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1. IDENTIFICAÇÃO	DA	ÁREA	DE	INTERVENÇÃO	DA	EDL	

A	 GRATER,	 com	 a	 sua	 larga	 experiência	 em	 matéria	 de	 gestão	 de	 instrumentos	 de	 política	 de	
desenvolvimento	rural	e	local,	tem	como	objetivo	o	desenvolvimento	social	e	económico	do	seu	território	
de	intervenção	(Ilhas	Terceira	e	Graciosa,	ambas	localizadas	no	Grupo	Central	do	Arquipélago	dos	Açores),	
bem	como	projetar	a	imagem	e	os	produtos	locais	desse	território.	A	estratégia	da	GRATER	realiza-se	através	
do	apoio	a	projetos	nas	mais	diversas	áreas:	

§ Ambiente.	Através	de	ações	materiais	e	imateriais	que	visam	a	consciencialização	das	pessoas	para	
a	preservação	e	valorização	do	ambiente	e	dos	recursos	naturais.		

§ Turismo.	Através	do	desenvolvimento	de	ações,	sobretudo	no	âmbito	da	promoção	do	turismo	rural	
e	da	promoção	do	turismo	de	natureza.		

§ Gastronomia,	produtos	típicos	e	artesanato.	Através	da	promoção	e	valorização	dos	produtos	locais	
e	artesanais	e	da	sua	comercialização,	nomeadamente	por	via	da	criação	de	circuitos	de	distribuição.		

Estes	 projetos	 são	 desenvolvidos	 por	 entidades	 privadas	 e	 públicas,	 e	 através	 da	 GRATER	 em	 iniciativas	
próprias	 ou	 em	 parceria	 com	 outras	 Associações	 de	 Desenvolvimento	 Local	 e	 entidades	 (projetos	 de	
cooperação).		

	

1.1 Localização		

O	Território	de	Intervenção	da	GRATER	abrange	as	ilhas	Terceira	e	Graciosa	e	representa	19,85%	da	Região	
Autónoma	dos	Açores	 (RAA),	 17,24%	ocupados	pela	 ilha	 Terceira	 e	 2,61%	pela	 ilha	Graciosa,	 tendo	 sido	
considerado	rural	em	toda	a	sua	extensão.	

Tabela	1.	Delimitação	geográfica	do	território	de	intervenção	

RAA	e	ilhas	 Área	(Km2)	
Perímetro	
(Km2)	

Comprimento	máximo	
Altitude	máxima	

Norte-Sul	 Este-Oeste	

RAA	 2.332,7	 943	 311	 557	 2.351	

Terceira	 400,30	 126	 18	 29	 1.021	

Graciosa	 60,70	 44	 10	 11	 402	
Fonte:	SREA,	2012.	

A	Tabela	seguinte	apresenta	a	listagem	de	concelhos	e	respetivas	freguesias	abrangidas	pelo	GAL	GRATER.	
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Tabela	2.	Identificação	das	Freguesias	das	ilhas	Terceira	e	Graciosa	

Ilhas	 Terceira	 Graciosa	

Concelhos	 Angra	do	Heroísmo	 Praia	da	Vitória	 Santa	Cruz	Graciosa	

Freguesias	

Altares	 Agualva	 Santa	Cruz	
N.	Sra.	da	Conceição	 Biscoitos	 Guadalupe	

Santa	Luzia	 Cabo	da	Praia	 Luz	
São	Pedro	 Fonte	do	Bastardo	 Praia	(São	Mateus)	

Sé	 Fontinhas	 	
Cinco	Ribeiras	 Lajes	 	
Doze	Ribeiras	 Santa	Cruz	 	

Feteira	 Quatro	Ribeiras	 	
Porto	Judeu	 São	Brás	 	
Posto	Santo	 Vila	Nova	 	
Raminho	 Porto	Martins	 	
Ribeirinha	 	 	

