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Nota Introdutória
O que é o Desenvolvimento Local de Base Comunitária?
Este é um novo termo usado pela Comissão Europeia para designar a abordagem bottom-up (de
baixo para cima) na política de desenvolvimento local. O DLBC permite à comunidade local formar
parcerias para desenhar e implementar uma estratégia económica, social e ambiental, que permita
valorizar as suas potencialidades, em vez de apenas colmatar problemas da sua área de
intervenção1.
O DLBC deriva de um projeto-piloto implementado em 1991 - a abordagem LEADER. Os princípios
do DLBC traduzem a experiência adquirida em 4 períodos de fundos comunitários – LEADER I,
LEADER II, LEADER + e PRODER (Subprograma 3), que permitiram identificar as potencialidades e
fragilidades desta abordagem, bem como a sua aplicabilidade territorial. O sucesso desta
experiência traduziu-se no alargamento a zonas mais urbanas e na capacidade de resposta às
questões sociais e ambientais atuais. Ficou também patente na análise efetuada ao trabalho
desenvolvido, que a comunidade beneficiará com a integração dos quatro fundos estruturais –
FEADER (Fundo Europeu para a Agricultura e Desenvolvimento Rural), FEDER (Fundo Europeu
para o Desenvolvimento Regional), FSE (Fundo Social Europeu) e FEAMP (Fundo Europeu dos
Assuntos Marítimos e Pesca) – em detrimento de apenas um deles – o FEADER, como foi nos
últimos períodos de programação – nomeadamente na adequação do trabalho desenvolvido pelo
DLBC às políticas setoriais nacionais.
A Associação para a Promoção Rural da Charneca Ribatejana, também designada Charneca
Ribatejana ou APPRCR, é uma associação sem fins lucrativos criada para implementar a iniciativa
LEADER - Ligações Entre Ações de Desenvolvimento da Economia Rural, no seu território de
intervenção. É atualmente reconhecida como Grupo de Ação Local (GAL) para a implementação do
Subprograma 3 do PRODER. É candidata ao Portugal 2020, como entidade implementadora do
Desenvolvimento local de base comunitária (DLBC), em parte da Lezíria do Tejo, tendo sido
aprovada em 12 de Maio de 2015 como parceria elegível.
O presente documento responde ao Convite para apresentação de candidaturas de 17-06-2015,
relativo à 2ª fase do Aviso nº2/2014, de 16-11-2014, com a intenção de candidatar uma Estratégia
de Desenvolvimento Local (EDL) integrada e abrangente, representativa dos vários setores de
atividade abrangidos pelo DLBC, participada e vinculada aos vários parceiros territoriais, e ainda
candidatar-se como Grupo de Ação Local (GAL) capaz de implantá-la com elevada eficácia e
eficiência.

Vertente do Desenvolvimento Local de Base Comunitária
A Associação para a Promoção Rural da Charneca Ribatejana (APPRCR) candidata-se no presente
Aviso Nº2/2014, de 16 de Novembro de 2014 – 2ª Fase, a estabelecer-se como Grupo de Ação Local
com a vertente de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) Rural.

1
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Caracterização da parceria
A parceria Charneca Ribatejana, candidata a DLBC Rural, é apresentada pela Associação para a
Promoção Rural da Charneca Ribatejana – Entidade Gestora, que se trata de uma associação sem
fins lucrativos, composta por vinte e quatro associados, públicos e privados, multissetoriais e de
elevada influência na região.
Relativamente à representatividade sectorial, é importante referir:










76% dos associados de carater privado, existindo entre os associados três Câmaras
Municipais e uma Junta de Freguesia (público).
54% dos associados têm como CAE principal Atividades das organizações associativas,
principalmente com relação ao setor agrícola, mas também ao ambiente, turismo e cultura,
ação social;
A Administração Local representa 17% do número de associados;
13% dos associados desenvolvem atividade de Comércio, relacionada com o setor agrícola
(fatores de produção e comércio de produtos agrícolas);
No geral, 42% dos associados está associado ao setor agrícola ou florestal, seja como
movimento associativo, produtor, prestador de serviços agrícolas ou no comércio de
fatores de produção e produtos agrícolas.
Depois da administração pública, seguem-se os setores de Ação social (13%) e Turismo
(12%), Entidades financeiras (4%), Ensino Superior (4%), Cultura (4%) e Ambiente (4%)
Todos os concelhos se encontram representados, de forma mais ou menos equitativa, dado
que os vários associados possuem uma área de atuação em vários concelhos.

Consideramos assim, cumpridos os requisitos do Critério de apreciação Qualidade da Parceria (B),
Representatividade Temática e Setorial da Parceria (RTS), bem como a Natureza dos Parceiros
(NP). A caracterização detalhada dos Associados encontra-se no Anexo I.
Designação

Sector de
atividade

Nº de
Associados

Tipologia de
entidade

Público/
Privado

Sede
Social

EG - Associação para a
Promoção Rural da Charneca
Ribatejana

Outras
atividades

21

Associação/
Fundação

Privado

Coruche

1272

Cooperativa

Privado

Riachos

1200

Associação/
Fundação

Privado

Golegã

Associação/
Fundação

Privado

Alpiarça

71

Associação/
Fundação

Privado

Golegã

200

Associação/
Fundação

Privado

Chamusca

485

Associação/
Fundação

Privado

Coruche

400

Associação/
Fundação

Privado

Santarém

Agromais - Entreposto Comercial
Agrícola, CRL
Agrotejo - União Agrícola do
Norte do Vale do Tejo
AIDIA – Associação Independente
de Desenvolvimento Integrado
de Alpiarça
Associação Nacional de Turismo
Equestre
Associação de Agricultores da
Charneca
Associação de Agricultores do
concelho de Coruche e do Vale do
Sorraia
Associação de Agricultores do
Ribatejo

Comércio por
Grosso e a
Retalho /
Agricultura
Outras
atividades/
Agricultura
Outras
atividades/
Cultura
Outras
atividades/
Turismo
Outras
atividades/
Agricultura
Outras
atividades /
Agricultura
Outras
atividades /
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Agricultura
Associação de Criadores de
Bovinos de Raça Preta
Associação de Produtores
Florestais do concelho de
Coruche e limítrofes
Associação de Regantes e
Beneficiários do Vale do Sorraia
CADOVA – Cooperativa Agrícola
do Vale de Arraiolos, CRL
Caixa de Crédito Agrícola da
Chamusca
Câmara Municipal da Chamusca
Câmara Municipal de Benavente
Câmara Municipal de Salvaterra
de Magos
Caminhos do Ribatejo
Cáritas Paroquial de Coruche
Instituto Politécnico de Santarém
Junta de Freguesia de S. José da
Lamarosa
Lusitanus – Turismo Equestre, SA
ONGA – Tejo
Orivárzea – Orizicultores do
Ribatejo, SA
Santa Casa da Misericórdia da
Chamusca
Tejo D’Honra – Associação de
Desenvolvimento Regional

Outras
atividades /
Agricultura
Outras
atividades /
Agricultura
Outras
atividades /
Agricultura
Comércio por
Grosso e a
Retalho /
Agricultura
Atividades
Financeiras
Administração
pública
Administração
pública
Administração
pública
Outras
atividades /
Turismo
Saúde e Ação
social
Entidades de
Ensino
Superior
Administração
pública
Turismo
Outras
atividades /
Ambiente
Comércio por
Grosso e a
Retalho /
Agricultura
Saúde e Ação
social
Outras
atividades /
Saúde e Ação
social

50

Associação/
Fundação

Privado

Benavente

372

Associação/
Fundação

Privado

Coruche

151

Associação/
Fundação

Privado

Coruche

1804

Cooperativa

Privado

Chamusca

Cooperativa

Privado

Chamusca

Público

Chamusca

Público

Benavente

Público

Salvaterra
de Magos

Privado

Santarém

Privado

Coruche

Público

Santarém

Público

Coruche

Privado

Golegã

Administração
local
Administração
local
Administração
local
49

116

Associação/
Fundação
Associação/
Fundação
Instituição de
Ensino Superior
Publico
Administração
local
Empresa

600

Associação/
Fundação

Privado

Golegã

43

Empresa

Privado

Salvaterra
de Magos

Associação/
Fundação

Privado

Chamusca

Associação/
Fundação

Privado

Golegã

85

Quadro 1 – Relação de Associados do GAL

No âmbito das parcerias informais foram estabelecidas parcerias com as entidades:





CIM LT – A APPRCR pertence ao Conselho Estratégico para o Desenvolvimento
Intermunicipal, tendo subscrito o protocolo de Colaboração Institucional (Anexo IIA)
GAL Alentejo – A APPRCR assinou um acordo de parceria DLBC 2020 Região Alentejo
(Anexo IIB), com todos os GAL reconhecidos do Quadro 2007-2014, que tinham território
de intervenção na NUT II Alentejo, e que apresentaram candidaturas ao presente Aviso.
LEADERSOR – candidato a GAL em território contiguo ao da APPRCR, com o intuito de
desenvolver projetos futuros conjuntos (Anexo IIC).
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O Território de Intervenção
a. Caracterização do Território
A área de intervenção proposta pela APPRCR localiza-se integralmente na NUT III Lezíria do Tejo e
na NUT II Alentejo. É constituída por sete concelhos do distrito de Santarém – Almeirim, Alpiarça,
Benavente, Chamusca, Coruche, Golegã e Salvaterra de Magos – numa extensão de 3029 km2,
doravante designado como Charneca Ribatejana ou apenas Charneca.
A área de intervenção sofreu uma alteração, para além da reorganização administrativa decorrente
da Lei n.º 22/2012 de 30 de maio. O território ganhou uma freguesia devido à transferência do
Pombalinho do município de Santarém para o da Golegã, no entanto, devido à reorganização das
freguesias, o número total diminuiu de 32 para 27. Na ilustração seguinte encontra-se o mapa da
área de intervenção.

Ilustração 1 - Zona de Intervenção da APPRCR (2014-2020)

Os municípios onde a APPRCR intervém apresentam uma população total residente de 118.233
habitantes (Censos de 2011), encontrando-se dentro dos limites estabelecidos para o DLBC Rural
(10.000 habitantes <População <150.000 habitantes).
A densidade populacional média das freguesias da Charneca é de 39 habitantes/km2, variando
entre os 4,4 habitantes/km2, na União de Freguesias de Chouto e Parreira, e os 185,3
habitantes/km2, na freguesia de Almeirim (INE, 2014).
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Concelho

Almeirim
Alpiarça
Benavente

Chamusca

Coruche

Golegã

Salvaterra de
Magos

População
Censos de 2011
12.812
3067
6949
548
7702
9174
725
17.123
1997

Freguesia
Almeirim
Benfica do Ribatejo
Fazendas de Almeirim
Raposa
Alpiarça
Benavente
Barrosa
Samora Correia
Santo Estêvão
União das freguesias de
Chamusca e Pinheiro Grande
União das freguesias de
Chouto e Parreira
Carregueira
Ulme
Vale de Cavalos
União das freguesias de
Coruche, Erra e Fajarda
Biscainho
Couço
Foros da Branca
São José da Lamarosa
Santana do Mato
Golegã
Azinhaga
Pombalinho
União das freguesias de
Salvaterra de Magos e Foros de
Salvaterra
União das freguesias de Glória
do Ribatejo e Granho
Marinhais
Muge

Rural
(S/N)
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Litorâneo
(S/N)
N
N
N
N
N
N
N
N
N

4299

S

N

1492

S

N

2020
1277
1032

S
S
S

N
N
N

11.756

S

N

1074
2765
1474
1727
1148
3845
1620
448

S
S
S
S
S
S
S
S

N
N
N
N
N
N
N
N

10.446

S

N

4107

S

N

6336
1270

S
S

N
N

Quadro 2 - População por freguesia, ruralidade e integração em território litorâneo (Fonte: INE, 2014)

b. Justificação para a tipologia e limites apresentados
A Charneca Ribatejana desenvolve-se predominantemente na margem esquerda do rio Tejo, com
exceção do concelho da Golegã, que se encontra na margem direita. É um território contínuo e que
se encontra historicamente associado ao desenvolvimento local, em iniciativas comunitárias
anteriores, com exceção da freguesia de Pombalinho. Esta freguesia foi transferida para o concelho
da Golegã, resultado do pedido efetuado pela Junta de Freguesia e aceite por ambos os Municípios,
pelo que nesta candidatura ela é integrada no território da APPRCR.
A Charneca confina a oeste com os restantes concelhos da NUT III Lezíria do Tejo – Santarém,
Cartaxo, Azambuja e Rio Maior, que também em iniciativas anteriores se encontraram constituídos
como um território de intervenção de outro GAL.
Consideramos que os concelhos deste território apresentam níveis de desenvolvimento económico
e social semelhante, comparativamente com os restantes concelhos da Lezíria do Tejo. O PROT-OVT
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define dois eixos estratégicos no território, Benavente/Coruche e Benavente/Salvaterra de
Magos/Almeirim/Alpiarça, com uma forte relação no que diz respeito a atividades Agroindustriais
e Serviços de Apoio.
Os concelhos de Chamusca e Coruche possuem diversas semelhanças territoriais e económicas,
sendo concelhos com uma elevada ocupação de áreas florestais, e dinâmicas sociais muito próprias:
elevado grau de despovoamento e envelhecimento da população, muito baixas densidades
populacionais e difíceis condições de vida. Também a Chamusca e Golegã têm forte ligação
histórica, tendo já a Chamusca feito parte da Comarca da Golegã, altura em que foi construída a
Ponte da Chamusca, para ligar as duas margens do Tejo e permitir as deslocações económicas e
sociais. Sendo já concelhos independentes, a Golegã continua com fortes ligações à Chamusca,
criando um eixo importante de ligação da Chamusca a Santarém e às principais vias de
comunicação A1 – Lisboa-Porto, A15 – Santarém-Caldas da Rainha, e A23 – Torres Novas-Guarda.
Estes concelhos são classificados como predominantemente rurais, ou seja, onde mais de 50% da
população vive em zonas rurais (Eurostat, 2014), e apresentam uma Superfície Agrícola Utilizável
(SAU) correspondente a 48% desta NUT II. Segundo o Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP,
2014), todas as freguesias destes concelhos são consideradas rurais. Nesta área há ainda que
considerar zonas sujeitas a condicionantes naturais significativas, correspondem a cerca de 40% do
território total proposto, englobando o concelho da Chamusca e parte do concelho de Coruche –
freguesias de S. José da Lamarosa e Couço, numa área total de 1203 km22.

Diagnóstico da situação do território de incidência
A metodologia de recolha da informação no presente Diagnóstico foi feita através da informação
contante nos Censos de 2011 e 2001 para comparação, e outros dados existentes no Instituto
Nacional de Estatística e noutros documentos oficiais. Foram ainda realizadas reuniões com os
Municípios no sentido de compreender localmente as maiores necessidades, potencialidades e
objetivos para o período de 2015-2020. O diagnóstico inicial foi apresentado aos parceiros, e foram
também tidas em conta as suas considerações.
Nos itens seguintes, faz-se uma descrição breve e comparativa dos dados estatísticos para a
Charneca (concelhos pertencente aos território de intervenção proposto), face à NUT III, NUT II, e
Continente. Os dados referem-se essencialmente aos Censos de 2011, e por comparação aos de
2001. Sempre que os dados sejam referentes a outros anos, o mesmo é referenciado no texto.
Quando não existam dados locais serão feitas considerações sub-regionais, regionais ou nacionais.
No Anexo V, encontram-se informações mais detalhadas, em quadros, relativamente aos
indicadores do diagnóstico da área de intervenção.

2

Portaria n.º 22/2015 de 5 de Fevereiro.

