicada à valorização da faixa piritosa Ibérica em conjunto com GDR espanhol e 

liderado em Portugal pela Esdime. Trata-se de um projeto que terá impacto na Mina de 

S.Domingos no concelho de Mértola. 

 

- Uma segunda dedicada à capacitação de Agentes de Desenvolvimento Rural em Cabo Verde. 

 

No âmbito deste plano tiveram início as ações previstas a saber: 

 

- Preparação do projeto de cooperação com Cabo Verde o qual incluiu uma visita da parceria a 

este território. 

 

- Preparação e submissão do projeto de Valorização da Faixa Piritosa Ibérica. 
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2.1.1 Matriz de enquadramento lógico da EDL - objectivos estratégicos metas e resultados

Indicador
Tipo de 

Indicador
Executado

Meta 

Intercalar

2018

%

(h/I)

Meta

2013

%

(h/K)
Medida

chave Objectivo Indicador tipoIndicador Ano Atual 2019 perc 2019 2023 perc 2023 Medida

A Contribuir para a criação de emprego e de uma cultura empresarial de base local 0

A1 Apoiar o Desenvolvimento da Pequena Agricultura Nº Projetos apoiados Realização 5 66 7,5758 10.2.1.1

A1 Apoiar o Desenvolvimento da Pequena Agricultura Nº Empregos criados Resultado 1 4 25 10.2.1.1

A1 Apoiar o Desenvolvimento da Pequena Agricultura Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas Resultado 5 51 9,8039 10.2.1.1

A2 Apoiar o investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolas Nº Projetos apoiados Realização 3 16 18,75 10.2.1.2

A2 Apoiar o investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolas Nº Empregos criados Resultado 6 14 42,8571 10.2.1.2

A2 Apoiar o investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolas Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas Resultado 3 13 23,0769 10.2.1.2

A3 Fomentar a diversificação de atividades na exploração agrícola Nº Projetos apoiados Realização 0 6 0 10.2.1.3

A3 Fomentar a diversificação de atividades na exploração agrícola Nº Empregos criados Resultado 0 5 0 10.2.1.3

A3 Fomentar a diversificação de atividades na exploração agrícola Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas Resultado 0 6 0 10.2.1.3

A4 Incentivar a criação de cadeiras curtas e mercados locais Nº Projetos apoiados Realização 0 11 0 10.2.1.4

A4 Incentivar a criação de cadeiras curtas e mercados locais Nº Empregos criados Resultado 0 5 0 10.2.1.4

A4 Incentivar a criação de cadeiras curtas e mercados locais Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas Resultado 0 11 0 10.2.1.4

B Promover a gestão sustentável do território valorizando os recursos endógenos e fortalecendo laços de identidade local 0

B1 Promover os produtos locais de qualidade Nº Projetos apoiados Realização 0 12 0 10.2.1.5

B1 Promover os produtos locais de qualidade Nº Empregos criados Resultado 0 2 0 10.2.1.5

B1 Promover os produtos locais de qualidade Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas Resultado 0 11 0 10.2.1.5

B2 Fomentar a preservação, conservação e valorização de património rural Nº Projetos apoiados Realização 0 6 0 10.2.1.6

B2 Fomentar a preservação, conservação e valorização de património rural Nº Empregos criados Resultado 0 1 0 10.2.1.6

B2 Fomentar a preservação, conservação e valorização de património rural Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas Resultado 0 5 0 10.2.1.6

Objectivo

Matriz  de  Enquadramento  Lógico



Anúncio / Períodos 

abertos no ano

[Nº]

Dotação

despesa pública

[Mil euros]

10.2.1.1 Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas 0 0

10.2.1.2 Pequenos investimentos na transformação e comercialização 0 0

10.2.1.3 Diversificação de atividades na exploração 0 0

10.2.1.4 Cadeias curtas e mercados locais 0 0

10.2.1.5 Promoção de produtos de qualidade locais 0 0

10.2.1.6 Renovação de aldeias 0 0

dotação aprovada para a EDL 6064,55

0 0,00

0,00%

Implementação da EDL

TOTAL

% da dotação aprovada para a EDL  

2.2.1 Concursos abertos



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

10.2.1.1 0 0,00 2 72,72 48 1 546,84 1 16,54 0 0,00 1 55,71 2 78,26 26,93 24,23 5 53,84 25,85 21,98 2 40,49 19,52 16,59