Santa	Bárbara	 	 	
São	Bartolomeu	 	 	

São	Bento	 	 	
S.	Mateus	da	Calheta	 	 	

Serreta	 	 	
Terra-Chã	 	 	

São	Sebastião	 	 	

	

1.2 Composição	da	parceria	

O	GAL	é	constituído	por	todos	os	associados	da	GRATER,	os	quais	incluem	os	municípios	dos	concelhos	do	
seu	território	de	intervenção	e	um	conjunto	de	entidades	relevantes	para	o	seu	desenvolvimento	integrado	
e	coerente,	cobrindo	nomeadamente	as	vertentes	económica,	social,	cultural,	desportiva	e	ambiental.	Estão	
representados	na	parceria	diversos	sectores	de	atividade:	administração	local,	agricultura	e	pescas,	comércio	
e	indústria,	serviços,	solidariedade	social,	cultura,	ambiente,	desporto	e	lazer	e	educação.	Ao	longo	dos	anos	
a	GRATER	tem	vindo	a	reforçar	a	sua	parceria,	sendo	atualmente	constituída	por	87	associados	(mais	5	do	
que	2015	no	momento	da	elaboração	da	EDL):	

Ø 32	entidades	públicas	(36,8%):	3	câmaras	municipais	e	29	(das	34)	juntas	de	freguesia;	

Ø 55	entidades	privadas	(63,2%):	10	IPSS	(incluindo	3	Santas	Casas	da	Misericórdia);	15	Associações	
sem	fins	lucrativos	(4	do	ramo	agrícola,	7	culturais,	1	do	setor	das	pescas,	1	ligada	ao	ambiente,	1	
de	 jovens	e	1	desportiva);	7	Cooperativas	 (5	do	 ramo	agrícola,	1	cultural	e	1	 ligada	ao	setor	das	
pescas);	 7	 Empresas;	 10	 Empresários	 em	 nome	 individual;	 3	 Pessoas	 singulares;	 1	 Fundação;	 1	
Câmara	do	Comércio;	e	1	Instituto	ligado	à	cultura.	

Esta	composição	da	parceria	evidência	um	esforço	constante	da	GRATER	de	mobilização	dos	atores	locais	e	
no	aproveitamento	e	potencialização	dos	seus	conhecimentos	e	capacidades	em	prol	do	desenvolvimento	
do	território.	
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2. INTRODUÇÃO	

No	período	de	programação	2014-2020,	com	uma	maior	orientação	das	intervenções	para	os	resultados,	a	
dimensão	da	avaliação	ganha	uma	importância	acrescida	na	implementação	dos	fundos	comunitários.	Neste	
sentido,	o	Regulamento	(UE)	n.º	1303/2013	do	Parlamento	Europeu	e	do	Conselho,	de	17	de	dezembro	de	
2013,	que	estabelece	disposições	comuns	relativas	à	implementação	dos	Fundos	Europeus	Estruturais	e	de	
Investimento	(FEEI)	determina,	nos	seus	artigos	33º	e	34º,	que	os	Grupos	de	Ação	Local	(GAL)	devem:	

Ø fazer	a	monitorização	da	execução	da	estratégia	de	desenvolvimento	local	de	base	comunitária	e	as	
operações	apoiadas;		

Ø realizar	ações	específicas	de	avaliação	ligadas	a	essa	estratégia;	e,		

Ø incluir,	na	sua	estratégia	de	Desenvolvimento	Local	de	Base	Comunitária	(DLBC),	uma	descrição	das	
disposições	de	monitorização	e	avaliação.		