Nota: Zonas desfavoráveis são zonas que apresentem condições naturais desfavoráveis de declive,
altitude, solos, clima e outras condicionantes específicas, que se traduzem em desvantagens
significativas para a atividade agrícola, respondendo assim à necessidade de ultrapassar essas
mesmas desvantagens de forma a combater a desertificação a que essas zonas estão sujeitas.
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a. Demografia e perfil da população
A Charneca apresentava uma população residente de 118.233 habitantes, o que representa cerca de
48% da população da Lezíria do Tejo.
A densidade populacional média da Charneca era de 39 habitantes/km 2, inferior à Lezíria (57,9
hab./km2). O concelho com maior densidade populacional era Almeirim (105,2 hab/km 2), assim
como a freguesia com o mesmo nome (185,3 hab/km2), sendo este concelho o mais próximo da
média nacional (112,8 hab/km2). Os concelhos menos habitados, relativamente à sua extensão, são
a Chamusca e Coruche, com densidades populacionais de 13,6 e 17,9 hab/km 2, respetivamente.
A evolução ténue mas positiva da população residente na Charneca (+3%) vai de encontro aos
valores para a Lezíria do Tejo (+3%), como em geral para Portugal Continental (+2%). Já
comparativamente ao Alentejo, a situação é mais favorável, já que a tendência para a NUT II é de
decréscimo da população residente (-2%). Ainda assim, os concelhos de Coruche (-7%) e Chamusca
(-12%) apresentaram uma tendência negativa na evolução da população residente. Benavente
(+25%) e Salvaterra de Magos (+10%) tiveram aumentos muito significativos. Benavente está
mesmo entre os 10 municípios que obtiveram maior aumento da população, a nível nacional.
O aumento da população residente na Charneca justifica-se não pelo saldo natural (que era de -321
habitantes em 2011), mas pelo saldo migratório (+424 hab.), principalmente nos concelhos de
Benavente (+316 hab.), Salvaterra de Magos (+104 hab.) e Almeirim (+95 hab.). O saldo natural
agravou-se em cerca de 84 habitantes, já o saldo migratório reduziu-se bastante (-875 habitantes)
relativamente a 2001. Verifica-se que a taxa de atração aumentou de 2001 para 2011, cerca de 1%,
para os 8,6%, sendo Benavente o concelho mais atrativo (13,9%), seguido de Salvaterra de Magos
(10,1%). No entanto, também a taxa de repulsão interna aumentou 1% (5,6%).
Verificou-se um aumento da população mais idosa (6%) e uma elevada diminuição de jovens entre
os 15 e os 24 anos (-22%). Ao contrário do que se verificava a nível nacional não houve uma
diminuição das crianças, entre os 0 e os 14 anos (6%). No que se refere à população adulta, a
tendência negativa foi semelhante à do Continente e ao Alentejo. O concelho de Benavente
apresentava o maior aumento de população idosa (36%), no entanto balanceado pelo aumento da
população jovem e a adulta (31% e 26%). Na Chamusca, ocorreu a maior perda de crianças, jovens
e também adultos (-18%, -36% e -11%) e em Coruche, a maior redução foi na população entre os
14-25 anos (-34%).
A Charneca apresentava um elevado Índice de Envelhecimento (153%), bastante superior à média
nacional (131%). Este valor aumentou aproximadamente 9% na última década. Em comparação
com o Alentejo, os valores da Charneca são mais favoráveis, pois o Índice de Envelhecimento do
Alentejo era de 178%. O concelho que apresentava maior Índice de Envelhecimento era Coruche
(246%), seguido da Chamusca (231%), com valores muito superiores à média nacional. Encontrase ainda um Índice de dependência (60%) superior à média nacional (52%), aumentando 8% desde
2001, e sendo novamente Coruche o concelho em pior situação (71%).

b. Educação e Formação
Verificou-se um melhoramento do nível de escolaridade da população, nesta última década, tendo
aumentado consideravelmente a população com o ensino básico (3º ciclo) a superior e diminuído
em cerca de 11% a população sem qualquer tipo de escolaridade ou com o 1º ciclo. A taxa de
analfabetismo média da Charneca reduziu-se em cerca de 5%, atingindo os 9,5% em 2011, no
entanto mantém-se ainda muito acima da média nacional (5,2%). Coruche é o município com a
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maior taxa de analfabetismo na área de intervenção (14,6%), enquanto Benavente é o que mais se
aproxima da média nacional (5,3%).
Os concelhos com o pior desempenho relativamente à escolaridade eram Coruche e Chamusca,
onde 58% e 57% da população respetivamente tinha no máximo o 1º ciclo, em 2011. Eram também
os que apresentavam a menor proporção de população com o ensino secundário ou superior, 17% e
18% respetivamente. Benavente era o concelho onde residia a maior proporção de população com
nível de educação mais elevado (secundário ou superior).
A proporção da população entre os 30-34 anos com habilitação literária superior é cerca de 20,32%
na Charneca Ribatejana, comparativamente com a Lezíria do Tejo e mesmo com o Alentejo o valor é
inferior (22%), estando abaixo da média europeia (31% - fonte: Eurostat, 2014). A meta para 2020
é de pelo menos 40% da população entre os 25 e os 34 anos com habilitações literárias superiores 3.
Em pior situação encontra-se o concelho de Salvaterra de Magos, onde apenas 16,2% da população
entre os 30-34 anos têm habilitação de nível superior.
Relativamente à educação pré-escolar, considera-se o valor apresentado para a Charneca, bastante
razoável, já que 79% das crianças entre os 3 e os 5 anos frequentavam o ensino pré-escolar,
comparativamente com o Continente onde apenas 73% das crianças o frequentavam (dados para
2011). O concelho com melhor desempenho neste sector era a Golegã, com 87%, seguido da
Chamusca com 85%. Já Salvaterra de Magos (69,6%) apresentava um valor bastante abaixo da
média nacional. O número de creche por cada 100 habitantes é apenas de 0,08, o que ainda assim é
bastante inferior à média nacional (0,26).
A taxa de abandono escolar precoce era cerca de 19% em 2012 para o Alentejo, sendo ainda muito
elevada considerando a média europeia (15% - fonte: Eurostat, 2014). As metas a atingir até 20206
implicarão a redução da taxa de abandono precoce em cerca de 10%. Quanto à formação de longa
duração, verificou-se um aumento muito significativo de 2007 para 2011 (720% na Charneca).
Ainda assim a taxa é muito baixa, apenas 0,3% da população com mais de 18 anos se encontra a
frequentar cursos de educação e formação de adultos.

c. Emprego versus Desemprego
A população ativa aumentou 0,7% de 2001 para 2011, ligeiramente acima da média nacional
(0,1%). A taxa de emprego (64,2%) aumentou também 15% nesta década, encontrando-se ainda
assim um pouco superior à do Continente (64%). O concelho com pior taxa de emprego é Salvaterra
de Magos, com 59,5%, e o melhor é Benavente, com 66,3%. A Estratégia Europa 2020 designou
como um dos grandes objetivos o aumento da taxa de emprego para pelo menos 75%, o que implica
um aumento superior a 10% até 20204.
Relativamente ao pessoal ao serviço, de 2004 para 2011, houve um decréscimo em todos os
concelhos da Charneca, em média -6%. O concelho com a maior diminuição de pessoal foi a
Chamusca (-10%), seguido de Salvaterra de Magos e Almeirim (-9%). O setor de atividade com
maior número de pessoal ao serviço, em 2011, era o comércio que representava 23%. Ainda que o
número de empresas do setor industrial representasse apenas 6%, este era o setor que empregava
o maior número de pessoas (18%), depois do Comércio. Este setor perdeu no entanto 3% desde
2004. A crise do setor imobiliário levou a que, para além da diminuição do número de empresas,
também o setor da construção fosse o que mais perdeu postos de trabalho (-5%). Aumentou o

3

Estratégia Europa 2020
Europa 2020
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pessoal ao serviço na agricultura (2%) e no setor dos serviços (6%). A Charneca é uma área
marcadamente agrícola, onde 17% da população tem emprego na agricultura, principalmente nos
concelhos da Chamusca (27%) e Coruche (23%).
A taxa de desemprego de 2001 para 2011 aumentou 4%, para os 13,5%. O concelho com a mais
preocupante taxa de desemprego é Salvaterra de Magos, com 17,5%, seguido por Almeirim e
Alpiarça com 14%. No ano de 2013, a situação agravou-se consideravelmente, atingindo os 16,9%
no Alentejo e 16,1% no Continente.
A taxa de desemprego jovem (15-24 anos) era bastante elevada, cerca de 21%, tanto na Charneca
como no Continente. Almeirim era o concelho com maior taxa de desemprego jovem (23%),
enquanto Alpiarça apresentava a menor taxa (16%). Relativamente ao desemprego de longa
duração, não existem dados para os municípios, no entanto para o Continente era de 12,7%.
A taxa de desemprego da população com ensino superior era cerca de 12,4%, no Alentejo em 2014,
valor superior à média nacional (10,1%).

d. Coesão, pobreza e exclusão social
O índice de Coesão é o indicador que reflete o grau de acesso da população a equipamentos e
serviços coletivos básicos de qualidade, e que na Lezíria do Tejo (100,29) se encontra acima da
média nacional (100), ainda assim, numa posição muito próxima da média. Ainda assim, este índice
aumentou 1,55% desde 2004. Comparativamente, o Índice de Coesão no Alentejo aumentou um
pouco mais 2,94%, para o valor de 100,39.
O limiar de risco de pobreza tem vindo a reduzir-se em Portugal desde 2009, sendo igual a
4.902,00€, em 2012. Aumentou a taxa de intensidade de pobreza, bem como a taxa de risco de
pobreza (depois das transferências sociais). A taxa de risco de pobreza (antes de qualquer
transferência social) é extremamente elevada no caso dos idosos (com 65 anos ou mais) atingindo
os 87%, em 2012. No caso das crianças e jovens, a taxa de risco de pobreza é de 35,3%, nesse
mesmo ano. Em 2013, cerca de 27% da população encontrava-se em risco de pobreza ou exclusão
social.
Na área de intervenção, cerca de 3% da população era beneficiária do rendimento social de
inserção, em 2013, valor semelhante ao de Portugal Continental, mas acima da Lezíria do Tejo. Já o
número de pensionistas correspondia a 35% da população residente (valor acima da média
nacional). Em Portugal, cerca de 7% da população beneficia de subsídio de desemprego, no entanto
este valor corresponde apenas a 50% da população desempregada.
O poder de compra per capita, na Charneca era bastante inferior à média nacional (101), sendo
apenas de 79. O rendimento médio mensal no Alentejo era cerca de 796,66€, bastante inferior à
média nacional (912,18€), relativamente a 2009. Verifica-se ainda uma elevada diferenciação do
rendimento pelo sector de atividade, por exemplo, no setor primário o rendimento era bastante
inferior (796,20€ em 2009, dados para a Lezíria do Tejo), face aos 943,60€ no setor secundário e
aos 869,70 no setor terciário. No que diz respeito à tipologia de área, nas áreas predominantemente
urbanas o valor médio de remuneração era de 942,60€, enquanto nas zonas predominantemente
rurais era de apenas 877,10€ (dados para a Lezíria do Tejo, em 2009).
As respostas sociais dirigidas às pessoas idosas evidenciam no período 2000-2013 um
desenvolvimento notório (47%). O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) constitui a resposta que
tem revelado o maior crescimento (66%) no âmbito deste grupo-alvo, seguindo-se a Estrutura
Residencial para Pessoas Idosas (55%) e o Centro de Dia (32%). A taxa de cobertura média das
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principais respostas para este grupo-alvo situou-se nos 12,6% em 2013, evidenciando um
incremento de 14% por referência a 2006 (Carta social, 2013).
Os concelhos de Benavente e Almeirim encontram-se com uma taxa de cobertura inferior é média
nacional. Verifica-se ainda que a taxa de utilização é bastante elevada em todos os concelhos
(superior a 70,1%).
A Creche, resposta direcionada para o apoio à primeira infância (0-3 anos de idade), tem
evidenciado um crescimento expressivo (67 %) entre 2000-2013. A taxa de cobertura das respostas
sociais de apoio à 1.ª infância (Creche e Ama) tem registado ao longo dos últimos anos um
incremento muito significativo, apresentando um aumento de 73 % no período 2006-2013. No ano
de 2013, a taxa de cobertura média de respostas para a primeira infância no Continente fixou-se em
46,2 %, evidenciando um crescimento de 10 % em relação a 2012 (41,8 %) (Carta Social, 2013).
Os concelhos de Golegã, Chamusca e Benavente, apresentavam uma taxa de cobertura das respostas
sociais para crianças inferior à média, e uma elevada taxa de utilização nos concelhos de Golegã,
Chamusca, Benavente e Coruche (superior a 90,1%).
No que diz respeito a outras respostas sociais, como SAD, Apoio a pessoas deficientes ou doentes,
ou outras respostas “não tradicionais” e inovadoras, existem ainda diversas lacunas, que devem ser
favorecidas no próximo período de programação.

e. Economia e Empresas
Em 2011, o número total de empresas na Charneca era de 11.396, o que corresponde a 47% do
número total de empresas da Lezíria do Tejo. Os concelhos com maior número de empresas eram
Benavente e Almeirim. Não houve variação significativa do número de empresas entre 2004 e 2011.
Já em 2012, verificou-se uma abrupta redução do número de empresas, cerca de 1050 empresas (6%). Os concelhos com maior diminuição do número de empresas foram a Salvaterra de Magos e
Alpiarça (-8%).
A estrutura das empresas era maioritariamente de empresas com menos de 10 trabalhadores,
correspondendo a cerca de 97% do total de empresas, o que vai de encontro aos dados tanto para o
Continente (96%), como para o Alentejo (97%).
O setor de atividade com maior representatividade em 2011 era o do Comércio (24%), seguido dos
setores de serviços às empresas (20%) e à população (20%). O setor agrícola representava 17% do
número total de empresas. O setor industrial tinha o menor peso, apenas 6% do número de
empresas. De 2004 para 2011 verificou-se uma redução nos setores de comércio (-4%), agrícola (2%) e da construção (-3%), que correspondeu a um aumento nos setores de serviços.
Comparativamente, a Charneca apresentava um maior número de empresas agrícolas comparando
com o Continente (5%), sendo também superior à Lezíria do Tejo (13%).
O volume de negócios na Charneca era de 2.241M€, não acompanhando a evolução desde 2004, em
Portugal e no Alentejo. O concelho que mais sofreu foi Salvaterra de Magos, com um decréscimo de
16% no volume de negócios. Já a Chamusca e a Golegã aumentaram consideravelmente o volume de
negócios das suas empresas em 34 e 25%, respetivamente. Benavente é claramente o concelho que
mais contribui para o volume de negócios, com cerca de 779 M€, bem como é o concelho mais
volume de negócios por empresa (281.608€/empresa). Seguidamente, os concelhos de Almeirim e
Coruche contribuem com 385 e 386M€. A Golegã é o concelho com menor volume de negócios por
empresa (148.603€/empresa).
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O setor do comércio era que tinha maior volume de negócios (41%), destacando-se claramente dos
restantes. Este gerava um volume de negócios de 925 M€, em 2011. Era seguido pelo setor
industrial, que representava 27% do volume de negócios, tendo perdido 3%, relativamente a 2004.
O setor agrícola representa 12%, tendo sofrido uma melhoria relativa a 2004, o aumento foi de
aproximadamente 66 M€. O setor de construção perdeu 3% do volume de negócios face a 2004,
correspondendo a perdas de 85 M€.
O valor acrescentado bruto (VAB) na Charneca Ribatejana não acompanhou a tendência positiva de
Portugal e do Alentejo. Pelo contrário, de 2004 para 2011, o VAB reduziu-se em 8%, sendo ainda
mais baixo que os 6% de redução na Lezíria. Os concelhos mais afetados foram Coruche e
Salvaterra de Magos (-17% e -14%, respetivamente). Já a Chamusca obteve um crescimento do VAB
igual a 42%. Os setores que mais contribuíram para o VAB foram a Indústria (30%), o Comércio
(22%) e a Agricultura (12%).
Neste âmbito, a Lezíria do Tejo definiu como potencialidades o sector primário, o da indústria,
nomeadamente a transformação de produtos agroalimentares, através de grandes empresas –
Sumol-Compal, em Almeirim, a Cigala, Atlantic Meals e Amorim & Irmãos, em Coruche, e a
Companhia das Lezírias e Milupa, em Benavente – o sector da logística em Benavente
(especialmente no Porto Alto, Samora Correia) – e o setor do Turismo. Identificou ainda a
incapacidade associativa dos empresários e a necessidade de reordenamento das áreas
empresariais e industriais, sendo o Observatório da Cortiça, em Coruche, um bom exemplo.
A Lezíria do Tejo (NUT III) apresentava a maior proporção do PIB, representando em 2011 30%,
relativamente ao total do Alentejo (NUT II). Verifica-se que o PIB por habitante na Lezíria é
aproximadamente 13 mil euros, inferior à média nacional (16 mil de euros), e não teve também
uma evolução tão positiva comparando com outras NUT III do Alentejo, entre 2004 e 2011. A
degradação da economia afetou bastante a região, que teve dificuldades em acompanhar a
tendência positiva de Portugal (14%) e do Alentejo (9%), entre 2004 e 2011, apenas aumentando
3%.
A evolução positiva da Produtividade do trabalho na Lezíria do Tejo de 2004 para 2011 foi bastante
inferior à média nacional (20%) e do Alentejo (20%). Foi também a NUT III do Alentejo que menos
evoluiu em termos de produtividade (apenas 13%). Ainda assim, a produtividade da Lezíria
(30.758 €) é próxima da média para o Continente (30.488 €), ficando no entanto abaixo do
Alentejo, cuja produtividade média é de 33.742 €. Conclui-se assim que o grande fator responsável
pelo baixo PIB por habitante deve-se maioritariamente à baixa produtividade do trabalho.
O Índice de Competitividade pretende captar o potencial (em termos de recursos humanos e de
infraestruturas físicas) de cada sub-região para o seu desempenho em termos de competitividade,
assim como o grau de eficiência na trajetória seguida (medido pelos perfis educacional,
profissional, empresarial e produtivo) e, ainda, a eficácia na criação de riqueza e na capacidade
demonstrada pelo tecido empresarial para competir no contexto internacional. Este Índice na
Lezíria do Tejo (90,81) encontra-se abaixo da média nacional (100), bem como em grande parte do
país, com exceção da Grande Lisboa e Grande Porto, Ave e Baixo Vouga, tendo sofrido uma queda
bastante acentuada, desde 2004 (-4,15%), muito superior à do Alentejo (-3,10%) e do Continente
que aumento ligeiramente (0,34%).
Também o investimento em inovação e desenvolvimento (I&D) era muito baixo na Lezíria, cerca de
0,41%, comparado com o valor médio nacional de 1,66%, em 2010. Na Estratégia Europa 2020, e
relativamente ao crescimento inteligente, a meta para este indicador é de 3% do PIB, o que
implicará um grande investimento, principalmente por parte do sector privado.
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f.