10.2.1.2 0 0,00 0 0,00 10 2 235,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 251,40 88,27 79,45 3 242,76 107,58 91,44 0 0,00 0,00 0,00

10.2.1.3 0 0,00 0 0,00 6 1 245,02 1 244,90 0 0,00 4 754,61 2 437,90 137,89 117,21 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

10.2.1.4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

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

10.2.1.6 0 0,00 0 0,00 5 256,13 1 125,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

* Das quais 39 são análises de valia

TOTAL 0 0,00 2 72,72 69 5 283,19 3 387,06 0 0,00 5 810,32 5 767,56 253,09 220,89 8 296,60 133,43 113,42 2 40,49 19,52 16,59

2.2.3.1 Análise, aprovação e contratação - Ano

Projectos contratados Projectos pagos Projectos encerrados

A n u a l

Candidaturas analisadas
Candidaturas decididas

Não aprovadas Sem dotação AprovadasOperações 

PDR 2020

Candidaturas apresentadas Candidaturas desistidas



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. 

Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. 

Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

10.2.1.1 69 2 179,71 3 121,64 66 2 058,07 6 135,78 0 0,00 14 447,70 13 425,87 144,91 130,42 5 53,84 25,85 21,98 2 40,49 19,52 16,59

10.2.1.2 17 4 007,32 0 0,00 17 4 007,32 1 245,61 0 0,00 6 1 526,52 6 1 526,52 479,27 431,34 3 242,76 107,58 91,44 0 0,00 0,00 0,00

10.2.1.3 6 1 245,02 0 0,00 6 1 245,02 1 244,90 0 0,00 4 754,61 2 437,90 137,89 117,21 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

10.2.1.4 2 298,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

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

10.2.1.6 7 376,13 0 0,00 5 256,13 1 125,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

* Das quais 39 são análises de valia

TOTAL 101 8 107,00 3 121,64 94 7 566,54 9 751,91 0 0,00 24 2 728,83 21 2 390,29 762 678,97 8 296,60 133,43 113,42 2 40,49 19,52 16,59

Projectos contratados Projectos pagos Projectos encerrados

Acumulado

Candidaturas analisadas
Candidaturas decididas

Não aprovadas Sem dotação AprovadasOperações 

PDR 2020

Candidaturas apresentadas Candidaturas desistidas

2.2.3.2 Análise, aprovação e contratação - Acumulado



População 

abrangida

Dotação

(Mil euros)

Investimento 

Total

(Mil euros)

Nº projectos 

apoiados

2018

Nº projectos 

apoiados

2023

Nº de beneficiários

/explorações 

apoioados

2018

Nº de beneficiários

/explorações 

apoioados

2023

Nº de 

empregos 

criados

2018

Nº de 

empregos 

criados

2023

10.2.1.1
Regime simplificado de pequenos 

investimentos nas explorações agrícolas
758,07 1 516,14 21 66 21 51 1 4

10.2.1.2
Pequenos investimentos na transformação e 

comercialização
909,68 2 021,52 6 16 6 13 5 14

10.2.1.3 Diversificação de atividades na exploração 454,84 1 010,76 2 6 2 6 2 5

10.2.1.4 Cadeias curtas e mercados locais 303,23 606,46 5 11 5 11 3 5

10.2.1.5 Promoção de produtos de qualidade locais 303,23 606,46 5 12 5 11 0 2

10.2.1.6 Renovação de aldeias 303,23 606,46 3 6 3 5 0 1

TOTAL 0 2 274,21 4 851,66 21 51 21 46 10 27

Metas e Indicadores

2.2.5 Metas e Indicadores - Template GAL



Anúncio / Período Data Início Data Fim

Dotação

despesa pública

[Mil euros]

Candidaturas 

apresentadas

Investimento

[Mil euros]

Candidaturas 

apresentadas

Investimento

[Mil euros]

PDR2020-ROTAGUADNA-10211-001 2016/07/25 2016/09/16 300,00 0 0,00 22 674,86

PDR2020-ROTAGUADNA-10211-002 2017/12/11 2018/02/28 400,00 0 0,00 47 1 504,85

TOTAL 700,00 0 0,00 69 2 179,71

Ano10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas Acumulado

2.3.1.1 Candidaturas apresentadas por anúncio  período



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

PDR2020-ROTAGUADNA-10211-001 0 0,00 1 42,46 2 72,24 1 16,54 0 0,00 1 55,71 2 78,26 26,93 24,23

PDR2020-ROTAGUADNA-10211-002 0 0,00 1 30,26 46 1 474,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