No	 âmbito	 das	 ações	 de	 monitorização	 e	 avaliação	 da	 Estratégia	 de	 Desenvolvimento	 Local	 (EDL),	
implementada	no	âmbito	do	Programa	de	Desenvolvimento	Rural	para	a	Região	Autónoma	dos	Açores	2014-
2020	 (PRORURAL+),	 e	 tendo	em	 consideração	o	 enquadramento	 legal,	 foi	 desenvolvido	um	processo	de	
avaliação	 da	 EDL	 do	 GAL	 GRATER,	 que	 teve	 em	 consideração	 as	 orientações	 metodológicas	 existentes,	
nomeadamente	as	seguintes:	

§ Orientações	 para	 a	 Avaliação	 das	 Estratégias	 de	 Desenvolvimento	 Local,	 LEADER/DLBC,	 da	
Federação	Minha	Terra/Rede	Rural	Nacional;	

§ Orientações	para	a	Avaliação	do	LEADER/DLBC,	da	Rede	Europeia	do	Desenvolvimento	Rural;	

§ Estrutura	de	Relatório	de	Avaliação	definido	pela	Autoridade	de	Gestão	do	PRORURAL,	e	a	qual	este	
Relatório	adoptou.		

2.1. Objetivos	e	âmbito	da	avaliação	

O	conceito	principal	subjacente	à	avaliação	é	o	objetivo	implícito	do	GAL	na	mobilização	das	comunidades	
rurais	para	o	desenvolvimento	do	território,	quer	através	da	execução	de	projetos	de	 investimento,	quer	
através	 das	 atividades	 de	 animação,	 ou	 seja,	 a	 interação	 do	 GAL	 com	 o	 sistema	 publico-institucional	 e	
privado,	e	com	a	comunidade	do	seu	território	de	intervenção,	com	o	objetivo	de	concretizar	os	objetivos	
de	desenvolvimento	definidos	na	EDL.	Este	enquadramento,	define	os	objetivos	para	a	avaliação:	

Ä a	importância	de	evidenciar	os	resultados	da	implementação	da	estratégia;	

Ä a	transparência	do	processo	de	elaboração,	operacionalização	e	implementação	da	EDL;	

Ä a	oportunidade	para	demonstrar	os	efeitos	das	atividades	do	GAL	no	território	de	intervenção	e	o	
valor	acrescentado	de	o	fazer	através	da	abordagem	LEADER;	

Ä a	capitalização	de	conhecimento	e	aprendizagem,	tendo	em	conta	que	o	processo	de	avaliação	é	
uma	oportunidade	para	melhorar	o	conhecimento	sobre	o	território	e	a	sua	relação	com	a	absorção	
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dos	fundos	comunitários	e,	assim,	para	ajustar	a	implementação	da	estratégia	e	para	melhorar	a	sua	
conceção	no	próximo	período	de	programação.	

Assim,	o	desenvolvimento	do	processo	de	 avaliação	 teve	por	 referência	 as	dimensões	 sistematizadas	na	
figura	seguinte.	

Figura	1.	Dimensões	de	avaliação	

	

2.2. Síntese	da	abordagem	metodológica	da	avaliação	

A	construção	do	quadro	metodológico	para	a	avaliação	da	EDL,	tal	como	referido,	foi	guiada	pelo	conceito	
presente	 nas	 orientações	 com	 origem	 nos	 documentos	 nacionais	 e	 comunitários	 para	 desenvolver	 o	
processo	de	avaliação.		

Neste	 processo	 de	 avaliação	 destaca-se	 a	 aplicação	 de	 uma	 perspetiva	 multi-método,	 com	 recurso	 a	
diferentes	métodos	 de	 recolha	 e	 tratamento	 de	 informação	 e	 com	 recurso	 a	metodologia	 de	 avaliação	
sobretudo	 qualitativa.	 Esta	 perspetiva	 permitiu	 evidenciar	 os	 resultados	 da	 implementação	 da	 EDL,	
contribuindo	também	para	identificar	os	seus	fatores	de	sucesso	e	de	insucesso.		

Tendo	 como	 objetivo	 a	 resposta	 aos	 objetivos	 da	 avaliação,	 de	 acordo	 com	 a	 estrutura	 pré-definida	 do	
Relatório	de	avaliação,	foram	percorridas	as	fases	características	deste	tipo	de	processo.	