Agricultura, Pecuária e Floresta

O número de produtores agrícolas singulares na Charneca diminuiu em 30%, de 1999 para 2009.
Representam cerca de 40% dos produtores singulares da Lezíria. Em 2009, existiam 3944
produtores singulares, sendo que 50% destes tinham 65 anos ou mais, estando os valores da
Charneca bastante próximos da média nacional. As mulheres representam apenas 20%, estando
este valor abaixo da média nacional (31%). A proporção de jovens agricultores (15-34 anos), em
2009, era ainda muito reduzida, correspondendo apenas a 3%. Cerca de 27% destes produtores
agrícolas singulares tem outra atividade remunerada, valor um pouco acima da média nacional
(25%).
Existiam, em 2009, 10.712 explorações agrícolas o que corresponde a 42,3% das explorações da
Lezíria, 50% corresponde a 1 a 5 ha, seguido por explorações entre 5-20 ha (20%), e <1 ha com
13% das explorações.
Devido em parte à baixa rentabilidade da atividade agrícola, mas também à diversidade de outros
ativos relacionados com esta atividade, algumas explorações agrícolas e produtores singulares
optaram por introduzir outras atividades não agrícolas na exploração. Em 2009, apenas 3% das
explorações apresentava outras atividades não agrícolas. A maior parte das explorações
desenvolvem atividades de transformação de produtos agrícolas (47%) e atividades florestais
(30%). O turismo rural e as atividades de lazer têm aqui também uma expressão bastante
importante (11%). Destaca-se ainda uma baixa percentagem de explorações que produzem energia
elétrica (5%) e artesanato (8%).
Cerca de 48% da área da Charneca corresponde a superfície agrícola utilizada (SAU), onde 83%
corresponde a áreas superiores ou iguais a 50 ha. A maioria do território agrícola está ocupada por
pastagens permanentes, seguido por terras aráveis e culturas temporárias.
Os concelhos de Coruche e Chamusca apresentam uma maior aptidão florestal, sendo os que
apresentam maior percentagem de área florestal. Os restantes concelhos por se localizarem nas
margens do rio Tejo encontram-se em zonas de planície ou lezíria com maior aptidão agrícola. Para
além da qualidade dos solos e presença abundante de água adiciona-se um clima favorável à
produção agrícola.
No que se refere às culturas mais representativas, as temporárias, na Charneca destacam-se as
culturas de cereais para grão (52%), seguidas pelas hortícolas (21%) e pelas forrageiras (17%).
Nestas culturas destacam-se os concelhos de Coruche com a maior área coberta com quase 7000 ha.
Em termos de proporção o concelho da Golegã tem cerca de 63% da sua área total ocupada por
estas culturas, principalmente de cereais para grão. As culturas temporárias da Charneca
representam cerca de 70% destas na Lezíria.
As pastagens permanentes e prados da Charneca representam 87% da Lezíria do Tejo. Na Charneca
destaca-se o concelho de Coruche, com o correspondente a 46% do total de pastagens permanentes.
Relativamente às suas áreas totais, os concelhos de Benavente, Chamusca e Coruche estão ocupados
por pastagens permanentes e prados (29, 29 e 31% respetivamente).
As culturas permanentes da Charneca Ribatejana representam cerca de 54% da área destas
culturas na Lezíria do Tejo. Destaca-se novamente o concelho de Coruche com a maior área coberta
com quase 7000 ha, no entanto em termos de proporção, os concelhos com maior área coberta por
culturas permanentes são Almeirim e Alpiarça (17 e 16%). A produção de frutos de casca rija
representa na Charneca um total de 49%, com maior expressão no concelho de Coruche. Os 36%

14

Associação para a Promoção Rural da Charneca Ribatejana
Estratégia de Desenvolvimento Local

relativos à produção de vinha encontram-se com maior expressão nos concelhos de Alpiarça e
Almeirim.
O sobreiro é a espécie florestal dominante na Charneca Ribatejana, representando mais de 50% da
área florestal. O montado de sobro é especialmente importante nos concelhos de Coruche e
Benavente (84% e 78% da área florestal total, respetivamente). Destaca-se aqui um produto de
excecional importância na área florestal que é a Cortiça – produto emblemático do concelho de
Coruche. Coruche é o maior produtor mundial de cortiça, sendo aqui produzidas 5 milhões de
rolhas de cortiça por dia (FICOR, 2014). A cortiça transformada (cerca de 70% em rolhas) destinase maioritariamente à exportação (90%), representando 2,2% do total das exportações
portuguesas (Amorim, 2014).
Seguem-se os povoamentos puros e mistos de eucalipto, que representam 31% da área florestal
total da Charneca Ribatejana, sendo mais expressivos nos concelhos de Almeirim e Salvaterra.
Existem também povoamentos puros e misto de pinheiro (bravo e manso) que representam apenas
16%.
No que se refere à produção animal, verifica-se que existe um elevado número de explorações com
produção de aves (44%). No entanto, ainda que os valores não sejam muito diferentes das médias
nacional em termos de número de explorações, destacam-se na área de intervenção proposta, dois
tipos de produção animal relevantes em termos de quantidade de efetivo animal – o bovino – que
corresponde a 10%, bastante acima da média nacional (3%), e ainda os equídeos especialmente a
raça pura Lusitana. A importância destas duas espécies deve-se à forte tradição taurina e equestre
desta região.
Os produtos de qualidade são reconhecidos pela União Europeia, como produtos de denominações
de origem protegidas (DOP), com indicações geográficas protegidas (IGP) e as especialidades
tradicionais garantidas (ETG). Na área de intervenção proposta destacamos:
o
o
o
o
o
o
o
o

Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas – IGP – Benavente, Coruche, Salvaterra de
Magos
Azeites do Ribatejo DOP – Golegã
Carne Bravo do Ribatejo – DOP - Alpiarça, Almeirim, Benavente, Coruche,
Chamusca, Golegã e Salvaterra de Magos
Carne da Charneca – DOP – Alpiarça, Almeirim, Benavente, Coruche, Chamusca e
Salvaterra de Magos
Carne de Porco Alentejana – DOP – Coruche e Chamusca
Carne Mertolenga – DOP – Distrito de Santarém, nomeadamente Coruche e
Benavente
Vinhos do Tejo – DOC (equivalente a DOP)
Vinhos do Tejo Regionais (equivalente a IGP)

Os concelhos de Almeirim e Alpiarça são também famosos pela produção de melão. Os dois
municípios têm envidado esforços para a certificação deste produto, assim como do tomate. A
importância do Melão do Ribatejo em Alpiarça é representada pelo Festival do Melão, e pelo
interesse em criar a marca “Alpiarça, Terra do Melão”.

g.

Turismo, Património e Cultura

Segundo os dados das Câmaras Municipais e Turismo de Portugal, na Charneca existiam, em
meados 2014, 21 estabelecimentos hoteleiros, dos quais 15 se enquadram nas modalidades de
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Turismo em Espaço Rural e Turismo de Habitação. Este valor corresponde a 71% dos
estabelecimentos hoteleiros existentes, exprimindo assim a importância deste tipo de turismo
nesta área de intervenção. Quanto ao número de camas, este valor é bastante inferior, dada a
natureza do tipo de alojamento, pois corresponde apenas a 43% do número total de camas
disponíveis. A maioria dos estabelecimentos (53%) corresponde a Agroturismo seguido pelo
Turismo de habitação (33%). Importa ainda salientar que dos 15 estabelecimentos de TER e
Turismo de habitação existentes, 9 foram apoiados no PDR 2007-2013 pela Charneca Ribatejana,
tendo-se ainda apoiado mais duas unidades de alojamento de TER, não incluídas nos dados
anteriormente referidos, pois não estavam ainda concluídos à data da consulta.
A taxa de ocupação líquida na NUT III Lezíria do Tejo é bastante inferior à média do Alentejo e
também da média nacional. Na Lezíria a taxa de ocupação é apenas de 21,3%, face aos 26% na NUT
II Alentejo, e 39,4% do Continente. O mesmo acontece relativamente à proporção de hóspedes
estrangeiros, que na Lezíria é apenas de 23,5%. No caso do Alentejo o valor é cerca de 30,5%,
enquanto no Continente é de 55,9%. Também a estada média é inferior à do Alentejo e do
Continente.
Na Charneca encontramos 10 museus, estando apenas 2 integrados na Rede Nacional de Museus –
Museu Municipal de Coruche e o Museu Municipal de Benavente. Não existindo dados suficientes
para todos os museus existentes, o INE indica no entanto que o museu mais visitado é a Casa dos
Patudos em Alpiarça, com cerca de 13.000 visitantes, no ano de 2012. Este valor é bastante baixo
comparado com o número médio de visitantes para Portugal continental (31.407
visitantes/museu). Na área de intervenção da Charneca Ribatejana podem encontrar-se dezoito
imóveis classificados, entre eles, dois monumentos nacionais – os Concheiros de Muge e a Igreja
Matriz da Golegã. Treze são classificados como Imóveis de Interesse Público e três de Interesse
Municipal.

h. Ambiente e Índice de Qualidade Ambiental
Existem diversos indicadores ambientais, que poderiam ser analisados neste campo, no entanto e
visto que não serão alvo de influência direta das ações do âmbito do DLBC, optou-se por apenas
incluir os indicadores relativos a Áreas Protegidas e Reservas Naturais e uma breve referência ao
consumo energético, visto que um dos principais objetivos transversais é o aumento da eficiência
energética e produção de energia a partir de fontes renováveis. Por fim, faz-se um resumo da
situação da Lezíria através do Índice de Qualidade Ambiental.
Na área de intervenção proposta encontram-se duas importantes áreas protegidas a nível nacional
– Reserva Natural do Estuário do Tejo e a Reserva Natural do Paúl do Boquilobo – e a nível local, os
açudes do Monte da Barca e da Agolada, ambos em Coruche.
O Estuário do Tejo é, na zona de intervenção, um dos mais importantes, sendo classificado, para
além de Reserva Natural (classificação nacional), como local da Rede Natura 2000 – Zona de
Proteção Especial (ZPE) e Sítio de Interesse Comunitário (SIC), bem como Sitio RAMSAR.
No concelho de Benavente situa-se cerca de 34% da ZPE Estuário do Tejo – Diretiva 2009/147/CE,
de 30 de Novembro (Diretiva Aves), o que representa 29% da área do concelho abrangida pela ZPE,
sendo uma área de grande interesse conservacionista para as aves migratórias. O SIC Estuário do
Tejo - Diretiva 92/43/CEE (Diretiva Habitats), corresponde novamente em Benavente à sua maior
extensão (por concelho), estando 30% da sua área neste concelho. Esta é uma das zonas húmidas
estuarinas mais extensa do país e uma das mais importantes da Europa, com uma diversidade
biológica e paisagística, de elevada produtividade.
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A Convenção sobre Zonas Húmidas - "Convenção de Ramsar" – representa o primeiro dos Tratados
globais sobre conservação destes habitats, onde foi incluído, numa primeira fase, o Estuário do Tejo
e mais tarde o Paul do Boquilobo. O Paul do Boquilobo, além da integração nos sítios Ramsar, foi a
primeira Reserva da Biosfera portuguesa a integrar esta rede mundial da UNESCO.
É também classificada nacionalmente como Reserva Natural e pertence à Rede Natura 2000 como
ZPE do Paul do Boquilobo, com uma área de 433 ha, encontra-se quase exclusivamente no concelho
da Golegã, aproximadamente 99%, o restante no concelho de Torres Novas. A ocupação de ZPE
corresponde apenas a 6 % do concelho da Golegã.
Na área de intervenção proposta, podem ainda encontrar-se duas Paisagens Protegidas Locais – o
Açude do Monte da Barca (867, 79 ha) e da Agolada (266,4 ha) em Coruche. A criação destas Áreas
Protegidas teve em vista impedir a degradação da área e a criação de infraestruturas de apoio que,
tirando partido das potencialidades existentes, pudessem contribuir para a constituição de centros
de atração alternativos às zonas de recreio tradicionais.
No que se refere ao consumo de energia por consumidor, na Charneca Ribatejana, é ligeiramente
superior à média nacional, no entanto, destaca-se o consumo na agricultura (15.464
kwh/consumidor), bastante superior à média nacional (8062 kwh/consumidor). O valor do
consumo de energia na indústria (133.995 kwh/consumidor), por sua vez, é inferior à média
nacional (193.554 kwh/consumidor). Cerca de 45% da energia provem de fontes renováveis
(dados para Portugal, 2012). O sector da produção de energia é o sector que mais contribui para a
libertação de Gases com Efeito de Estufa (GEE), cerca de 87%, seguido pelo tratamento de resíduos
(15%) e agricultura (13%). Já a floresta contribui positivamente para a redução da emissão destes
gases, em cerca de 24%.
O Índice de Qualidade Ambiental, que traduz o nível de pressão das atividades económicas e das
práticas sociais sobre o meio ambiente, encontra-se na Lezíria do Tejo bastante a abaixo da média
nacional, no entanto teve uma melhoria de 0,14% face a 2004, ao contrário do Continente (-0,10%).

Índice Sintético de Desenvolvimento Regional
O Índice Sintético de Desenvolvimento Regional traduz a relação entre os três índices identificados
anteriormente. Como se pode verificar pela análise dos Índices de Desenvolvimento Regional, a
Lezíria do Tejo, mantém ainda um estatuto de baixo desenvolvimento regional, tanto ao nível da
competitividade, como ao nível da qualidade ambiental. O índice de desenvolvimento regional,
componente coesão, é o único que se encontra acima da média nacional. Em geral este diminui em 0.88%, valor superior ao Alentejo (-0,69%). Já Portugal Continental aumentou índice em 0,34%.
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i.

Setor

Demografia e
perfil da
população

Coesão,
pobreza e
exclusão
social

Análise SWOT da área de intervenção por Setor

Pontos Fortes

Pontos Fracos

Oportunidades

Ameaças

- Aumento da população residente,
nos concelhos de Benavente e
Salvaterra de Magos
- Aumento da população jovem nos
concelhos de Benavente e Salvaterra
de Magos.
- Saldo migratório positivo

- Perda de população nos concelhos
de Chamusca e Coruche
- Aumento da população mais idosa,
em
geral,
e
Índice
de
envelhecimento muito superior à
media nacional
- Redução ligeira da população em
idade ativa, acentuada nos concelhos
de Chamusca e Coruche
- Elevada perda de população jovem
nos concelhos de Chamusca e
Coruche
- Densidade populacional inferior à
média nacional
- Saldo natural negativo
- Redução do limiar de pobreza
- Aumento do risco de pobreza e
exclusão social, especialmente nos
idosos e nas crianças
- Poder de compra inferior à média
nacional
- Rendimento mensal inferior à
média nacional e com mais
significado na população que vive
em
zonas
predominantemente
rurais.
- Elevada taxa de envelhecimento
- A taxa de cobertura das respostas
sociais para crianças nos concelhos
de Golegã, Chamusca e Benavente
eram inferiores à média nacional.
- No caso dos idosos, nos concelhos

- Proximidade à capital poderá
contribuir para a migração da
população para áreas rurais
próximas

- Difícil situação económica nacional
e europeia
- Agravamento do desemprego

- Diminuição das retenções salariais
- Evolução positiva do nº de
respostas sociais a nível nacional
- Incentivos à inclusão social, no
âmbito do DLBC rural e urbano.
- Objetivos da Estratégia Europa
2020 (a cumprir até 2020)

- Difícil situação económica nacional
e europeia
- Agravamento do desemprego
- Redução dos apoios sociais pelo
Estado
- Fraca capacidade de trabalho em
parceria e em redes

-A taxa de cobertura das respostas
sociais é variável entre os concelhos,
no entanto a taxa de utilização é
elevada (superior a 60,1% nas
crianças e a 70,1% no caso dos
idosos)
- Aumento da população entre os 014 anos nos concelhos de Benavente
e Salvaterra de Magos, Almeirim e
Alpiarça
- Índice de Coesão ligeiramente
superior à média nacional
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de Almeirim e Benavente, a taxa de
cobertura era inferior à média
nacional, a taxa de utilização é
também elevada.
- PIB per capita inferior à média
nacional
- Aumento do nível de escolaridade
da população
- Elevado grau de educação préescolar, superior à média nacional

- Elevada taxa de analfabetismo
- Baixa proporção da população
jovem com ensino superior
- Elevada taxa de abandono escolar
precoce e baixa taxa de formação de
longa duração

- Aumento da população ativa

- Taxa de desemprego superior à
média nacional, especialmente nos
jovens.
- Baixo nível de habilitações
literárias da população

Economia e
Empresas

- A proximidade a Lisboa e a
Santarém
- Boas acessibilidades
- Aumento do Volume de Negócios,
ainda que ligeiro.
- Importantes zonas empresariais

-Redução do número de empresas
em 2012
- Maioritariamente microempresas
- Fraca capacidade de criar riqueza,
decréscimo do VAB
- Baixo investimento em I&D, do
setor público e privado
- Baixo Índice de Competitividade

Agricultura,
Floresta e

- Território marcadamente rural e
associado ao sector primário
- Elevada representatividade de

- Zonas desfavoráveis – concelho da
Chamusca, S. José da Lamarosa e
Couço (Coruche) – 40% do território

Educação e
Formação

Emprego vs
Desemprego
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- Incentivos à redução da taxa de
abandono escolar precoce, no
âmbito do DLBC urbano.
- Incentivos à inclusão social e à
aquisição de competências no
mercado de trabalho, no âmbito do
DLBC rural e urbano.
- Objetivos da Estratégia Europa
2020 (a cumprir até 2020)
- Incentivos à criação de emprego,
nomeadamente por conta própria,
no âmbito do DLCB rural e urbano.
- Fim do Resgate Financeiro a
Portugal
- Objetivos da Estratégia Europa
2020 (a cumprir até 2020)
Aumento
das
exportações
(possibilidade de novos mercados)
- Redução do preço do petróleo
- Fim do Resgate Financeiro a
Portugal
- Objetivos da Estratégia Europa
2020 (a cumprir até 2020)
- Setor estratégico de logística e
turismo para a Lezíria do Tejo

- Dificuldades económicas podem
reduzir o acesso ao ensino superior
e conduzir ao abandono escolar
precoce.

- Incentivos aos jovens agricultores e
à produção agrícola
- Passagem de medidas do antigo

- Volatilidade dos preços
- Alterações climáticas
- Aumento dos riscos bióticos e

- Difícil situação económica nacional
e europeia
- Agravamento do desemprego nos
últimos anos

- Deslocalização de atividades
económicas para zonas de maior
dinamização
-Dificuldades de financiamento
bancário
- Redução dos limites máximo dos
projetos no DLBC
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Produção
animal

Turismo,
Património e
Cultura

Ambiente

empresas e de pessoal ao serviço na
agricultura.
- Condições edafo-climáticas ideais
para a produção agrícola e florestal.
- Concentração de um grande nº de
coudelarias e ganadarias
- Processo de Emparcelamento Rural
Integrado da Azinhaga, Golegã e
Riachos, em fase final de Estudo de
Impacte Ambiental.
- A proximidade a Lisboa e a
Santarém permite uma maior
atração destas localidades.
- Elevada proporção do turismo
rural
- Importantes traços culturais:
Turismo
Equestre,
Cultura
Tauromáquica, Cultura Avieira,
Falcoaria, Paisagem do Montado

- Baixa representatividade do
volume de negócios agrícola e VAB
- Elevado nº de produtores
singulares idosos, e proporção de
agricultoras inferior à média
nacional.
- Fragmentação da propriedade
- Quebra de produtividade dos
povoamentos florestais

PRODER, agora PDR, para o DLBC
Aumento
das
exportações
(possibilidade de novos mercados)
Valorização
da
agricultura
biológica, e dos produtos de
qualidade
- Setor estratégico para a Lezíria do
Tejo

abióticos
- Baixo nível de conhecimento
científico e investigação aplicada
para espécies chave – sobreiro e
pinheiro manso
- Inexistência de extensão

- Pouca divulgação e marketing da
região, enquanto zona turística
- Baixa taxa de ocupação, e baixa
proporção de hóspedes estrangeiros
- Baixo nº de visitantes nos museus
existentes
- Numero reduzido de Museus na
Rede Portuguesa (apenas 2)

- Concorrência de outras regiões
com maior influência turística,
nomeadamente o Alentejo litoral,
Oeste e Lisboa.