* Das quais 39 são análises de valia

TOTAL 0 0,00 2 72,72 48 1 546,83 1 16,54 0 0,00 1 55,71 2 78,26 26,93 24,23

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

Projectos contratadosCandidaturas analisadas

Candidaturas decididas

Não aprovadas Sem dotação Aprovadas
Anúncio

Candidaturas apresentadas Candidaturas desistidas

2.3.1.2 Processo de decisão - Ano



2.3.1.3 Processo de decisão - Acumulado

Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

PDR2020-ROTAGUADNA-10211-001 22 674,86 2 91,38 20 583,48 6 135,78 0 0,00 14 447,70 13 425,87 144,91 130,42

PDR2020-ROTAGUADNA-10211-002 47 1 504,85 1 30,26 46 1 474,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

* Das quais 39 são análises de valia

TOTAL 69 2 179,71 3 121,64 66 2 058,07 6 135,78 0 0,00 14 447,70 13 425,87 144,91 130,42

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

Projectos contratadosCandidaturas analisadas
Candidaturas decididas

Não aprovadas Sem dotação Aprovadas
Anúncio

Candidaturas apresentadas Candidaturas desistidas



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

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

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

PME 1 55,71 2 78,26 26,93 24,23

TOTAL 1 55,71 2 78,26 26,93 24,23

Projectos aprovados

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

Projectos contratados

Tipologia de Promotor

2.3.1.4 Distribuição dos projectos por tipologia do promotor - Ano



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

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

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

PME 14 447,70 13 425,87 144,91 130,42

TOTAL 14 447,70 13 425,87 144,91 130,42

Projectos aprovados

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

Projectos contratados

Tipologia de Promotor

2.3.1.5 Distribuição dos projectos por tipologia do promotor - Acumulado



Nº
Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

Edifícios e outras construções 2 5,00 1,65 1,49 3 9,92 3,65 3,29

Equipamentos 9 28,16 8,42 7,58 13 43,58 14,25 12,82

Investimentos imateriais 1 1,23 0,50 0,45 2 3,44 0,73 0,65

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

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

Plantações 7 21,31 8,30 7,47 7 21,31 8,30 7,47

TOTAL DE CANDIDATURAS 1 2

TOTAL 55,70 18,87 16,99 78,25 26,93 24,23

Tipologia de Investimento

Candidaturas decididas Projectos contratados

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

2.3.1.6 Distribuição dos projectos por tipologia de investimento - Ano



Nº
Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

Edifícios e outras construções 15 87,74 23,63 21,27 14 83,55 21,54 19,39

Equipamentos 68 220,95 83,28 74,95 56 205,61 75,61 68,05

Investimentos imateriais 11 13,81 3,11 2,80 10 12,73 2,81 2,53

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

Máquinas 6 38,25 12,71 11,44 6 38,25 12,71 11,44

Plantações 29 85,73 32,24 29,01 29 85,73 32,24 29,01

TOTAL 447,70 154,97 139,47 425,87 144,91 130,42

Tipologia de Investimento

Candidaturas decididas Projectos contratados

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

2.3.1.7 Distribuição dos projectos por tipologia de investimento - Acumulado



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

Cultura de frutos de casca rija/frutos secos 1 55,71 1 55,71 18,87 16,99

Olivicultura 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Viticultura 0 0,00 1 22,55 8,05 7,25

TOTAL 1 55,71 2 78,26 26,92 24,24

Projectos aprovados

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

Projectos contratados

SETOR

2.3.1.8 Distribuição dos projectos setor - Ano - Template GAL



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

Apicultura 1 21,83 0 0,00 0,00 0,00

Cultura de especiarias, plantas aromáticas, medicinais 2 79,94 2 79,94 28,48 25,63

Cultura de frutos de casca rija/frutos secos 1 55,71 1 55,71 18,87 16,99

Olivicultura 7 223,09 7 223,09 71,36 64,22

Ovinicultura 1 25,59 1 25,59 9,23 8,31

Suinicultura 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Viticultura 2 41,54 2 41,54 16,97 15,28

TOTAL 14 447,70 13 425,87 144,91 130,43

Projectos aprovados

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

Projectos contratados

SETOR

2.3.1.9 Distribuição dos projectos setor - Acumulado



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

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

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

PME 5 53,84 25,85 21,98 5,00 53,84 25,85 21,98

TOTAL 5 53,84 25,85 21,98 5 53,84 25,85 21,98

Tipologia do

promotor

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - Projetos pagos

ANUAL ACUMULADO

2.3.1.10 Projectos pagos por tipologia de promotor



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

Apicultura 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Bovinicultura 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Cultura de especiarias, plantas aromáticas, medicinais0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Cultura de frutos de casca rija/frutos secos0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Olivicultura 4 50,84 24,35 20,70 4 50,84 24,35 20,70

Ovinicultura 1 3,00 1,50 1,27 1 3,00 1,50 1,27

Suinicultura 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Viticultura 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TOTAL 5 53,84 25,85 21,97 5 53,84 25,85 21,97

Setor

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - Projetos pagos

ANUAL ACUMULADO

2.3.1.11 Projectos pagos por setor



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

Edifícios e outras construções 2 1,92 0,96 0,82 2 1,92 0,96 0,82

Equipamentos 13 15,03 7,06 6,00 13 15,03 7,06 6,00

Investimentos imateriais 4 2,20 0,79 0,67 4 2,20 0,79 0,67

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

Máquinas 2 23,25 11,33 9,63 2 23,25 11,33 9,63

Plantações 3 11,43 5,72 4,86 3 11,43 5,72 4,86

TOTAL 53,83 25,86 21,98 53,83 25,86 21,98

* Não são incluídos os valores dos Pedidos de Adiantamento

Tipologia de Investimento

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - Projetos pagos

ANUAL ACUMULADO

2.3.1.12 Projectos pagos por tipologia de investimento



Anúncio / Período Data Início Data Fim

Dotação

despesa 

pública

Candidaturas 

apresentadas

Investimento

[Mil euros]

Candidaturas 

apresentadas

Investimento

[Mil euros]

PDR2020-ROTAGUADNA-10212-001 25/07/2016 30/09/2016 479,27 0 0,00 7 1 772,13

PDR2020-ROTAGUADNA-10212-002 01/06/2018 31/07/2018 430,41 0 0,00 10 2 235,20

TOTAL 909,68 0 0,00 17 4 007,33

Ano10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização Acumulado

2.3.2.1 Candidaturas apresentadas por anúncio  período - Template GAL



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

PDR2020-ROTAGUADNA-10212-001 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 251,40 88,27 79,45

PDR2020-ROTAGUADNA-10212-002 0 0,00 0 0,00 10 2 235,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Todas as análises são análises integrais

TOTAL 0 0,00 0 0,00 10 2 235,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 251,40 88,27 79,45

2.3.2.2 Processo de decisão - Ano

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização          -          ANUAL

Projectos contratadosCandidaturas analisadas

Candidaturas decididas

Não aprovadas Sem dotação Aprovadas
Anúncio

Candidaturas apresentadas Candidaturas desistidas



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

PDR2020-ROTAGUADNA-10212-001 7 1 772,13 0 0,00 7 1 772,13 1 245,61 0 0,00 6 1 526,52 6 1 526,52 479,27 431,34

PDR2020-ROTAGUADNA-10212-002 10 2 235,20 0 0,00 10 2 235,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Todas as análises são análises integrais

TOTAL 17 4 007,33 0 0,00 17 4 007,33 1 245,61 0 0,00 6 1 526,52 6 1 526,52 479,27 431,34

2.3.2.3 Processo de decisão - Acumulado

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização          -          ACUMULADO