- Importantes reservas naturais do
Estuário do Tejo e Paul do
Boquilobo, e locais do Açude do
Monte da Barca e Agolada
- Importante mancha florestal que
contribui para o sequestro de
carbono e redução de emissão de
GEE e recarga do aquífero do Tejo
- Elevada capacidade de produção
energética de fontes renováveis
(solar, biomassa, hídrica)
- Importante área de gestão florestal
certificada (FSC e PEFC)

- Baixo índice de qualidade
ambiental
- Baixa resiliência dos solos à erosão
- Drenagem e ordenamento dos
cursos de água principais

- Portugal foi considerado o melhor
destino de Turismo do mundo
(2014)
- Aumento do nº de visitantes, nº de
dormidas e de receitas no Turismo
em Portugal (2014)
- Setor estratégico para a Lezíria do
Tejo
- Criação da Marca Ribatejo
Passagem
para
a
ERT
Alentejo/Ribatejo
- Objetivos da Estratégia Europa
2020 (a cumprir até 2020)
- Implementação de medidas agroambientais e Produção integrada e
em modo biológico
- Maior consciência ambiental dos
empresários
- Gestão florestal sustentável
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- Conflitualidade entre aspetos
ambientais e económicos.
- Redução da fiscalização dos
comportamentos ambientais das
empresas
- Aumento dos eventos climáticos
externos
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j.

Desafios e Fatores Críticos de Sucesso

Tendo em conta a análise SWOT do território, os principais desafios estão relacionados com a
criação de emprego. Após a crise financeira atravessada pelo país, e com a qual ainda se debate,
poderá existir alguma relutância na criação de postos de trabalho, mais do que na questão do
empreendedorismo. Sendo este um dos principais objetivos da EDL, terá de existir um forte
incentivo à criação e manutenção dos postos de trabalho criados, para se poderem atingir as metas
definidas para 2023. Outro dos fatores críticos para a criação de emprego, é a redução do valor
limite dos investimentos, especialmente no PO Alentejo, já que os apoios às empresas são
geralmente aqueles que mais postos de trabalho criam, não sendo viável a criação do mesmo
número de postos de trabalho para projetos de 300.000€ ou de 100.000€. Também por este
motivo, acreditamos que poderá existir uma menor adesão aos apoios através do DLBC, o que terá
de ser contrariado através de uma forte promoção dos concursos e dos resultados obtidos. O
trabalho desenvolvido até agora pelo GAL será um fator decisivo no sucesso do DLBC.
Outro constrangimento possível será o financiamento bancário, que está bastante dificultado após a
recente crise no setor bancário. No entanto, tal como aconteceu no passado para o FEADER,
existindo protocolos especiais entre os Organismos Pagadores e as Entidades Bancárias, será
possível promover o financiamento a beneficiários com candidaturas aprovadas.
No que diz respeito às principais atividades a apoiar, acreditamos que estão em linha com as
estratégias da NUT Lezíria do Tejo, seja na agroindústria ou no turismo, bem como na estratégia
regional de apoio ao sector do turismo. Uma grande dificuldade, no nosso entender, será o apoio à
inovação e I&D, que por não ser uma zona de grande especialização tecnológica em geral, poderá
comprometer os objetivos traçados para a região.
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Estratégia de Desenvolvimento Local
A Estratégia de Desenvolvimento Local da APPRCR para o período 2015-2020 baseia-se em
diversas orientações estratégicas e programas operacionais, que permitirão à APPRCR definir uma
estratégia coerente com os objetivos regionais, nacionais e comunitários estabelecidos para este
período, nomeadamente:






Estratégia Europa 2020
Acordo de Parceria Portugal 2020
Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR 2020)
Programa de Operacional Regional do Alentejo 2020 (POR Alentejo 2020)
Programa Territorial Integrado 2014-2020: Lezíria 2020

A visão da APPRCR para o território para o período 2015-2020 é:

“Tornar a Charneca Ribatejana um exemplo de crescimento económico e
ambientalmente sustentável, baseado no desenvolvimento tecnológico e inovador,
sem perder a identidade económica, paisagística e cultural, contribuindo para a
melhoria das condições de vida das populações, garantindo emprego e criando
condições para a fixação da população”
A Missão da APPRCR é utilizar a experiência de 20 anos de abordagem LEADER, a favor da
comunidade no seu todo. Garantir ao território que a aplicação dos FEEI é eficaz e eficiente, tendo
em conta as necessidades efetivas da população da Charneca Ribatejana, assegurando um
acompanhamento informado e sustentável, desde o momento da ideia inicial até à recolha dos
resultados.
Os Macro Objetivos da EDL da APPRCR que a seguir se apresentam, têm em conta as medidas
referidas no Acordo de Parceria para o DLBC e referidas no Convite do Aviso n.º2/2014, para o
DLBC rural, tendo em conta o diagnóstico da área de intervenção:








M10.1 Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas;
Apoio a pequenos investimentos nas explorações agrícolas até um máximo de
25000 € de investimento, incluindo apoio a equipamentos de prevenção contra
roubos.
M10.2 Pequenos investimentos na transformação e comercialização;
Apoio a pequenos investimentos através da criação ou modernização de unidades
de transformação e comercialização de produtos agrícolas que envolvam
investimentos tangíveis e intangíveis de pequena dimensão destinados a melhorar
o desempenho competitivo das unidades agroindustriais, garantindo
simultaneamente a sustentabilidade ambiental das atividades económicas.
M10.3 Diversificação de atividades na exploração;
Investimentos na diversificação de atividades na exploração para atividades não
agrícolas.
M10.4 Cadeias curtas e mercados locais;
Criação de circuitos curtos / cadeias curtas de distribuição / comercialização de
proximidade de produtos agrícolas e transformados incluindo os abrangidos por
regimes formais de diferenciação referentes a áreas de proteção da natureza.
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M10.5 Promoção de produtos de qualidade locais;
Promoção de produtos de qualidade certificada e produtos locais, incluindo os
abrangidos por regimes formais de diferenciação referentes a áreas de proteção da
natureza.
M10.6 Renovação de aldeias (em territórios rurais);
Preservação, conservação e valorização dos elementos patrimoniais locais
(paisagístico e ambiental, incluindo ações de sensibilização).
PI 8a Apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o apoio à atividade por
conta própria, às microempresas e à criação de empresas e microempresas;
g) Projetos de investimento para expansão de pequenas e microempresas
existentes de base local ou para a criação de novas empresas e pequenos negócios,
designadamente na área de valorização e exploração de recursos endógenos, do
artesanato e da economia verde, incluindo o desenvolvimento de empresas em
viveiros de empresas;
PI 6c Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património natural e
cultural;
a) Património Cultural
ii) Proteção, valorização, conservação e promoção do património histórico
e cultural com elevado interesse turístico incluindo em particular aquele
que já é Património da Humanidade reconhecido pela UNESCO;
iii) Modernização e dinamização de museus e de outros equipamentos
culturais de divulgação do Património e de elevado interesse turístico;
iv) Organização e promoção de eventos com impacte internacional;
b) Património natural
i) Criação e requalificação de infraestruturas de apoio à valorização e
visitação de áreas classificadas, bem como outras áreas associadas à
conservação de recursos naturais, incluindo sinalética, trilhos, estruturas
de observação e de relação com a natureza, unidades de visitação e de
apoio ao visitante, rotas temáticas, estruturas de informação, suportes de
comunicação e divulgação;
iii) Programas e ações de desenvolvimento do turismo associado à
natureza, incluindo conteúdos digitais, plataformas digitais e planos de
marketing específicos, assentes nos recursos naturais e direciona dois
para o reforço da visibilidade, interna e externa, das áreas classificadas e
da região, em articulação com a conservação desses recursos;
vi) Desenvolvimento de infraestruturas verdes, em meio urbano ou rural,
incluindo o estabelecimento de corredores ecológicos, de forma a
assegurar a proteção e, quando relevante, a reposição dos serviços dos
ecossistemas, incluindo a fruição;
c) Promoção Turística;
PI 8 iii “Emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de empresas,
incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras”;
b) Projetos de criação do próprio emprego ou empresa por desempregados ou
inativos que pretendam voltar ao mercado de trabalho;
e) Projetos de empreendedorismo social, bem como a promoção de startups
sociais;
PI 9i “Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de oportunidades
e da participação ativa e melhoria da empregabilidade;
a) Animação territorial e inovação social
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b) Desenvolvimento de abordagens integradas, de âmbito local, direcionadas para
o envelhecimento ativo e saudável das populações
c) Dinamização de ações intergeracionais (coaching intergerações) e ações de
promoção da transmissão de conhecimento e memória;
d) Inclusão social de indivíduos de forma multissetorial e integrada
e) Inclusão social de crianças, jovens e outros, em contextos socioeconómicos
vulneráveis
f) Promoção da inclusão ativa

No quadro seguinte, encontra-se a síntese dos Objetivos Estratégicos, respetivos indicadores e
Medidas associados do DLBC:
Domínio Temático

Competitividade e
Internacionalização

Objetivos Estratégicos

Indicador

Medidas

C1.1 Promover o desenvolvimento
económico do setor agrícola, florestal e
pecuário, bem como as atividades não
agrícolas nas explorações

VAB agrícola e não agrícola
Nº de explorações agrícolas
apoiadas em atividades não
agrícolas
% de EA apoiadas no Peq.
Investimento
Peso da DP para apoio a Peq.
Investimento
VAB indústria
Nº de dormidas em
estabelecimentos hoteleiros
% de unidades industriais apoiadas
Peso da DP para apoio a unidades
industriais

Pequenos
Investimentos na
Agricultura
(FEADER)
Diversificação de
atividades na
Exploração
(FEADER)
Pequenos
Investimentos na
Transformação e
Comercialização
(FEADER)
Pro
(FEDER)
Cadeias curtas e
mercados locais
(FEADER)
Promoção do
Produtos de
Qualidade
(FEADER)

C1.2 Potenciar o desenvolvimento
económico da região, valorizando os
sectores da agro-indústria, produção de
energias renováveis, do turismo, da
animação e gastronomia local, e outros
setores estratégicos.
C1.3 Promover a comercialização dos
produtos agrícolas e agroindustriais, em
circuitos curtos e em regimes de
qualidade, bem como o associativismo

C1.4 Promover a I&D e a Inovação nos
produtos, serviços e nos processos
C2.1 Promover a criação de postos de
trabalho, valorizando a faixa etária entre
os 18-34 anos

Inclusão Social e
Emprego

C2.2 Promover o empreendedorismo e a
criação do emprego próprio
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Peso da DP para apoio a Cadeias
Curtas
Peso da DP para apoio a promoção
de regimes de qualidade
Nº de EA apoiadas ao abrigo de
regimes de qualidade, mercados
locais e circuitos de abastecimento
curtos
% despesa em I&D no PIB
Nº de empresas apoiadas (FEDER)
Nº de postos de trabalho criados
(FEADER)
Nº de postos de trabalho criados
(FEDER)
Efeito multiplicador do
investimento público no
investimento privado (FEDER)
Proporção de postos de trabalho
criados para jovens

Nº de pessoas apoiadas no âmbito
da criação de emprego, incluindo
autoemprego (FSE)
Nº de pessoas apoiadas no âmbito
da criação de emprego que
permanecem 12 meses após o fim

Transversal
Concessão de
apoio ao
desenvolvimento
de viveiros (…)
(FEDER)
Diversificação de
atividades na
Exploração
(FEADER)
Pequenos
Investimentos na
Transformação e
Comercialização
(FEADER)
Criação de
emprego por
conta própria
(FSE)
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do apoio (FSE)
C2.3 Potenciar a economia
empreendedorismo social

Capital Humano

o

Nº de empresas de economia social
apoiadas

C2.4 Promover iniciativas de inclusão
social de grupos mais desfavorecidos
C3.1 Promover a formação profissional e
a aquisição de competências

Nº de pessoas apoiadas por
iniciativas de inclusão social
Nº de pessoas apoiadas no âmbito
da criação de emprego, incluindo
autoemprego (FSE)
Nº de visitantes a sítios de
património cultural e natural e
atrações beneficiárias de apoio

C4.1 Preservação
património local
Sustentabilidade e
Eficiência no Uso
dos Recursos

e

e valorização

do

C4.2 Promover o uso eficiente dos
recursos e o uso a energias renováveis

Apoio a instalação de sistemas de
produção de energia a partir de
fontes renováveis

Criação de
emprego por
conta própria
(FSE)
Inclusão ativa
(FSE)
Transversal
Renovação de
aldeias (FEADER)
Conservação do
Património
(FEDER)
Transversal

Quadro 3 – Macro objetivos da Estratégia de Desenvolvimento Local da APPRCR

No DT Competitividade e Internacionalização os objetivos passam por dar respostas às
necessidades de melhoria de competitividade das empresas da região, uma vez que os indicadores
mostram uma redução do nº de empresas e numa fraca capacidade de gerar riqueza. Assim, através
das tipologias “Pequenos investimentos na agricultura e na transformação e comercialização”,
“Diversificação da atividade na exploração” e “Apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas
e à atividade por conta própria, às microempresas e à criação de empresas e microempresas”,
pretende-se aumentar a capacidade das empresas gerarem riqueza, melhorando o seu VAB, e
potenciando áreas de negócio complementares ou não à sua atividade principal, bem como o
aumento do nº de empresas.
O primeiro objetivo estratégico Promover o desenvolvimento económico do setor agrícola,
florestal e pecuário, bem como as atividades não agrícolas nas explorações (O1.1), prende-se
com a importância do setor agrícola no território, que representa cerca de 17% do número de
empresas e do pessoal ao serviço e 12% do volume de negócios e do VAB, valores superiores aos da
Lezíria do Tejo, Alentejo e Continente. Este objetivo inclui os seguintes objetivos específicos:
OE1.1.1 Estimular a modernização e capacitação das explorações agrícolas, florestais
e agropecuárias.
O principal resultado a atingir é o aumento da competitividade das explorações agrícolas
através do aumento da produtividade e redução do custo de produção, e será atingido pela
aplicação da M10.1. Nesta medida prevê-se a valorização de candidatura apresentados por
membros de agrupamento ou organização de produtores reconhecidos, o que contribuirá
para a concretização indireta do objetivo O1.3 no que respeita à promoção do
associativismo; candidaturas apresentadas por jovens agricultores em primeira instalação,
o que contribuirá indiretamente para a melhoria do emprego jovem (O2.1); investimentos
em melhoramentos fundiários e plantações e relacionados com a proteção e utilização
eficiente dos recursos, que contribuirá para a concretização do O4.2.
OE1.1.2 Estimular ao desenvolvimento de atividades não agrícolas nas explorações.
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O principal resultado a atingir é o aumento da rentabilização das explorações, através de
uma exploração multifuncional das explorações agrícolas (M10.3). Verificou-se que um
número reduzido de explorações incluía atividades não agrícolas, pelo que será importante
continuar o apoio à introdução destas atividades, rentabilizando os diversos ativos
resultantes da atividade agrícola. Serão nesta medida valorizados os projetos que
contemplem as atividades consideradas estratégicas para a Lezíria. Na Charneca existe uma
elevada proporção de TER, e que carecem de modernização e qualificação, bem como a
criação de ofertas de animação e de atividades de lazer, que complementem a oferta de
alojamento existente, associada aos traços produtivos e culturais do território – turismo de
natureza, equestre, tauromaquia, enoturismo, olivoturismo, paisagem do montado, outras
que se possam enquadrar nos fatores endógenos do território. Não sendo explorada a
vertente de TER, poderão ser apoiadas apenas atividades de animação turística e outras de
lazer. Outro dos setores importantes é o da produção de energia elétrica a partir de fontes
renováveis, pelo que se procurará apoiar projetos de instalação de Micro e Miniprodução
nas explorações agrícolas.
Este objetivo irá contribuir para a concretização do objetivo O2.1, relativo à criação de
emprego e de emprego jovem, uma vez que será valorizada a criação de emprego, e
especialmente de emprego para jovens.
Em termos gerais, o crescimento económico da Lezíria foi bastante baixo, comparando com outras
NUT III do Alentejo, e mesmo a nível nacional, pelo que é necessário incentivar, para além do setor
agrícola, outros setores como a agro-indústria, a logística, a produção de energias renováveis, o
turismo. A criação de produtos e serviços de elevado valor acrescentado e assentes na tecnologia,
irão garantir o acesso a novos mercados e à internacionalização, bem como ao aumento do PIB na
região. Daí a importância do segundo objetivo Potenciar o desenvolvimento económico da
região, valorizando os sectores da agro-indústria, produção de energias renováveis, do
turismo, da animação e gastronomia local, e outros setores estratégicos (O1.2). Este
apresenta um objetivo específico:
OE1.2.1 Potenciar o desenvolvimento económico da região através da criação,
modernização e desenvolvimento de microempresas
Este será atingido pela aplicação da M10.2 Pequenos investimentos na transformação e
comercialização – no âmbito da agroindústria; e pela aplicação da PI 8a g) Expansão de
pequenas e microempresas existentes de base local ou para a criação de novas empresas e
pequenos negócios. O principal objetivo é o aumento da competitividade, seja através do
aumento da produtividade ou da redução dos custos de produção, e complementarmente a
criação de postos de trabalho associados ao desenvolvimento destas empresas (O2.1).
Neste âmbito, e com o intuito de prossecução de estratégias de desenvolvimento comum, serão
valorizados os setores do Turismo e Animação, na mesma perspetiva do OE 1.1.2 – melhoria e
qualificação da oferta de alojamento, criação e desenvolvimento da oferta de animação e lazer,
associada aos traços produtivos e culturais do território – turismo de natureza, equestre,
tauromaquia, enoturismo, olivoturismo, paisagem do montado, cultura avieira e falcoaria, ou outras
que se possam enquadrar nos fatores endógenos do território. A taxa de ocupação é muito baixa,
bem como a visitação de património cultural, em grande medida pela pouca afirmação no mercado
nacional e internacional, e pela falta de produtos turísticos de qualidade, existindo uma oferta
dispersa. Neste âmbito é importante a criação de novas empresas e de novos produtos turísticos de
qualidade. É também fundamental, a remodelação de espaços que permitam aumentar a
acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida, pelo que investimentos neste âmbito deverão
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ser valorizados. Complementarmente deverão ser apoiados projetos na restauração típica
Ribatejana e Gourmet, que permitam melhorar a oferta e complementar o produto turístico
“Ribatejo”, e de Artesanato Local.
Deverão ser apoiados projetos que se enquadrem nos principais ativos de cada município, por
exemplo a cortiça em Coruche, a logística em Benavente (principalmente em Samora Correia), a
Economia Verde (Energia e Resíduos), na Chamusca, com destaque para as zonas industriais aí
estabelecidas – ZI do Monte da Barca e Observatório da Cortiça e o Ecoparque do Relvão.
Para além dos já referidos, deverão também ser valorizados projetos que se enquadrem na área da
economia social, área de elevado interesse em localidades com taxas de envelhecimento elevadas
como a nossa, e em zonas com algumas carências económicas e sociais. As entidades públicas não
conseguem dar resposta às necessidades das populações, pelo que estas empresas sociais usufruem
de um aumento da procura destes serviços. É também uma área que favorece a criação de emprego,
visto que a grande parte da atividade depende dos recursos humanos existentes, e muito menos no
património construído e equipamentos.
Em complemento ao O2.2, deverão ser valorizados e apoiados projetos de criação de viveiros e
incubadoras de empresas, e das empresas aí criadas, uma vez que irá permitir aumentar o número
de empresas existentes no território, mas também, se houver o correto acompanhamento destas, da
sua sustentabilidade a longo prazo.
Esta dinamização e apoio ao empreendedorismo serão também alvo de iniciativas a realizar pela
associação. Está previsto apresentar uma candidatura conjunta entre os Grupos de Ação Local do
Alentejo, as Comunidades Intermunicipais e a ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do
Alentejo, para implementação de um projeto-piloto de Empreendedorismo em Espaço Rural
(EMER), implementado inicialmente no Alto-Minho, com as devidas transposições para a realidade
do Alentejo.
O projeto tem como principais objetivos contribuir para o emprego, a competitividade e a coesão
social e pretende promover um mecanismo pragmático de apoio, assente na figura do mentor e
numa metodologia direcionada para a resolução de problemas que impedem o empreendedorismo,
sendo para o efeito criada uma rede de apoio com base nos principais atores institucionais e
associativos locais.
Ainda no domínio da Competitividade, a concretização do objetivo estratégico O1.3 Promoção da
comercialização dos produtos agrícolas e agroindustriais, em circuitos curtos e em regimes
de qualidade, bem como o associativismo, que se prende com a necessidade de diminuir a cadeia
entre o produtor e o consumidor, garantindo maior rentabilidade dos produtos. A introdução dos
regimes de qualidade permitirá também aumentar o valor acrescentado dos produtos, bem como a
sustentabilidade ambiental destes. Este objetivo será atingido através dos projetos apoiados nas
medidas do PDR M10.4 e 10.5, respetivamente os seguintes objetivos específicos:
OE1.3.1 Contribuir para a redução da extensão das cadeias de comercialização.
O principal resultado a atingir é o aumento da rentabilização das explorações, através da
redução de intermediários, e consequentemente o aumento do rendimento de pequenos
agricultores, em muitos casos, com excedentes das produções para o autoconsumo. A
menor margem dos intermediários poderá garantir a redução do preço final ao
consumidor, e uma maior sustentabilidade devido ao consumo ser feito localmente,
reduzindo a necessidade de transporte e armazenamento dos produtos, bem com da sua
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importação. Por outro lado, os mercados de proximidade animam o comércio local e
incentivam a procura por outros produtos e serviços locais.
OE1.3.2 Promover o mercado dos produtos locais de qualidade e de fabrico
tradicional.
O principal resultado a atingir é melhorar a promoção destes produtos e aumentar o
número de produtos apoiados nestes regimes de certificação. Existem poucos produtos de
qualidade específicos do território, no entanto espera-se que possam usufruir destas
tipologias mais produtos que no passado quadro, e ainda que seja atribuída a certificação a
novos produtos de qualidade.
A questão relativa ao associativismo encontra-se associado a estas duas tipologias, pois deverão ser
valorizados os projetos apresentados por agrupamentos ou organizações de produtores, bem como
no caso dos mercados locais, ser fundamental o trabalho em parceria para a racionalização dos
recursos. No entanto verifica-se uma grande dificuldade de projetos em parcerias, em redes e em
associativismo, pelo que este objetivo na realidade é mais abrangente, do que apenas estas duas
medidas.
O Alentejo apresenta um nível investimento em Inovação e I&D muito baixo comparativamente ao
Continente e às metas estabelecidas para 2023. A Promoção da I&D e da Inovação nos produtos,
serviços e processos (O1.4), garantirá o aumento do VAB e do PIB da região, bem como na
concretização dos objetivos de Portugal, face à Estratégia Europa 2020, relativo ao Crescimento
Inteligente. Este é um objetivo transversal a todas a medidas do DLBC, procurando-se neste QEC
incentivar a aprovação de projetos inovadores e que derivem de projetos de investigação e
desenvolvimento, em qualquer fase do seu ciclo de vida, e que contribuam efetivamente para o
desenvolvimento económico e social da região.
Um dos principais objetivos da abordagem LEADER e do DLBC é contrariar a tendência de
desertificação das zonas rurais, o que claramente passa pela criação de postos de trabalho
sustentáveis e duradouros, para em último caso, evitar o aumento da migração destas zonas para os
grandes centros urbanos. Tem-se verificado uma perda de população em concelhos mais interiores,
entre outros fatores, por redução de empresas aqui fixadas, para concelhos mais próximos a Lisboa
e com maior desenvolvimento. No entanto, o que acontece nestes últimos é uma saturação dos
postos de trabalho existentes, e consequentemente um aumento do desemprego. Verifica-se no
território um elevado número de desempregados jovens e até com formação superior, o que
contribui em larga escala para a perda de população, principalmente jovem, e para o
envelhecimento da população residente.
No âmbito do domínio temático da Inclusão social e emprego, pretende-se Promover a criação
de postos de trabalho, valorizando a faixa etária entre os 18-34 anos (O2.1). O desemprego
nesta faixa etária é extremamente elevado, levando à migração dos jovens para zonas com maiores
oportunidades de emprego, nomeadamente para fora de Portugal. No entanto, a taxa de
desemprego é elevada em toda a população ativa, pelo que o objetivo mais relevante da EDL é a
promoção da criação de emprego em todos os setores. A concretização deste objetivo irá também
contribuir para as metas nacionais de aumento da taxa de emprego.
O2.1.1 Promover a criação de emprego, principalmente emprego jovem (18-34 anos)
Este objetivo irá ser concretizado principalmente nas medidas que pressupõem criação de
postos de trabalho M10.2, M10.3, PI 8a e PI 8iii, no entanto poderão decorrer de outras,
dada a valorização prevista de projetos apresentados por jovens agricultores, por exemplo.

28

Associação para a Promoção Rural da Charneca Ribatejana
Estratégia de Desenvolvimento Local

Serão assim valorizados projetos apresentados por jovens (entre os 18-34 anos), para a
criação ou desenvolvimento da própria empresa, mas também pela criação de postos de
trabalho por conta de outrem, onde sejam contratados trabalhadores jovens.
A elevada taxa de desemprego bem como a redução do número de empresas nos últimos anos, tem
conduzido à necessidade e a um maior interesse em criar o próprio negócio. Esta é uma alternativa
viável à redução dos postos de trabalho nas empresas e no sector público, pelo que cada vez mais se
deve promover o empreendedorismo e a criação do emprego próprio (O2.2), incentivando a
criação de viveiros de empresas que garantem uma maior sustentabilidade destas novas empresas.
Vão permitir reduzir a dependência das prestações sociais, como o subsídio de desemprego e
outros rendimentos sociais, contribuindo para a redução da pobreza e da exclusão social.
OE 2.2.1 Promoção da criação do próprio emprego
Este objetivo será atingido através da PI 8iii com o apoio a projetos de criação do próprio
emprego ou empresa por desempregados ou inativos que pretendam voltar ao mercado de
trabalho. Todos os projetos pressupõem a criação de pelo menos um posto de trabalho, o
próprio, no entanto serão valorizados os projetos que permitam a criação de mais de um
posto de trabalho. Deverá garantir-se a viabilidade económica e financeira dos projetos, de
forma a promover o emprego sustentável e a permanência do investimento e dos postos de
trabalho a longo prazo.
Podemos também aqui incluir a valorização de projetos de criação do próprio emprego por recémlicenciados, ou recém-formados em cursos técnicos (sendo na realidade um objetivo transversal a
várias tipologias de intervenção) que se debatem com a eterna dificuldade da falta de experiência,
não conseguindo muitas vezes iniciar assim a vida profissional na sua área de formação, optando
muitas vezes por empregos não qualificados e com salários reduzidos.
OE 2.2.2 Promover a criação de viveiros e incubadoras de empresas
A importância da criação de viveiros e incubadoras de empresas foi já referida
anteriormente, no âmbito do OE 1.2.1, voltando aqui a referir-se, dada a importância destes
na criação de empregos, nomeadamente do autoemprego.
OE 2.2.3 Contribuir para a melhoria do emprego jovem, de mulheres e de pessoas
portadoras de deficiência, ou com outras dificuldades de empregabilidade
Serão valorizados os empregos criados por jovens, mulheres, pessoas portadoras de
deficiência, ou outras que apresentem dificuldade de integração no mercado de trabalho.
O objetivo Potenciar a economia e o empreendedorismo social (O2.3) irá ser concretizado
através dos apoios no âmbito da criação de empresas e do próprio emprego (PI 8a e 8iii do Po
Alentejo), sendo valorizadas as empresas do sector social (SAD, serviços de proximidade, etc) e
igualmente de startups sociais. Incluem-se assim dois objetivos específicos, onde os principais
resultados a atingir são o aumento da oferta de respostas sociais de proximidade, para a melhoria
das condições de vida das populações e promover a criação de emprego no setor social:
OE 2.3.1 Promover o empreendedorismo social e as empresas de economia social
OE 2.3.2Incentivar a criação de startups sociais
As dificuldades económicas e o desemprego têm criado situações preocupantes de pobreza e de
exclusão social. A diminuição das prestações sociais atribuídas nos últimos anos conduziu ao
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aumento da população em risco de pobreza, pelo que é necessário Promover iniciativas de
inclusão social de grupos mais desfavorecidos (O2.4).
Verifica-se pela Carta Social que as respostas sociais têm vindo a aumentar a sua cobertura no
território, pelo que neste quadro está vedado o mesmo tipo de apoio a estas instituições, pelo DLBC.
O âmbito de apoio passa agora por iniciativas de inclusão social, destinadas a três grandes públicosalvo: os idosos, as crianças e jovens em situações sociais e económicas mais desfavoráveis e a
pessoas desempregadas, inativas ou que têm outras dificuldades de integração no mercado de
trabalho. Poderão ainda incluir-se outros públicos-alvo que careçam de apoio à inclusão,
nomeadamente na área da doença mental ou deficiência, vítimas de violência doméstica, no geral
pessoas em risco de exclusão social.
OE 2.4.1 Promover iniciativas de inclusão social para a população idosa
Nestas poderão incluir-se, para além de outras, iniciativas que promovam o
envelhecimento ativo e saudável, interação multigeracional para partilha de conhecimento
e atividades conjuntas que promovam o bom relacionamento com os idosos, o respeito, a
não-violência, os cuidados especiais a ter com esta população, o combate ao isolamento,
entre outros.
OE 2.4.2 Promover iniciativas de inclusão social para crianças e jovens em situações
económicas e sociais desfavoráveis
Nomeadamente, que contribuam para a sua formação cívica e educacional, para a ocupação
de tempos livres através do desporto, da cultura, lazer) e que possam contribuir para a
melhoria da relação familiar (atividades pais-filhos, avós-netos, que enriqueçam a ligação
entre o agregado familiar e as necessidades e obrigações dos familiares perante a criança)
OE 2.4.3 Promover iniciativas que contribuam para a melhoria da empregabilidade
Estas iniciativas serão direcionadas para pessoas desempregadas, inativas ou mesmo
empregadas mas que tenham dificuldade na manutenção do emprego, de forma a que
possam adquirir competências, rotinas necessárias ao mercado de trabalho e de incentivo à
procura ativa de emprego.
OE 2.4.4 Valorizar outras iniciativas de inclusão social e animação inovadoras
Valorizar-se-á a utilização de metodologias inovadoras e da reprodução de experiências
com provas dadas de sucesso noutros locais, ou mesmo noutros países e os projetos
apresentados por parcerias e que contribuam para a racionalização dos recursos.
O domínio temático Capital Humano será abrangido pelo objetivo estratégico O3.1 Promover a
formação profissional e a aquisição de competências. O nível de escolaridade da população em
geral é bastante inferior à média nacional, apresentando mais de 50% da população com
escolaridade até ao 1º ciclo, bem como uma população com nível de escolaridade secundário, ou
superior, inferior a 20%. Coruche é um dos concelhos com pior desempenho ao nível da
escolaridade, atingindo uma taxa de analfabetismo de 14,6%. Verifica-se pelo Convite, que não está
prevista nenhuma medida específica no âmbito da formação profissional e aquisição de
competências, no âmbito do DLBC, pelo que se considera oportuno alterar o objetivo específico
para:
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OE 3.1.1 Valorização de projetos apresentados por recém-licenciados e por pessoas
com formação profissional específica, no âmbito a criação do próprio emprego ou
empresas, tal como já tinha sido referido anteriormente, valorizando e incentivando a
formação profissional e a melhoria do nível de escolaridade da população.
Por fim no DT Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, a EDL prevê o objetivo O1.4
Preservar e valorizar o património local. Poderão ser enquadradas duas tipologias de
intervenção, a “Renovação de aldeias”, no que diz respeito ao património paisagístico e ambiental, e
a “Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património natural e cultural”. Aqui
poderão enquadrar-se os seguintes objetivos específicos:
OE 4.1.1 Preservar, conservar e valorizar o património paisagístico e ambiental,
histórico e cultural local com interesse para o turismo
Nomeadamente a cultura avieira, a falcoaria, o montado, mas também a história e cultura
social e rural da região. O território de intervenção dispõe de poucos elementos
patrimoniais relevantes, embora estejam previstas algumas candidaturas a património
nacional e da UNESCO. É assim de extrema importância contribuir para a conservação e
para a construção de infraestruturas que permitam valorizar este património e que tem
tido pouca atenção e apoio. Estas iniciativas devem estar interligadas com os planos de
intervenção elaborados pelo Turismo do Alentejo, para que se prossiga uma estratégia
comum.
OE 4.1.2 Promover a modernização e dinamização de museus e outros equipamentos
culturais
OE 4.1.3 Criar, conservar e melhorar as infraestruturas de apoio às áreas
classificadas e em zonas verdes em meio urbano e rural
No que diz respeito às zonas naturais é de importância extrema conservar e potenciar as
suas funções ecológicas, contribuindo para a sensibilização para a conservação da natureza
e da biodiversidade, mas também ao seu maior usufruto destas áreas pelas populações.
OE 4.1.4 Promover e divulgar o turismo do Ribatejo/Alentejo
Este objetivo é fundamental na EDL. No seu conjunto existe aqui a possibilidade de
dinamizar o turismo na região, tendo em consideração a proximidade a Lisboa e a sua
centralidade, podendo melhorar tanto as taxas de ocupação dos TER, o aumento do número
de visitantes a este património, e contribuindo para a preservação da cultura ribatejana,
cada vez mais ameaçada pelos centros urbanos circundantes.
Por fim, ainda, encontra-se o objetivo transversal Promover o uso eficiente dos recursos e o uso
a energias renováveis (O4.2)
OE 4.2.1 Contribuir para a produção e uso de energia elétrica através de fontes
renováveis (solar, eólica, biomassa, etc.)
Valorizando os projetos que apresentem investimentos na produção de energia renovável,
seja no desenvolvimento do sector agrícola, ou no setor industrial, ou mesmo no âmbito do
comércio e serviços.
OE 4.2.2 Contribuir para a utilização sustentável e eficiente dos recursos e a sua
proteção
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Valorizando projetos que apresentem investimentos que promovam a eficiência no
consumo de energia, água, solos, biodiversidade, GEE e outros recursos, de forma a
melhorar o desempenho ambiental na área de intervenção.