Projectos contratadosCandidaturas analisadas
Candidaturas decididas

Não aprovadas Sem dotação Aprovadas
Anúncio

Candidaturas apresentadas Candidaturas desistidas



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

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

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

PME 0 0,00 1 251,40 88,27 79,45

TOTAL 0 0,00 1 251,40 88,27 79,45

Projectos aprovados

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização      -    ANUAL

Projectos contratados

Tipologia de Promotor

2.3.2.4 Distribuição dos projectos por tipologia do promotor - Ano



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

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

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

PME 6 1 526,52 6 1 526,52 479,27 431,34

TOTAL 6 1 526,52 6 1 526,52 479,27 431,34

Projectos aprovados

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização      -    ACUMULADO

Projectos contratados

Tipologia de Promotor

2.3.2.5 Distribuição dos projectos por tipologia do promotor - Acumulado



Nº
Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

Edifícios e outras construções 0 0,00 0,00 0,00 1 15,59 7,01 6,31

Equipamentos 0 0,00 0,00 0,00 1 216,58 78,61 70,75

Investimentos imateriais 0 0,00 0,00 0,00 1 7,26 2,66 2,39

Investimentos não elegíveis 0 0,00 0,00 0,00 1 11,98 0,00 0,00

TOTAL DE CANDIDATURAS 0 1

TOTAL 0,00 0,00 0,00 251,41 88,28 79,45

Tipologia de Investimento

Candidaturas decididas Projectos contratados

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - ANUAL

2.3.2.6 Distribuição dos projectos por tipologia de investimento - Ano



2.3.2.7 Distribuição dos projectos por tipologia de investimento - Acumulado

Nº
Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

Edifícios e outras construções 3 124,83 47,05 42,34 3 124,83 47,05 42,34

Equipamentos 14 1 163,57 420,03 378,02 14 1 163,57 420,03 378,02

Investimentos imateriais 6 43,90 12,20 10,98 6 43,90 12,20 10,98

Investimentos não elegíveis 5 194,23 0,00 0,00 5 194,23 0,00 0,00

TOTAL DE CANDIDATURAS 6 6

TOTAL 1 526,53 479,28 431,34 1 526,53 479,28 431,34

Tipologia de Investimento

Candidaturas decididas Projectos contratados

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - ACUMULADO



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

Azeite 0 0,00 1 251,40 88,27 79,45

TOTAL 0 0,00 1 251,40 88,27 79,45

Projectos aprovados

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização      -    ANUAL

Projectos contratados

SETOR

2.3.2.8 Distribuição dos projectos setor - Ano



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

Azeite 2 506,26 2 506,26 177,65 159,89

Carne de suíno 1 190,00 1 190,00 68,63 61,76

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

Leite e produtos lácteos 1 368,99 1 368,99 66,38 59,74

Produtos do café e do chá - torrefação 1 200,87 1 200,87 81,05 72,95

Vinho 1 260,40 1 260,40 85,56 77,00

TOTAL 6 1 526,52 6 1 526,52 479,27 431,34

Projectos aprovados

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização      -   ACUMULADO

Projectos contratados

SETOR

2.3.2.9 Distribuição dos projectos setor - Acumulado



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

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

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

PME 3 242,76 107,58 91,44 3,00 242,76 107,58 91,44

TOTAL 3 242,76 107,58 91,44 3 242,76 107,58 91,44

Tipologia do promotor

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - Projetos pagos

ANUAL ACUMULADO

2.3.2.10 Projectos pagos por tipologia de promotor



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

Azeite 1 9 4 3 1 9 4 3

Carne de suíno 0 0 0 0 0 0 0 0

Cereais 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Leite e produtos lácteos 1 79 35 30 1 79 35 30

Produtos do café e do chá - torrefação 0 0 0 0 0 0 0 0

Vinho 1 155 68 58 1 155 68 58

TOTAL 3 242,76 107,59 91,44 3 242,76 107,59 91,44

Setor

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - Projetos pagos

ANUAL ACUMULADO

2.3.2.11 Projectos pagos por setor



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

Edifícios e outras construções 1 22,16 9,80 8,33 1,00 22,16 9,80 8,33

Equipamentos 4 209,35 92,78 78,87 4,00 209,35 92,78 78,87

Investimentos imateriais 2 11,25 5,00 4,25 2,00 11,25 5,00 4,25

TOTAL 242,76 107,58 91,45 242,76 107,58 91,45

* Não são incluídos os valores dos Pedidos de Adiantamento

Tipologia de Investimento

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - Projetos pagos *

ANUAL ACUMULADO

2.3.2.12 Projectos pagos por tipologia de investimento



2.3.3.1 Candidaturas apresentadas por anúncio  período

Anúncio / Período Data Início Data Fim

Dotação

despesa pública

[Mil euros]

Candidaturas 

apresentadas

Investimento

[Mil euros]

Candidaturas 

apresentadas

Investimento

[Mil euros]