Articulação da EDL com as EIDT NUTS III
Relativamente à definição de objetivos da EDL da Charneca Ribatejana teve em consideração as
Estratégias Sub-regionais, Regionais, Nacionais e mesmo Europeias. No que diz respeito à NUT III
Lezíria do Tejo foram valorizados os setores definidos como estratégicos – Sector primário,
Turismo, Logística, Energias Renováveis, Economia Social (VE 1.1 e VE 1.2 – EIDT). A promoção de
produtos de qualidade irá contribuir para a concretização do VE 1.3, na consolidação do
posicionamento a nível nacional e prosseguir a viragem para o exterior – nos setores agrícola,
florestal e agroindustrial.
As tipologias de investimento de criação de emprego e de inclusão social irão contribuir para o
aprofundamento das questões de fomento da coesão social (VE 2.1) e o pleno emprego, e a
qualidade e a produtividade no trabalho e a coesão do mercado de trabalho (VE 2.2).
Os objetivos de sustentabilidade ambiental e proteção do património natural e paisagístico irão
definitivamente contribuir para tornar a Lezíria do Tejo numa região de excelência ambiental
(VE3.1), promover a coesão e sustentabilidade das áreas rurais (VE3.2)
Tal como referido anteriormente a criação da Comissão de Concertação e Gestão da Lezíria do Tejo,
irá criar condições de consolidação de uma Governação Estratégica, abrangente territorialmente e
dos atores e das instituições envolvidas (VE4.1).
No caso do POR Alentejo, e de forma muito genérica, poderá contribuir para a redução da taxa de
desemprego, pela aposta na criação de pelo menos um posto de trabalho, em tipologias de
investimento que englobam cerca de 64% do orçamento previsto, contribuindo também para
reduzir as assimetrias entre as zonas urbanas e rurais. A valorização da inovação e da I&D em todos
os projetos irá de forma indireta contribuir para o aumento do PIB, melhoria da competitividade e o
reforço da capacidade produtiva. No caso de temas sectoriais importantes como o Turismo do
Alentejo/Ribatejo prevemos contribuir para a afirmação do Cluster do Turismo, nomeadamente da
aposta na dinamização deste sector estratégico, através da modernização e qualificação da oferta de
alojamento, do estímulo ao empreendedorismo qualificado, ao autoemprego e emprego jovem.
Criar e promover o território turístico – melhorando a oferta de animação turística e requalificar e
melhorar os produtos turísticos, criando novos. Apostar no turismo de natureza, no turismo
acessível, no Olivoturismo, Enoturismo e turismo gastronómico. E contribuir em grande escala para
a promoção do turismo do Ribatejo. Iremos valorizar sempre que possível os projetos enquadrados
nos Planos de intervenção específicos.
No âmbito do PDR 2020, as atividades desenvolvidas na EDL irão contribuir para o aumento do
valor acrescentado do setor agroflorestal e a rentabilidade económica da agricultara, ainda que em
pequena escala. Irá ainda contribuir para a melhoria das condições para a dinamização económica e
social do espaço rural.
Após a apresentação e justificação dos objetivos traçados para o período 2014-2020, apresentamos
no quadro 6, a interligação entre os objetivos da APPRCR e as Macro Estratégias Europeia,
Nacionais, Regionais e Sub-Regionais, com influência na área de intervenção e no âmbito do DLBC.

32

Associação para a Promoção Rural da Charneca Ribatejana
Estratégia de Desenvolvimento Local

Objetivos
Estratégicos

Europa 2020
1

2

3

4

5

Portugal 2020
1

2

3

4

5

6

7

8

PDR 2020
9

10

11

1

2

3

OT
1

Alentejo 2020
OT
2

1

O1.1

X

X

X

X

X

O1.2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O1.3
O1.4

X

X

X

O2.1

X

X

X

O2.2

X

X

X

O2.3

X

X

X

O2.4

X
X

O3.1
O4.1
O4.2

X

3

4

5

6

Lezíria 2020
7

8

1.2

X

2.2

3.1

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Quadro 4 – Interligação de Objetivos Estratégicos
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2.1

X

X

X

1.3

X

X

X

1.1
X

X

X
X

X

2

X

X
X
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4.1
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Plano Financeiro e Orçamento Previsional
No período 2007-2013, a Charneca Ribatejana dispôs de aproximadamente 2,82% do orçamento
das Medidas 3.1 e 3.2 do PRODER, tendo no presente quadro comunitário optado por apresentar
um orçamento previsional baseado nos valores do PRODER. Com a utilização de uma estratégia
plurifundos, considerou-se adequado assumir que não existindo uma variação significativa do
número de Grupos de Ação Local, seria possível assumir no caso do FEADER, um valor superior
àquele que tinha sido atribuído no PRODER, cerca de 3,12%. Com a entrada de novas medidas para
a esfera do DLBC, com o aumento da especificidade dos apoios à agricultura e aos agricultores, e
sendo esta uma área com grande aptidão agrícola e florestal, será importante para o território um
aumento do apoio ao investimento através deste fundo.
O orçamento previsto para os fundos de âmbito regional FSE e FEDER foi previsto tendo em
consideração a proporção relativa da Charneca Ribatejana, em termos de área e população,
comparativamente aos restantes Grupos de Ação do Alentejo, correspondendo a cerca de 11,5%. Os
bons resultados a nível de taxa de compromisso e de execução corroboram esta opção de aumentar
a proporção de apoio ao território da Charneca Ribatejana.
Despesa pública SP3 (2007-2013)
Dinamização das Zonas
Rurais

8.686.761,07 €

Funcionamento do GAL
Programa de Aquisição de
Competências e Animação
Projetos de Cooperação
TOTAL

1.297.093,09 €

Despesa Pública DLBC (2014-2020)
Medida 10 - Leader

4.500.000,00 €

PO Alentejo - FSE

1.424.340,00 €

PO Alentejo - FEDER

2.895.000,00 €

Δ DP
2%

841.395,39 €

Funcionamento do GAL e
Animação

900.000,00 €

-58%

230.439,84 €

Projetos de Cooperação

225.000,00 €

-2%

11.055.689,39 €

TOTAL

9.944.340,00 €

Quadro 5 – Distribuição da Despesa pública prevista

Fundo

Valor

FEADER

4 050 000,00 €

FEDER

2 895 000,00 €

FSE

1 424 340,00 €

TOTAL

8 369 340,00 €

Quadro 6 – Total da Proposta de Contratualização por Fundo

As tipologias de ação associadas à criação e desenvolvimento de empresas, do domínio temático da
Competitividade são aquelas que maior importância relativa apresentam na EDL, pelo que no
FEADER, representam 80% da dotação que nos propomos a mobilizar, enquanto no FEDER,
representam 82% da dotação total de 2,89 M€.
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O domínio temático do Emprego e Inclusão social é também bastante relevante no âmbito do FSE,
pelo que se reparte a dotação deste com 55% destinado à criação de emprego por conta própria e
os restantes 45% pelas iniciativas de inclusão social. O FSE representa na estratégia
aproximadamente 1,4 M€.
Estas tipologias de intervenção relativas ao Património irão usufruir de aproximadamente 17% do
orçamento da EDL.
Nos quadros seguintes apresenta-se a distribuição prevista de verbas por cada medida. São
apresentadas também algumas metas previstas para 2023 que justificam a distribuição prevista, e a
comparação de orçamentos relativamente ao Quadro Comunitário anterior.

Comparação dos orçamentos e resultados propostos na 1ª fase do concurso DLBC
No âmbito da 1ª fase foi construída uma matriz semelhante às apresentadas a seguir, utilizando
alguns dados conhecidos. Nesta segunda fase foi possível aprofundar mais a sua construção, com
novos dados e tentando seguir as indicações sugeridas nos seminários realizados nos dias 15 e 16
de julho, e ainda com as diversas contribuições que fomos recebendo ao longo deste período de
candidatura.
Na ação de apoio ao pequeno investimento estava prevista uma despesa pública equivalente a 10%
do FEADER, no entanto com dados fornecidos pelo PRODER, verificou-se que no período anterior, o
montante de despesa aprovada, tinha sido muito superior, pelo que se ajustou os valores
anteriormente fornecidos, permitindo agora apoiar um número muito superior de explorações. O
inverso aconteceu com os pequenos investimentos na transformação e comercialização, tendo-se
reduzido a proporção de apoio. Em conjunto estas duas ações representam 41,1% do FEADER,
cumprindo os montantes mínimos referidos no Convite.
No âmbito da criação de cadeias curtas e mercados locais, os resultados previstos na primeira fase
são sensivelmente os mesmos, no entanto no caso dos produtos de qualidade ajustou-se o valor de
despesa pública para 5,6%, reduzindo o número de projetos previstos. No entanto, dado a pouca
afluência destes produtos a candidaturas no quadro anterior, considera-se aceitável esta redução.
No caso da Diversificação da Atividade, aumentou-se ligeiramente o peso da DP, uma vez que no
caso do FEADER, esta é a medida que mais contribuirá para a criação de postos de trabalho, tendose aumentado assim o número de postos de trabalho previstos nesta medida. Pelo contrário, no
caso da Transformação e comercialização, o número de postos de trabalho foi reduzido.
Globalmente, o número de postos de trabalho do FEADER reduziu-se na 2ª fase, por dois motivos
alterações dos montantes e redução do valor médio de posto de trabalho previsto para apenas 1
PT/projetos, dada a redução do montante máximo de apoio.
No caso do apoio às micro e pequenas empresas, previu-se um aumento do número de empresas
apoiadas, para 63, no entanto reviu-se o valor previsto de postos de trabalho por projeto, para
apenas 1, tendo em consideração o montante máximo de apoio por projeto, que é apenas de
100.000€. Tem-se verificado uma grande dificuldade dos beneficiários criarem os postos de
trabalho a que se propuseram, tendo vindo a reduzir-se o nº de postos efetivamente criados. Por
estes dois motivos consideramos que a todos os projetos devem considerar a criação de pelo menos
um posto de trabalho. Globalmente o valor previsto do FEDER era inferior ao agora considerado,
pelo que se poderão apoiar mais projetos.
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O montante solicitado no FSE também é superior, tendo o valor médio por projeto sido revisto, para
um valor inferior, tendo em consideração o tipo de beneficiário. A taxa de comparticipação
fornecida pela AG do PDR, foi também diferente da inicialmente prevista, o que leva a que o nº de
projetos previstos seja sensivelmente o mesmo, bem como o número de postos de trabalho, sendo
neste caso apenas o próprio emprego.
No caso do apoio previsto para a Inclusão social, considerou-se um montante superior e uma
proporção maior de FSE, dada a importância que estas iniciativas terão no território, e as carências
que nele se verificam. Considera-se um montante inferior de projeto, no entanto a taxa de
comparticipação aumentou, prevendo-se nesta fase apoiar 13 iniciativas. Mantém-se o número
médio de utentes a abranger, cerca de 20 por iniciativa, no entanto, estes valores vão em muito
depender do tipo de projeto apresentado.
No caso da Renovação de Aldeias, a proporção manteve-se semelhante à 1ª fase, no entanto no caso
do FEDER, o apoio à conservação e promoção do património, sofreu um aumento considerável,
devido ao aumento da taxa de comparticipação prevista, que passou para 85%, o que poderá
contribuir para o aumento da procura por este tipo de ação. Por outro lado, verificou-se no decorrer
dos seminários uma predisposição para a apresentação de candidaturas relacionadas com o
turismo e com o património, pelo que se optou por valorizar esta tipologia de ação e contribuir para
o aumento do nº previsto de projetos a apoiar.
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Fundo

FEADER

Medida/Ação

FEDER

Despesa Pública

Despesa de
Fundo

Investimento
médio por
projeto

Nível de
apoio

Despesa
pública por
projeto

Nº de
projetos

PT

Cadeias curtas e mercados locais;
Promoção de produtos de qualidade
locais;
Pequenos Investimentos na
Transformação e Comercialização;

750.000,00 €

7,8%

350.000,00 €

315.000,00 €

150.000,00 €

50%

75.000,00 €

5

0

576.000,00 €

5,6%

250.000,00 €

225.000,00 €

192.000,00 €

50%

96.000,00 €

3

0

817.460,00 €

7,8%

350.000,00 €

315.000,00 €

81.746,00 €

45%

36.785,70 €

10

10

Diversificação da atividade agrícola;
Regime simplificado de pequenos
investimentos nas explorações
agrícolas;

3.890.136,00 €

38,9%

1.750.000,00 €

1.575.000,00 €

162.089,00 €

45%

72.940,05 €

24

24

3.005.056,00 €

33,3%

1.500.000,00 €

1.350.000,00 €

22.096,00 €

50%

11.048,00 €

136

0

630.240,00 €

6,7%

300.000,00 €

270.000,00 €

78.780,00 €

50%

39.390,00 €

8

0

9.668.892,00 €

100%

4.500.000,00 €

4.050.000,00 €

114.451,83 €

55.193,96 €

184

34

900.000,00 €

55,0%

783.387,00 €

783.387,00 €

50.000,00 €

85%

42.500,00 €

18

18

780.000,00 €

45,0%

640.953,00 €

640.953,00 €

60.000,00 €

85%

51.000,00 €

13

0

1.680.000,00 €

100%

1.424.340,00 €

1.424.340,00 €

55.000,00 €

46.750,00 €

31

18

4.725.000,00 €

82,0%

2.373.900,00 €

2.373.900,00 €

75.000,00 €

50%

37.500,00 €

63

63

630.240,00 €

18,0%

521.100,00 €

521.100,00 €

78.780,00 €

85%

66.963,00 €

8

0

5.355.240,00 €

100%

2.895.000,00 €

2.895.000,00 €

76.890,00 €

52.231,50 €

71

63

8.819.340,00 €

8.369.340,00 €

95.049,10 €

52.912,68 €

286

115

Renovação de Aldeias;

FSE

Investimento total

Criação de emprego por conta
própria, empreendedorismo e
criação de empresas (FSE)
Inclusão ativa, com vista à promoção
da igualdade de oportunidades
Concessão de apoio ao
desenvolvimento de empresas e
apoio à atividade por conta própria
(FEDER)
Conservação, proteção, promoção e
desenvolvimento do património
natural e cultural
Total

16.704.132,00 €

Quadro 7 – Distribuição da Despesa pública prevista por medidas
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Orçamento comparativo por medida da EDL

PRODER 2007-2013

Diversificação da atividade agrícola
Criação e Desenvolvimento de
microempresas
Atividades de animação e Lazer
Conservação e proteção do património
Serviços à população rural
Charneca Ribatejana
Pequenos Investimentos na Agricultura
Transformação e Comercialização
(31+111)
Promoção de Produtos de Qualidade
PRODER
TOTAL

Despesa Pública

% DP no
orçamento

Limite

Valor médio de
projeto

Nº de Projetos apoiados
total / Nível max apoios
atuais

Postos de Trabalho
criados Total/Niv
max apoio atuais

1.865.035,23 €

21,47%

300.000,00 €

162.089,41 €

20/11

27/6

3.848.119,87 €

44,30%

300.000,00 €

145.947,52 €

42/19

114/38

999.072,63 €

11,50%

300.000,00 €

223.846,73 €

8/1

21/2

505.491,57 €

5,82%

200.000,00 €

78.780,45 €

11/11

0

1.469.041,77 €

16,91%

300.000,00 €

110.873,05 €

19/11

39/15

25.000,00 €

22.096,00 €

123/123

0

81.746,00 €

4/4

0

483.590,00 €

1/0

0

228

201/61

8.686.761,07 €
1.157.147,48 €
130.794,40 €
290.154,00 €
1.578.095,88 €

500.000,00 €

10.264.856,95 €
Quadro 8 – Orçamento comparativo por medida da EDL (PRODER 2007-2013)
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DLBC 2020
Diversificação da atividade agrícola
(FEADER)
8.a Apoio ao desenvolv. microempresas
(FEDER)

Despesa Pública

Variação de
DP

Limite

Valor médio de
projeto

Nº de Projetos apoiados

Postos de trabalho

1.750.000,00 €

-6,2%

200.000,00 €

150.000,00 €

24

24

100.000,00 €

75.000,00 €

63

63

100.000,00 €

50.000,00 €

18

18

2.373.900,00 €

9.iii Emprego por conta própria (FSE)

783.387,00 €

6.c Conservação do Património (FEDER)

521.100,00 €

100.000,00 €

78.780,00 €

8

0

Renovação de aldeias (FEADER)

300.000,00 €

62,4%

200.000,00 €

78.780,00 €

8

0

9i. Inclusão ativa (FSE)

640.953,00 €

-56,4%

100.000,00 €

60.000,00 €

13

0

1.500.000,00 €

29,6%

25.000,00 €

22.096,00 €

136

0

Transf e Comercialização

350.000,00 €

167,6%

200.000,00 €

81.746,00 €

10

10

Promoção de Produtos de Qualidade

250.000,00 €

-13,8%

200.000,00 €

192.000,00 €

3

0

350.000,00 €

100%

200.000,00 €

150.000,00 €

8.819.340,00 €

-14,1%

Pequenos Investimentos na Agricultura

Cadeias curtas e mercados locais
Charneca Ribatejana

-34,9%

Quadro 9 – Orçamento comparativo por medida da EDL (DLBC 2014-2020)
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Resultados e Metas
Uma vez que o orçamento anteriormente apresentado é ainda previsto, podendo ser alterado no
decorrer da fase de negociação, também os resultados e metas a atingir são previsionais e
dependem largamente da dotação disponível para cada ação. Tendo em conta a distribuição
prevista e orçamento apresentado no anterior Quadro 7, foi possível definir alguns indicadores, e
resultados a atingir com a implementação da EDL e que a seguir se descrevem
pormenorizadamente, por medida a implementar.
No território potencialmente toda a população está coberta pela EDL, não existindo território não
elegível, pelo que 100% da população é coberta pela nossa intervenção, ou seja, 118.233 habitantes.
Tendo em conta os resultados previstos no PDR 2020, a Charneca Ribatejana irá contribuir até
2023 para a atribuição de 2,94% da Despesa pública e a concretização de 7,04% dos projetos
apoiados, e 7% dos beneficiários apoiados. No âmbito da criação de emprego, prevê-se criar 34
postos de trabalho através de projetos LEADER, o que contribuirá em 2,41% para a meta traçada.
Foi solicitada uma previsão de metas até 2018, e no final do programa, em 2023. Considerou-se
uma taxa de compromisso até 2018 igual a 33,33%, ou seja, considerou-se o período de 2016 a
2022, e uma taxa de compromisso igual em todos os anos.
Pequenos Investimentos na Agricultura
Tendo por base os dados históricos do PRODER ação 112 para a área da APPRCR (nº de projetos
aprovados = 123; Valor médio de projeto = 22.096€; Despesa pública total (comparticipação de
42,6%) = 1.157.147,48€) foi possível atribuir uma dotação de 1.500.000€, que permitiram apoiar
com uma taxa de comparticipação de 50%, cerca de 136 projetos, com o mesmo valor médio de
projeto. Existindo a possibilidade de apresentar mais de um projeto por beneficiário, prevê-se que
10% dos beneficiários usufruam de 2 apoios, pelo que no total prevê-se apoiar 122
explorações/agricultores. Tendo em conta o número de explorações existentes em 2009 (4384)
poder-se-á apoiar 2,78% do número total de explorações existentes.
Pequenos Investimentos na transformação e comercialização
Tendo por base os dados históricos do PRODER ação 111 e 311 para a área da APPRCR (nº de
projetos aprovados = 4; Valor médio de projeto = 81.746€; Despesa pública total (comparticipação
de 40%) = 130.794,40€) foi possível atribuir uma dotação de 350.000€, que permitiram apoiar
com uma taxa de comparticipação de 45%, cerca de 10 projetos, com o mesmo valor médio de
projeto. Existindo a possibilidade de apresentar mais de um projeto por beneficiário, prevê-se que
10% dos beneficiários usufruam de 2 apoios, pelo que no total prevê-se apoiar 9 unidades
industriais. Tendo em conta o número de unidades industriais alimentares e bebidas existentes em
2012 (127) poder-se-á apoiar 7,08% do número total de explorações existentes. No que diz
respeito à criação de postos de trabalho, o valor histórico de criação de postos de trabalho por
projeto era de 1,35, mas em projetos com o limite de 300.000€, pelo que considerou-se então como
valor médio para o período 2014-2020, a criação de 1 posto de trabalho por projeto.
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Prioridade de
Investimento
a mobilizar

Fundo

Eixo/Medida do
Programa
Ação do Pacto

Indicador de realização
Indicador

Projetos apoiados
M10 - LEADER

FEADER

Pequenos
investimentos nas
explorações agrícolas

Despesa Pública
Projetos/beneficiários
apoiados
Despesa Pública

M10 - LEADER

FEADER

Pequenos
investimentos na
transformação e
comercialização

M10 - LEADER

FEADER

Meta 2023

Indicador

Meta
2018

Meta
2023

Explorações ou
Beneficiários apoiados, na
restruturação ou
modernização

0,91 %

2,78 %

45

136

500 Mil €

1 500 Mil €

40

122

117 Mil €

350 Mil €

Empregos criados através
de projetos LEADER
apoiados

3

10

Explorações ou
Beneficiários apoiados, na
restruturação ou
modernização

2,36 %

7,08 %

Empregos criados através
de projetos LEADER
apoiados

8

24

Projetos apoiados

3

10

Projetos/beneficiários
apoiados

3

9

Despesa Pública
Diversificação de
atividades na
exploração

Meta 2018

Indicador de resultado

580 Mil €

1 750 Mil €

Projetos apoiados

8

24

Projetos/beneficiários
apoiados

7

21

41

Proposta de
Dotação Fundo
a Contratualizar

1 350 000,00 €

315 000,00 €

1 575 000,00 €

Associação para a Promoção Rural da Charneca Ribatejana
Estratégia de Desenvolvimento Local

Prioridade de
Investimento
a mobilizar

Fundo

Eixo/Medida do
Programa
Ação do Pacto

Indicador de realização
Indicador
Projetos apoiados

99.M10 LEADER

FEADER

Cadeias curtas e
mercados locais

Despesa Pública
Projetos/beneficiários
apoiados

Projetos apoiados
99.M10 LEADER

99.M10 LEADER

FEADER

FEADER

09.10 Investimentos no
contexto de
estratégias de
FEDER
desenvolvimento
local de base
comunitária;

Promoção dos
produtos de
qualidade

Renovação de aldeias

PI 8a g) Projetos de
investimento para
expansão de
pequenas empresas e
microempresas
existentes de base
local (...)

Indicador de resultado

Meta 2018

Meta 2023

2

5

116 Mil €

350 Mil €

2

5

1

3

83 Mil €

250 Mil €

Projetos/beneficiários
apoiados

1

2

Projetos apoiados

3

8

100 Mil €

300 Mil €

Projetos/beneficiários
apoiados

2

6

Empresas que
beneficiam de apoio

21

63

Despesa Pública

Despesa Pública

42

Indicador

Meta
2018

Meta
2023

Proposta de
Dotação Fundo
a Contratualizar

315 000,00 €

Explorações ou
Beneficiários com
investimento apoiado em
regimes de qualidade

0,02 %

0,04 %
225 000,00 €

270 000,00 €

Postos de trabalho criados

21

63

2 373 900,00 €
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Prioridade de
Investimento
a mobilizar

Fundo

09.10 Investimentos no
contexto de
estratégias de
FEDER
desenvolvimento
local de base
comunitária;
09.06 FSE
Estratégias de
desenvolvimento
local de base
comunitária;
09.06 Estratégias de
desenvolvimento FSE
local de base
comunitária;

Eixo/Medida do
Programa
Ação do Pacto

PI 6c Conservação,
proteção, promoção e
desenvolvimento do
património natural e
cultural
PI 8iii b) Projetos de
criação do próprio
emprego (...) e e)
Projetos de
empreendedorismo
social (...)

PI 9i Inclusão ativa

Indicador de realização
Indicador

Aumento do número
esperado de visitantes
a sítios de património
cultural e natural e
atrações beneficiários
de apoio
Pessoas apoiadas no
âmbito da criação de
emprego, incluindo
autoemprego

Projetos de inovação e
experimentação social
apoiados

Meta 2018

180
visitantes

Indicador de resultado
Meta 2023

541 visitantes

6

18

4

13

Indicador

Meta
2018

Meta
2023

Dormidas em
estabelecimentos
hoteleiros, aldeamentos,
apartamentos turísticos e
outros

3 333

10 000

521 100,00 €

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

40 %

50 %

783 387,00 €

Quadro 10 – Investimento, Ações e Metas
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Proposta de
Dotação Fundo
a Contratualizar

640 953,00 €
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Prioridade de
Investimento
a mobilizar
M10 - LEADER

M10 - LEADER

Fundo

FEADER

FEADER

Eixo/Medida do Programa
Ação do Pacto

Indicador de realização
Indicador

Indicador de resultado
Indicador

Meta
2018

Meta
2023

Proposta de
Dotação Fundo
a Contratualizar

Meta
2018

Meta
2023

Pequenos investimentos nas Peso da despesa pública para
explorações agrícolas
apoio ao pequeno investimento
nas explorações agrícolas

33,30 %

33,30 %

1 350 000,00 €

Pequenos investimentos na
transformação e
comercialização

Peso da despesa pública para
apoio ao investimento nas
unidades industriais

7,80 %

7,80 %

315 000,00 €

M10 - LEADER

FEADER

Cadeias curtas e mercados
locais

Peso da despesa pública para
apoio a cadeias curtas e
mercados locais

7,80 %

7,80 %

315 000,00 €

M10 - LEADER

FEADER

Promoção dos produtos de
qualidade

Peso da despesa pública para
apoio a promoção de produtos
de qualidade locais

5,60 %

5,60 %

225 000,00 €

1

2

Produtos locais incluídos em
ações de promoção
M10 - LEADER

FEADER

09.10 - Investimentos
no contexto de
estratégias de
FEDER
desenvolvimento
local de base
comunitária;
09.10 - Investimentos
no contexto de
estratégias de
FEDER
desenvolvimento
local de base
comunitária;

Renovação de aldeias

Peso da Despesa Pública para
apoio à renovação de aldeias

6,70

PI 8a g) Projetos de
investimento para expansão
de pequenas empresas e
microempresas existentes
de base local (...)
PI 6c Conservação,
proteção, promoção e
desenvolvimento do
património natural e
cultural

6,70

225 000,00 €
Aumento do número de
visitantes esperados

5%

15 %

Efeito multiplicador das
estratégias do
investimento público no
investimento privado

0,90

1,80

2 373 900,00 €

0,90

1,80

521 100,00 €

Efeito multiplicador do
investimento público no
investimento privado

44

270 000,00 €
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Diversificação de atividades na exploração agrícola
Tendo por base os dados históricos do PRODER ação 311 para a área da APPRCR (nº de projetos
aprovados = 20; Valor médio de projeto = 162.089€ (para projetos com o limite de 300.000€);
Despesa pública total (comparticipação de 50%) = 1.865.035,23€) foi possível atribuir uma dotação
de 1.750.000€, que permitirá apoiar com uma taxa de comparticipação de 45%, cerca de 24
projetos, com o mesmo valor médio de projeto. Existindo a possibilidade de apresentar mais de um
projeto por beneficiário, prevê-se que 10% dos beneficiários usufruam de 2 apoios, pelo que no
total prevê-se apoiar 21 explorações agrícolas. No que diz respeito à criação de postos de trabalho,
o valor histórico de criação de postos de trabalho por projeto era de 1,35, mas em projetos com o
limite de 300.000€, pelo que considerou-se então como valor médio para o período 2014-2020, a
criação de 1 posto de trabalho por projeto.
Cadeias curtas e mercados locais
A medida não existia no PRODER, pelo que se considerou 75% do valor limite como valor médio de
projeto. Consideram-se 5 projetos, devido às intensões de candidatura já conhecidas, e
considerando a possibilidade de apoiar, mais de 1 concelho por projeto, bem como possíveis
iniciativas privadas.
Promoção dos produtos de qualidade
Tendo por base os dados históricos do PRODER ação 142 para a área da APPRCR (nº de projetos
aprovados = 1; Despesa pública total (comparticipação de 60%) = 290.154€) foi possível atribuir
uma dotação de 250.000€, que permitirá apoiar com uma taxa de comparticipação de 50%, cerca
de 3 projetos, com um valor médio de projeto de 192.000€. Existindo a possibilidade de apresentar
mais de um projeto por beneficiário, prevê-se que pelo menos um dos beneficiários possa
apresentar 2 projetos, sendo assim apoiados pelo menos 2 produtos de qualidade local.
Renovação de aldeias
Tendo por base os dados históricos do PRODER ação 321 para a área da APPRCR (nº de projetos
aprovados = 11; valor médio de projeto = 78.780€, Despesa pública total (comparticipação de 60%)
= 519.950,95€) foi possível atribuir uma dotação de 300.000€, que permitirá apoiar com uma taxa
de comparticipação de 50%, cerca de 8 projetos. Existindo a possibilidade de apresentar mais de
um projeto por beneficiário, prevê-se que dois dos beneficiários possam apresentar 2 projetos,
sendo assim apoiados pelo menos 6 beneficiários.

No que diz respeito ao PO Alentejo, prevê-se que a intervenção da EDL contribua com 8,18% dos
postos de trabalho previstos no FEDER e 2,39% na criação do próprio emprego. Globalmente a
aplicação dos fundos FSE e FEDER poderá contribuir com cerca de 10,58% dos postos de trabalho a
atingir até 2023.
PI 8a g) Projetos de investimento para expansão de empresas e microempresas existentes
de base local
Tendo em consideração o limite de 100.000€, considerou-se o valor médio de projeto igual a
75.000€, e uma taxa de comparticipação de 50%, o que irá permitir apoiar cerca de 63 projetos,
com uma dotação prevista de 2.373.900€. No que diz respeito à criação de postos de trabalho, o
valor histórico de criação de postos de trabalho por projeto era de 2, no entanto considerou-se
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apenas 1 posto de trabalho para 2014-2020, uma vez que se tem verificado que o número proposto
não é cumprido na maioria dos casos, em que existem mais de 2 postos de trabalho e também
porque a taxa de comparticipação era mais elevada do que é atualmente. Quanto ao indicador efeito
multiplicador do investimento público no investimento privado, e não existindo um esclarecimento
adequado relativo a este indicador, optou-se por aproximar o valor à meta definida para o PO
Alentejo.
PI 6c) Conservação, proteção e promoção do património natural e cultural
Considerou-se igualmente o valor médio de projeto de 78.780€ (valor histórico do PRODER ação
321), o que permitirá apoiar 8 projetos, a uma taxa de comparticipação de 85%. No que diz respeito
ao resultados, considerou-se que será de esperar um aumento de 15% de visitantes nos projetos
apoiados. Existindo apenas dados para o nº de visitantes de museus, considerou-se os dados do INE
existentes (36.067 visitantes e 10 museus), o que se traduz em 3607 visitantes por museu, com um
aumento de 541 visitantes (extrapolando-se este valor médio por museu para os projetos
apoiados). Quanto ao nº de dormidas, o valor apresentado de aumento de 10.000 dormidas referese ao valor necessário de dormidas para aproximar a taxa de ocupação da Lezíria (20,5%) à do
Alentejo (26%), onde os empreendimentos da área da APPRCR contribuem com 44% – Dados do
INE 2013). Este valor não depende diretamente da intervenção da EDL, pelo que a ideia geral das
metas apresentadas é aumentar a taxa de ocupação, aproximando a Lezíria ao Alentejo.
PI 8iii b) e e) Criação de emprego próprio e apoio à criação de startups sociais
Considerou-se um valor médio de projeto 50.000€, para uma taxa de apoio de 85%. Por tratar-se d
uma medida de criação do próprio emprego, considerou-se oportuno considerar que será criado
apenas 1 posto de trabalho por projeto, ou seja, aproximadamente 18 postos de trabalho.
Considerou-se que a taxa de permanência ao fim de 12 meses de 40% até 2018 e 50% até 2023, tal
como indicado no PO Alentejo.
PI 9i Inclusão ativa
Consideraram-se projetos de valor médio igual a 60.000€, e uma taxa de comparticipação de 85%.
Os indicadores de resultado existentes não se aplicam adequadamente a esta ação. Quanto às metas
de realização potencialmente poderão apoiar-se 13 iniciativas, que dependendo do tipo de
atividade, poderão abranger no mínimo 10-20 pessoas por cada uma delas.

Na primeira fase estavam previstos outros indicadores e metas, que se pretende que venham a ser
atingidos, mas que no entanto não foram adicionados ao quadro de indicadores e metas, por não
dependerem integralmente da EDL, ou por não ser possível neste momento, garantir a sua
avaliação no decorrer da implementação da estratégia. Irão no entanto ser monitorizados se assim
for possível:


Variação do VAB agrícola ou não agrícola nas explorações = + 15% (o aumento previsto
está apenas relacionado com os projetos de investimento aprovados). No caso dos
pequenos investimentos, não será possível avaliar este fator, dado que a viabilidade
económica não é uma condicionante da operação. Poderá apenas ser verificado no caso da
Diversificação da atividade na exploração (FEADER). Este indicador estava previsto apenas
para o O1.1 (relativo ao setor agrícola), tendo em consideração que o setor agrícola obteve
um aumento do VAB de 12% entre 2004 e 2011.
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Variação do VAB industrial = + 5% (o aumento previsto está apenas relacionado com os
projetos de investimento aprovados).
% despesa em I&D no PIB% (este indicador não está diretamente relacionado com as
medidas do DLBC, no entanto será valorizada a Inovação e a I&D no âmbitos dos projetos
aprovados) = 1% (para a Lezíria do Tejo)
Proporção de postos de trabalho criados para ou por jovens = 30%. Este indicador poderá
ser medido no âmbito dos projetos apoiados, no entanto não é possível saber se terá
influência direta da EDL, pois não é possível saber se será um critério de hierarquização.

Será possível verificar a evolução destes indicadores, para além dos projetos, nos dados estatísticos
do INE, para os municípios, NUT III Lezíria do Tejo e NUT II Alentejo, no entanto não será possível
medir assim a influência da EDL no território, apenas por comparação relativamente aos resultados
atingidos pelos beneficiários.

Realização para Áreas de Cooperação
No âmbito da Cooperação, pretende-se de um modo geral promover a realização de projetos a
vários níveis, ou seja, um projeto a nível nacional que permita uma colaboração entre os vários GAL
do Continente e Ilhas, e que permita valorizar e promover a iniciativa LEADER. Pretende-se
também concretizar um projeto ao nível da NUTII Alentejo/Ribatejo, que por um lado celebre a
união e o trabalho desenvolvido pelos GAL do Alentejo, e valorize os ativos da região, seja através
da cultura, da paisagem ou do turismo na região. Os restantes projetos terão um carácter mais
específico, com a participação de um número mais reduzido de GAL, e irão assentar em temáticas
comuns entre eles, em temas como a Agricultura, Floresta e Recursos Hídricos, associando sempre a
estes a lógica de inovação, e I&D nos processos e nos produtos, garantindo a sustentabilidade
ambiental e do mercado. Ainda no âmbito do mercado, procurar-se à desenvolver projetos que
potenciem o empreendedorismo e o trabalho em rede, áreas estas que se mostram fundamentais
para o desenvolvimento sustentável e rentável. Outro importante tema é a valorização e promoção
dos produtos e serviços endógenos da região e que poderão contribuir para o desenvolvimento
económico da região, através do aumento do reconhecimento no mercado interno e externo, mas
também a sua importância no turismo e na atratividade do território. Pretende-se participar num
projeto a nível transnacional, introduzindo metodologias e técnicas estudadas e casos de sucesso,
noutros Estados Membros com características semelhantes, que possam ser replicadas em contexto
nacional.
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Experiência do GAL Charneca Ribatejana
Com mais de 20 anos de existência, a APPRCR sempre se dedicou exclusivamente à implementação
de instrumentos de política de desenvolvimento rural – LEADER, merecendo o reconhecimento das
entidades e instituições regionais e locais, mas também dos beneficiários que diariamente nos
procuram, questionando-nos sobre o Portugal 2020 e apresentando-nos ideias dos seus projetos
pessoais. A parceria tem vindo a ser alargada, de forma a garantir uma maior representatividade
tanto temática como territorial, o que contribui para uma maior representatividade da comunidade
nas decisões estratégicas para o Portugal 2020. Em 1994, inicia-se o processo de candidatura da
APPRCR, como entidade responsável pela implementação da abordagem LEADER II, tendo-se o
programa desenvolvido entre 1996 até 1999. Neste período foram aprovados 128 projetos, que
ainda hoje mantêm 54 postos de trabalho. Continuando o trabalho desenvolvido até ali, candidatase ao programa LEADER +, continuando a desempenhar um importante papel no desenvolvimento
local entre 2000 e 2006. Foram aprovados 98 projetos, nos quais se mantém atualmente 78 postos
de trabalho. Verificou-se num estudo recente, que destes 226 projetos, apenas 25% cessou
atividade, sendo que 1/3 destes estavam relacionados com artesanato. O posicionamento da
associação na execução foi sempre bastante razoável, tendo recebido reserva de eficiência, nestes
dois quadros. Em 2007, inicia-se o Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER). Neste, a
Charneca Ribatejana foi responsável pela atribuição de mais de 8,4 M€ a beneficiários públicos e
privados, apoiaram-se 100 projetos que criaram-se mais de 200 postos de trabalhos diretos e a
longo prazo. Com dados reportados a junho de 2015, a taxa de compromisso era de 96% e a taxa de
execução de 92%, podendo ainda aumentar devido à existência de alguns projetos por concluir à
data. A posição da APPRCR é bastante razoável, encontrando-se apenas com 4% de diferença entre
o comprometido e o executado, e acima da média no que diz respeito a esta relação. A taxa de
compromisso encontra-se um pouco abaixo da média, o que se deveu a atrasos nos primeiros
concursos, mas cuja recuperação permitiu no espaço de 2 anos (2012 e 2013), a análise, aprovação
e contratação de 3 dos 4 concursos e de 48% do orçamento total da estratégia.