PDR2020-ROTAGUADNA-10213-001 30/01/2017 31/03/2017 454,84 0 0,00 6 1 245,02

TOTAL 454,84 0 0,00 6 1 245,02

Ano10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração Acumulado



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

PDR2020-ROTAGUADNA-10213-001 0 0,00 0 0,00 6 1 245,02 1 244,90 0 0,00 4 754,61 2 437,90 137,89 117,21

Todas as análises são análises integrais

TOTAL 0 0,00 0 0,00 6 1 245,02 1 244,90 0 0,00 4 754,61 2 437,90 137,89 117,21

2.3.3.2 Processo de decisão - Ano

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração          -          ANUAL

Projectos contratadosCandidaturas analisadas
Candidaturas decididas

Não aprovadas Sem dotação Aprovadas
Anúncio

Candidaturas apresentadas Candidaturas desistidas



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

PDR2020-ROTAGUADNA-10213-001 6 1 245,02 0 0,00 6 1 245,02 1 244,90 0 0,00 4 754,61 2 437,90 137,89 117,21

Todas as análises são análises integrais

TOTAL 6 1 245,02 0 0,00 6 1 245,02 1 244,90 0 0,00 4 754,61 2 437,90 137,89 117,21

2.3.3.3 Processo de decisão - Acumulado 

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração          -          ACUMULADO

Projectos contratadosCandidaturas analisadas
Candidaturas decididas

Não aprovadas Sem dotação Aprovadas
Anúncio

Candidaturas apresentadas Candidaturas desistidas



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

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

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

PME 4 754,61 2 437,90 137,89 117,21

TOTAL 4 754,61 2 437,90 137,89 117,21

Projectos aprovados

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração          -          ANUAL

Projectos contratados

Tipologia de Promotor

2.3.3.4 Distribuição dos projectos por tipologia do promotor - Ano



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

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

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

PME 4 754,61 2 437,90 137,89 117,21

TOTAL 4 754,61 2 437,90 137,89 117,21

Projectos aprovados

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração          -          ACUMULADO

Projectos contratados

Tipologia de Promotor

2.3.3.5 Distribuição dos projectos por tipologia do promotor - Acumulado



Nº
Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

Edifícios e outras construções 4 460,34 210,07 178,56 2 225,21 96,98 82,43

Equipamentos 14 184,97 62,46 53,09 8 122,36 36,89 31,36

Investimentos imateriais 6 37,67 9,66 8,21 2 18,70 4,02 3,41

Investimentos não elegíveis 2 71,63 0,00 0,00 2 71,63 0,00 0,00

TOTAL DE CANDIDATURAS 4 2

TOTAL 754,61 282,19 239,86 437,90 137,89 117,20

Tipologia de Investimento

Candidaturas decididas Projectos contratados

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração - ANUAL

2.3.3.6 Distribuição dos projectos por tipologia de investimento - Ano



Nº
Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

Edifícios e outras construções 4 460,34 210,07 178,56 2 225,21 96,98 82,43

Equipamentos 14 184,97 62,46 53,09 8 122,36 36,89 31,36

Investimentos imateriais 6 37,67 9,66 8,21 2 18,70 4,02 3,41

Investimentos não elegíveis 2 71,63 0,00 0,00 2 71,63 0,00 0,00

TOTAL DE CANDIDATURAS 4 2

TOTAL 754,61 282,19 239,86 437,90 137,89 117,20

Tipologia de Investimento

Candidaturas decididas Projectos contratados

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração - ACUMULADO

2.3.3.7 Distribuição dos projectos por tipologia de investimento - Acumulado



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

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

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

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

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

Tipologia do promotor

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração - Projetos pagos

ANUAL ACUMULADO

2.3.3.8 Projectos pagos por tipologia de promotor



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

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

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

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

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

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

* Não são incluídos os valores dos Pedidos de Adiantamento

Tipologia de Investimento

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração - Projetos pagos *

ANUAL ACUMULADO

2.3.3.9 Projectos pagos por tipologia de investimento



2.3.4.1 Candidaturas apresentadas por anúncio  período

Anúncio / Período Data Início Data Fim

Dotação

despesa pública

[Mil euros]

Candidaturas 

apresentadas

Investimento

[Mil euros]

Candidaturas 

apresentadas

Investimento

[Mil euros]

PDR2020-ROTAGUADNA-10214-001 17/04/2017 17/06/2017 163,74 0 0,00 0 0,00

PDR2020-ROTAGUADNA-10214-002 16/08/2018 28/12/2018 163,74 0 0,00 2 298,82

TOTAL 327,48 0 0,00 2 298,82

Ano10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais Acumulado



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

PDR2020-ROTAGUADNA-10214-001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PDR2020-ROTAGUADNA-10214-002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Todas as análises são análises integrais

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

2.3.4.2 Processo de decisão - Ano - Template GAL

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais          -          ANUAL

Projectos contratados
Candidaturas 

analisadas

Candidaturas decididas

Não aprovadas Sem dotação Aprovadas
Anúncio

Candidaturas 

apresentadas

Candidaturas 

desistidas



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

PDR2020-ROTAGUADNA-10214-001 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

PDR2020-ROTAGUADNA-10214-002 2 298,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Todas as análises são análises integrais

TOTAL 2 298,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

2.3.4.3 Processo de decisão - Acumulado

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais          -          ACUMULADO

Projectos contratadosCandidaturas analisadas
Candidaturas decididas

Não aprovadas Sem dotação Aprovadas
Anúncio

Candidaturas apresentadas Candidaturas desistidas



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

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

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

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

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

Projectos aprovados

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais          -          ANUAL

Projectos contratados

Tipologia de Promotor

2.3.4.4 Distribuição dos projectos por tipologia do promotor - Ano



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

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

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

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

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

Projectos aprovados

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais          -          ACUMULADO

Projectos contratados

Tipologia de Promotor

2.3.4.5 Distribuição dos projectos por tipologia do promotor - Acumulado



Nº
Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

TOTAL DE CANDIDATURAS 0 0

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

Tipologia de Investimento

Candidaturas decididas Projectos contratados

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais - ANUAL

2.3.4.6 Distribuição dos projectos por tipologia de investimento - Ano



Nº
Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

TOTAL DE CANDIDATURAS 0 0

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

Tipologia de Investimento

Candidaturas decididas Projectos contratados

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais - ACUMULADO

2.3.4.7 Distribuição dos projectos por tipologia de investimento - Acumulado



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

Organismos públicos 0 0 0 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 0 0 0 0

PME 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Tipologia do promotor

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais - Projetos pagos

ANUAL ACUMULADO

2.3.4.8 Projectos pagos por tipologia de promotor



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

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

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

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

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

* Não são incluídos os valores dos Pedidos de Adiantamento

Tipologia de Investimento

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais - Projetos pagos *

ANUAL ACUMULADO

2.3.4.9 Projectos pagos por tipologia de investimento



Anúncio / Período Data Início Data Fim

Dotação

despesa pública

[Mil euros]

Candidaturas 

apresentadas

Investimento

[Mil euros]

Candidaturas 

apresentadas

Investimento

[Mil euros]

PDR2020-ROTAGUADNA-10215-001 17/04/2017 17/06/2017 163,74 0 0 0 0

TOTAL 163,74 0 0,00 0 0,00

Ano10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais Acumulado

2.3.5.1 Candidaturas apresentadas por anúncio  período - Template GAL



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investiment

o

(mil euros)

Nº

Investiment

o

(mil euros)

Nº

Investiment

o

(mil euros)

Nº
Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

PDR2020-ROTAGUADNA-10215-001 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Todas as análises são análises integrais

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

2.3.5.2 Processo de decisão - Ano

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais          -          ANUAL

Projectos contratados
Candidaturas 

analisadas

Candidaturas decididas

Não aprovadas Sem dotação Aprovadas

Anúncio

Candidaturas 

apresentadas

Candidaturas 

desistidas



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investiment

o

(mil euros)

Nº

Investiment

o

(mil euros)

Nº

Investiment

o

(mil euros)

Nº
Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

PDR2020-ROTAGUADNA-10215-001 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Todas as análises são análises integrais

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

2.3.5.3 Processo de decisão - Acumulado

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais          -          ACUMULADO

Projectos contratados
Candidaturas 

analisadas

Candidaturas decididas

Não aprovadas Sem dotação Aprovadas

Anúncio

Candidaturas 

apresentadas

Candidaturas 

desistidas



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

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

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

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

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

Projectos aprovados

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais          -          ANUAL

Projectos contratados

Tipologia de Promotor

2.3.5.4 Distribuição dos projectos por tipologia do promotor - Ano - Template GAL



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

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

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

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

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

Projectos aprovados

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais          -          ACUMULADO