Composição do Órgão de Gestão e Equipa Técnica
Para o triénio 2013-2015, o Órgão de Gestão é constituído por cinco elementos – o Presidente e
quatro Vogais. Representam, cada um deles, um parceiro da associação, e que a seguir se
enumeram:






PRESIDENTE - António Alberto Gonçalves Ferreira – Associação de Produtores Florestais
de Coruche
VOGAL - Mário Antunes – AGROTEJO
VOGAL - Nuno Monteiro Coimbra – Associação de Agricultores do Ribatejo
VOGAL - Rui Igreja Fernando Canas – Associação de Agricultores da Charneca
VOGAL - Francisco Patrício Dias – Associação de Agricultores de Coruche

No que diz respeito à equipa técnica, é formada por profissionais com experiência na aplicação de
fundos comunitários no Desenvolvimento Local. É formada por quatro profissionais - o
Coordenador, duas Técnicas adstritas a cada uma das áreas funcionais técnicas de candidaturas e
uma Administrativa.
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Área Funcional
Coordenação

Cargo Técnico
Coordenador

Nome
João Luís Noronha Empis
Falcão

Planeamento e
Análise
de
Projetos

Técnica

Rute Cristina Lourenço
Fernandes Vieira

Acompanhamen
to e Controlo de
Projetos

Técnica

Carla Maria Antunes
Xavier de Basto

Administrativa e
Financeira
Acompanhamen
to e Controlo de
Projetos

Administrativa

Luísa
de
Fernandes

Almeida

Formação em Gestão Agrícola,
Mestrado em Marketing and
Product Management
Licenciatura e Mestrado em Engª
do Ambiente – Tecnologias
Ambientais.
Formação
profissional
em
gestão
económica e financeira de
projetos, contratação pública,
análise de pedidos de pagamento
e identificação do beneficiário
Licenciatura em Gestão de
Recursos Humanos. Formação
profissional em análise de
pedidos de pagamento
Ensino secundário (12º ano)
Formação
profissional
em
contabilidade
e
fiscalidade,
contratação
pública,
fundamentos de gestão de
projetos, análise de pedidos de
pagamento e identificação do
beneficiário

Quadro 11 – Estrutura Técnica Local

Os técnicos têm formação superior e profissional em áreas diversas, bem como experiência na
gestão de fundos comunitários, com relevância para implementação da EDL e funcionamento do
GAL.

Capacidade financeira, técnica e material
A APPRCR apresenta uma liquidez elevada, pelo que a situação financeira é boa, sendo a capacidade
de pagar as dívidas elevada. A evolução nos últimos três anos, em que existem documentos
contabilísticos, é positiva, tendo aumentado 11,6% no último ano (ver Anexo IV).
No que diz respeito à Solvabilidade e Autonomia Financeira, os valores são também positivos, tendo
em conta o tipo de entidade. A autonomia financeira aumentou também, no último ano, 16,5%. A
origem dos recursos é essencialmente através de subsídios, cobrindo quase a totalidade das
despesas de Fornecimentos e Serviços Externos e Gastos com Pessoal. As restantes despesas são
cobertas por doações dos associados, gerando assim um ligeiro resultado líquido do período. A
associação dispõe de instalações e equipamentos que lhe permitem adequadamente responder às
necessidades de implementação da ELD.
Indicadores

2011

2012

2013

Liquidez geral

69,8%

69,6%

81,2%

Solvabilidade

36,1%

34,7%

34,4%

Autonomia financeira

26,5%

25,8%

42,3%

Cobertura das despesas correntes pelos subsídios
Resultado líquido do período

97%

98%

99%

2484,62 €

6292,12€

25.987,5€

Quadro 12 – Indicadores de Capacidade económica e financeira da Associação
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Dispositivos de execução da EDL
Segundo os estatutos da APPRCR, fazem parte dos órgãos sociais a Assembleia Geral, a Direção e o
Conselho Fiscal, que são eleitos em Assembleia Geral de associados por um período de três anos. A
Assembleia Geral de associados é um órgão colegial constituído por todos os associados da
APPRCR, e cujas principais funções são o acompanhamento da construção, implementação e
avaliação da Estratégia Local de Desenvolvimento (EDL), bem como a aprovação final da mesma. O
Conselho Fiscal é o órgão ao qual compete examinar as escriturações, bem como dar parecer sobre
o inventário e respetivos documentos económicos e financeiros (Balanço, Relatório e Contas).
O Órgão de Gestão é o órgão executivo, competindo-lhe construir, implementar e avaliar a EDL,
garantindo a participação dos associados em todas as fases, bem como de outras entidades que se
mostrem fundamentais para a adequada elaboração e execução da mesma. Compete-lhe entre
outras, a decisão de aprovação dos projetos, ainda que careça da aprovação da Autoridade de
Gestão do Fundo de Financiamento. Ao Órgão de Gestão compete ainda a contratação de uma
Equipa Técnica, responsável pela execução técnica, administrativa e financeira da ELD. A existência
destes dois órgãos – Órgão de Gestão e Equipa técnica – garante a segregação de funções técnicas e
de decisão. Sempre que existam projetos do GAL ou de membros de qualquer um destes dois
órgãos, será garantida a análise por entidade externa competente, designada pela Autoridade de
Gestão do Fundo.
Esta Equipa Técnica divide-se em cinco áreas funcionais, sendo a área de Coordenação responsável
pela correta e eficaz execução da EDL, e de todos os procedimentos inerentes ao funcionamento da
APPRCR. A área de Planeamento e Análise de Projetos é a área responsável pela elaboração da EDL
e posteriormente pela elaboração dos documentos relativos à admissão e análise das candidaturas,
e respetiva análise e enquadramento dessas candidaturas, e de todos os procedimentos até à
contratação dos projetos. O acompanhamento dos projetos após contratação, bem como a análise
dos pedidos de pagamento, e os procedimentos de encerramento e acompanhamento pósencerramento, são da responsabilidade da área funcional Acompanhamento e Controlo de Projetos.
A separação destas duas áreas garante a segregação de funções relativas à análise de candidaturas e
de pedidos de pagamento, uma vez que os técnicos envolvidos no processo são distintos. A área de
Animação e Cooperação será responsável pela divulgação das atividades e concursos da APPRCR,
bem como de promover a participação dos parceiros, e de outras entidades que se mostrem
relevantes para a elaboração, execução e avaliação da EDL e ainda a execução, acompanhamento e
avaliação das medidas de Animação da ELD e de Cooperação Interterritorial e Transnacional.
O apoio administrativo a todas as outras áreas funcionais, Órgão de Gestão, Assembleia Geral e
Conselho fiscal é efetuado pela área administrativa e financeira. A contabilidade será assegurada
através da contratação externa de uma entidade para esse efeito.
No âmbito da aplicação do FSE e FEDER, e prosseguindo o objetivo de alinhar as estratégias
regionais e sub-regionais, nomeadamente as Estratégias Integradas de Desenvolvimento
Territorial, ficou definida a constituição de um órgão consultivo entre diferentes entidades
regionais e sub-regionais da Lezíria do Tejo – Conselho Intermunicipal (CI), os vários GAL
aprovados na Lezíria do Tejo (APRODER e APPRCR), o Instituto Politécnico de Santarém, a
NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém, o Centro distrital de Santarém do
Instituto da Segurança Social (ISS) e a Delegação Regional de LVT do Instituto do Emprego e
Formação Profissional (IEFP) – com o objetivo de garantir a racionalidade entre os projetos
concretos a apoiar na sub-região pelo FEIE, de potenciar sinergias e evitar duplicações, de
promover complementaridades entre Fundos e de se assegurar consenso regional nos projetos a
executar. O Conselho Intermunicipal (CI) será uma entidade de Natureza supramunicipal que
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desempenha o papel de coordenação, dinamização e facilitação do processo de cooperação
territorial. A comissão de Concertação e Gestão (CCG) será uma estrutura de apoio à coordenação e
gestão operacional, constituída por representantes relevantes da região e presidida pelo Presidente
do Conselho Intermunicipal (entidades referidas anteriormente). Esta comissão reunirá sempre
que necessário e dará parecer sobre todos os projetos a apoiar através do futuro ITI ou dos futuros
DLBC, da Lezíria do Tejo. A Estrutura de Apoio técnico (EAT) terá como funções a assistência
técnica das operações e ações previstas que deverá ser assegurado pelo secretariado executivo
intermunicipal. Por fim, dar-se-á conhecimento da lista de projetos aprovados à Assembleia Geral
de parceiros.
Assembleia Geral
Conselho Fiscal
Órgão de Gestão
Equipa Técnica
Coordenação

Área de Planeamento e
Análise de Projetos

Área de Acompanhamento e
Controlo de Projetos

Área de Animação e
Cooperação

Área Administrativa e Financeira
Ilustração 2 – Modelo organizacional da Associação Charneca Ribatejana
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1º Fase
Analise de Candidaturas

Comissão de Concertação e
Gestão da Lezíria do Tejo

Parecer sobre
Candidaturas no
âmbito do PO
Alentejo

AG Alentejo 2020

Receção de Candidatura

Área Administrativa e Financeira

Análise técnica e proposta de
parecer sobre a Candidatura

Área Planeamento e Análise de Projetos

Parecer sobre a Candidatura

Área Coordenação

Decisão/ Proposta de decisão
de Candidatura

Órgão de Gestão

Decisão da Candidatura

Comunicação da Decisão da
Candidatura

AG PDR 2020

Validação da Decisão

Organismo Pagador
IFAP ou AD&C

Contratação da Candidatura

Ilustração 3 – Ciclo da análise de candidaturas
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2º Fase
Execuçao e
Acompanhamento de
Projetos

Organismo Pagador
IFAP ou AD&C

Receção de Pedidos de
Pagamento

Área Administrativa e Financeira

Análise e Validação de Pedidos
de Pagamento

Área Acompanhamento e Controlo de
Projetos.

Validação do Pedido de
Pagamento

Área Coordenação

Comunicação da execução e
acompanhamento

Autorização do Pagamento

Ilustração 4 – Ciclo da análise de pagamentos
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Dispositivos de participação dos parceiros na elaboração e execução da EDL
A participação da comunidade é essencial para a concretização dos objetivos do DLBC,
prosseguindo a lógica bottom-up característica da abordagem LEADER.
No âmbito da elaboração do documento de pré-qualificação, e construção do Diagnóstico Inicial e
Macro Estratégia - 1ª Fase - existiram quatro fases distintas:
1.
2.

3.
4.

Reuniões com as CM da área de intervenção no sentido de identificar as principais
necessidades e objetivos do município, no âmbito das ações previstas no DLCB;
Presença em diversas sessões de esclarecimentos/conferências/reuniões de trabalho
promovidas pela CIM LT, Federação Minha Terra, GAL’s do Alentejo e Ribatejo, CCDRAlentejo, Entidade Regional Turismo Alentejo e Ribatejo, PDR2020, Biosfera Paul do
Boquilobo, Rede Europeia Anti-Pobreza, entre outras;
Recolha de informação geral junto dos potenciais beneficiários, sobre as intenções de
projetos a realizar, a quando dos diversos contactos destes junto da APPRCR.
Participação ativa dos associados na elaboração do documento de pré-qualificação e
definição da Macro Estratégia para a Charneca Ribatejana, tendo sido aprovado em 10 de
Fevereiro de 2015.

Nesta segunda fase, e após a aprovação da APPRCR como candidato a GAL, e no âmbito da
Elaboração da Estratégia de Desenvolvimento Local - 2ª Fase – ocorreram três etapas
fundamentais:
1. Participação ativa dos associados e de outras entidades relevantes (como Municípios,
Associações, Cooperativas, Empresas, antigos e potenciais Beneficiários), através da
realização de 2 seminários, onde foram apresentados e discutidos os objetivos traçados, o
orçamento previsional e alguns resultados a tingir com a implementação da estratégia.
2. Colaboração especial de associados do sector social, na definição dos objetivos, metas e
resultados a alcançar no âmbito do FSE.
3. Coordenação das Estratégias de Desenvolvimento Locais, entre os GAL aprovados do
Alentejo.
Estas várias fases permitiram construir uma EDL participada, por diversas entidades associadas e
não associadas e de vários setores de atividade, e representativa dos interesses e objetivos da
comunidade em geral. A própria parceria sofreu alterações com a entrada de novos associados,
aquando da candidatura na 1ª fase, no sentido de torná-la mais abrangente e mais representativa
em determinados setores de atividade, como o setor social – com a entrada da Cáritas de Coruche e
da Tejo D’Honra – o setor do turismo – com a entrada da ANTE. Já depois da 1ª fase foi solicitada a
integração de outro associado a AIDIA – no âmbito do setor do património e educação/formação,
sempre mantendo os rácios necessários.
A APPRCR garante que a Assembleia Geral de parceiros acompanha de perto a execução da EDL,
promovendo a realização de pelo menos uma reunião anual, para apresentação e discussão da
evolução da execução da estratégia. Os associados são já em si representativos das principais forças
do território, no entanto, pretendeu-se neste quadro aumentar o acompanhamento da
implementação da EDL, tanto a nível da NUT III Lezíria do Tejo, como da NUT II Alentejo. Resulta
assim do acordo com a CIM-LT, a criação da Comissão de Concertação e Gestão da Lezíria do Tejo
que terá um papel determinante no alinhamento dos projetos aprovados no DLBC e na ITI,
garantindo a racionalidade entre os projetos apoiados, potenciando sinergias e evitando
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duplicações. Por fim, pretende-se ainda a um nível superior criar uma plataforma de
acompanhamento e monitorização do DLBC 2020, ao nível da região Alentejo, entre diversos atores
públicos e privados, assegurando a articulação entre os GAL, as ITI e a CCDR- Alentejo.
Procurar-se-á apresentar a EDL à comunidade e entidades relevantes para a sua concretização,
através de sessões públicas de esclarecimentos, bem como procurar-se-á mais tarde, realizar
sessões de esclarecimento sobre as ações e medidas específicas, avisos de concurso, e sobre outros
temas de interesse na apresentação das candidaturas e pedidos de pagamento, nomeadamente
sobre elaboração de candidaturas, pedidos de pagamento, contratação pública, e outros de caracter
mais específico.
De forma transparente e aberta, serão publicadas as listagens de projetos aprovados, nos canais
próprios da APPRCR – site e redes sociais. A monitorização dos objetivos, metas e resultados será
realizada anualmente, através da publicação nos canais de comunicação próprios, de um Relatório
de Monitorização dos projetos aprovados, bem como dos projetos de cooperação e animação a
realizar.

Mecanismos de acompanhamento e avaliação, que garantam a monitorização
e reajustamentos à EDL, tendo em vista os resultados contratualizados
A monitorização dos objetivos, metas e resultados será realizada anualmente, através da publicação
de um Relatório de Monitorização dos projetos aprovados, bem como dos projetos de cooperação e
animação realizados. Semestralmente será também publicado um Relatório Intercalar de
Monitorização (com os dados provisórios dos primeiros seis meses do ano). Promover-se-á ainda a
monitorização dos projetos a nível da NUT III, através da Comissão de Concertação e Gestão da
Lezíria do Tejo, bem como da Plataforma de Acompanhamento e Monitorização do DLBC 2020, ao
nível da NUT II Alentejo, conforme protocolos estabelecidos. A nível nacional, conta-se ainda com a
Federação Minha Terra, na concretização de uma monitorização externa e nacional dos resultados
alcançados.
Internamente, os dados serão recolhidos e elaborado o Relatório de Monitorização, pelas áreas
funcionais de Planeamento e Análise de Projetos e Acompanhamento e Controlo de Projetos, sendo
apresentado ao Órgão de Gestão para apreciação. O relatório deverá conter os dados absolutos, a
comparação aos resultados definidos na EDL, as devidas justificações e constrangimentos, bem
como uma proposta de atuação. No caso do Relatório Anual, deverá ser apresentado à Assembleia
Geral, e acrescido da apreciação e recomendações dos parceiros, considerando os devidos
reajustamentos à EDL, tendo em conta os resultados contratualizados, e enviado às Autoridades de
Gestão competentes. Nos anos 2017 e 2019, existirá a necessidade de elaborar relatórios especiais
de execução (REA), onde constaram os dados solicitados pelas respetivas AG, e que serão
posteriormente remetidos à Comissão Europeia. No final do Programa preparar-se-á a avaliação Expost, com os dados solicitados pelas AG.
A monitorização dos projetos de Animação e Cooperação terá o mesmo tipo de estruturação, no
entanto, a monitorização intercalar será feita a meio do período de execução do mesmo, sendo o
relatório de monitorização final apresentado após a conclusão do projeto. Em projetos superiores a
um ano, far-se-á a monitorização semestralmente.
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