Projectos contratados

Tipologia de Promotor

2.3.5.5 Distribuição dos projectos por tipologia do promotor - Acumulado



Nº
Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

TOTAL DE CANDIDATURAS 0 0

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

Tipologia de Investimento

Candidaturas decididas Projectos contratados

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais - ANUAL

2.3.5.6 Distribuição dos projectos por tipologia de investimento - Ano



Nº
Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

TOTAL DE CANDIDATURAS 0 0

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

Tipologia de Investimento

Candidaturas decididas Projectos contratados

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais - ACUMULADO

2.3.5.7 Distribuição dos projectos por tipologia de investimento - Acumulado



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

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

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

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

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

Tipologia do promotor

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais - Projetos pagos

ANUAL ACUMULADO

2.3.5.8 Projectos pagos por tipologia de promotor



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

Custos de participação em feiras, certames e concursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

* Não são incluídos os valores dos Pedidos de Adiantamento

Tipologia de Investimento

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais - Projetos pagos *

ANUAL ACUMULADO

2.3.5.9 Projectos pagos por tipologia de investimento - Template GAL



Anúncio / Período Data Início Data Fim

Dotação

despesa pública

[Mil euros]

Candidaturas 

apresentadas

Investimento

[Mil euros]

Candidaturas 

apresentadas

Investimento

[Mil euros]

PDR2020-ROTAGUADNA-10216-001 11/12/2017 28/02/2018 303,23 0 0,00 7 376,13

TOTAL 303,23 0 0,00 7 376,13

Ano10.2.1.6 -Renovação de aldeias Acumulado

2.3.6.1 Candidaturas apresentadas por anúncio  período - Template GAL



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

PDR2020-ROTAGUADNA-10216-001 0 0,00 0 0,00 5 256,13 1 125,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Todas as análises são análises integrais

TOTAL 0 0,00 0 0,00 5 256,13 1 125,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

2.3.6.2 Processo de decisão - Ano

10.2.1.6 - Renovação de aldeias          -          ANUAL

Projectos contratados
Candidaturas 

analisadas

Candidaturas decididas

Não aprovadas Sem dotação Aprovadas

Anúncio

Candidaturas 

apresentadas

Candidaturas 

desistidas



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

PDR2020-ROTAGUADNA-10216-001 7 376,13 0 0,00 5 256,13 1 125,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Todas as análises são análises integrais

TOTAL 7 376,13 0 0,00 5 256,13 1 125,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

2.3.6.3 Processo de decisão - Acumulado - Template GAL

10.2.1.6 - Renovação de aldeias          -         ACUMULADO

Projectos contratados
Candidaturas 

analisadas

Candidaturas decididas

Não aprovadas Sem dotação Aprovadas

Anúncio

Candidaturas 

apresentadas

Candidaturas 

desistidas



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

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

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

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

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

Projectos aprovados

10.2.1.6 - Renovação de aldeias          -          ANUAL

Projectos contratados

Tipologia de Promotor

2.3.6.4 Distribuição dos projectos por tipologia do promotor - Ano



Nº
Investimento

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

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

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

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

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

Projectos aprovados

10.2.1.6 - Renovação de aldeias          -          ACUMULADO

Projectos contratados

Tipologia de Promotor

2.3.6.5 Distribuição dos projectos por tipologia do promotor - Acumulado



Nº
Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

TOTAL DE CANDIDATURAS 0 0

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

Tipologia de Investimento

Candidaturas decididas Projectos contratados

10.2.1.6 - Renovação de aldeias - ANUAL

2.3.6.6 Distribuição dos projectos por tipologia de investimento - Ano



Nº
Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)
Nº

Investimento

(mil euros)

Desp. Pública

(mil euros)

FEADER

(mil euros)

TOTAL DE CANDIDATURAS 0 0

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

Tipologia de Investimento

Candidaturas decididas Projectos contratados

10.2.1.6 - Renovação de aldeias - ACUMULADO

2.3.6.7 Distribuição dos projectos por tipologia de investimento - Acumulado



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

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

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

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

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

Tipologia do promotor

10.2.1.6 - Renovação de aldeias - Projetos pagos

ANUAL ACUMULADO

2.3.6.8 Projectos pagos por tipologia de promotor



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

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

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

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

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

2.3.6.9 Projectos pagos por tipologia de investimento

* Não são incluídos os valores dos Pedidos de Adiantamento

Tipologia de Investimento

10.2.1.6 - Renovação de aldeias - Projetos pagos *

ANUAL ACUMULADO
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