FASE	 1.	 Preparação.	 Nesta	 fase,	 analisou-se	 as	 tendências	 de	 evolução	 do	 contexto	 do	 território	 de	
intervenção,	tendo	presente	a	um	conjunto	de	indicadores-chave	económicos	e	sociais,	e	a	atualidade	de	
coerência	e	pertinência	da	EDL	face	a	essa	evolução.		

Esta	fase	inclui	também	a	análise	dos	elementos	de	avaliação,	tendo	presente	a	necessidade	de	integrar	um	
sistema	 de	 monitorização	 e	 avaliação	 com	 capacidade	 para	 captar	 todos	 os	 contributos	 das	 operações	
apoiadas	e	das	atividades	desenvolvidas	pelo	GAL	para	a	concretização	dos	objetivos	definidos	na	EDL	(ou	
seja,	incluindo	a	animação,	bem	como	a	implementação	dos	sete	princípios	da	abordagem	LEADER).	

	

Produção	de	resultados	
tangíveis

Medir	a	concretização	dos	objetivos	
estabelecidos	pela	EDL,	face	aos	dados	de	
referência	(constantes	do	diagnóstico,	da	

análise	SWOT	e	da	análise	de	
necessidades).

Produção	de	resultados	
intangíveis

Avaliar	os	resultados	das	atividades	de	
animação

Avaliar	o	valor	acrescentado	com	a	
aplicação	combinada	dos	princípios	da	

abordagem	LEADER

Introduzir	ajustamentos	 na	EDL
(se	relevantes	e	facilmente	 operacionalizáveis)

Dispositivos	de	gestão,	
acompanhamento	e	controlo	da	EDL
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FASE	2.	Estruturação.	Relativamente	a	esta	fase,	o	processo	de	avaliação	aplicou:	

(i) Um	conjunto	de	técnicas	de	recolha	de	informação	de	forma	a	obter	evidências	e	material	empírico	
indispensável	para	construir	coerência	nos	resultados	e	para	responder	às	dimensões	de	avaliação:	

§ Reuniões	 de	 trabalho	 com	 o	 GAL,	 com	 vista	 aprofundar	 o	 conhecimento	 sobre	 o	 território	 de	
intervenção,	 sobre	 o	 quadro	 lógico	 da	 intervenção	 da	 EDL	 e	 a	 sua	 execução;	 e	 atividades	
desenvolvidas	pelo	GAL.		

§ Entrevistas	a	atores,	que	visou	envolver	atores	relevantes	(beneficiários	e	parceiros)	com	opinião	
qualificada	e	pontos	de	vista	diferenciados	sobre	a	implementação	da	EDL	e	os	seus	resultados,	
bem	como	sobre	o	papel	do	GAL	no	desenvolvimento	do	seu	território	de	intervenção.			

§ Processo	 de	 inquirição	 às	 entidades	 parceiras	 e	 entidades	 beneficiárias.	 A	 aplicação	 de	 um	
inquérito	por	questionário	visou	contribuir	para	ampliar	os	elementos	de	informação	de	carácter	
qualitativo	e	quantitativo,	permitindo	 igualmente	conhecer	a	visão	dos	parceiros	do	GAL	e	dos	
beneficiários	da	EDL.	

(ii) Uma	 metodologia	 de	 avaliação	 de	 natureza	 qualitativa,	 embora	 tendo	 presente	 a	 importância	 de	
integrar	 indicadores	 quantitativos.	 A	 seleção	 da	 metodologia	 de	 avaliação	 considerou	 o	 perfil	 de	
informação	 disponível	 e	 a	 capacidade	 para	 estabelecer	 uma	 relação	 coerente	 entre	 os	 inputs,	 as	
realizações	e	os	resultados	da	estratégia.		

FASE	3.	Observação	e	Análise.	Nesta	 fase,	a	Equipa	de	avaliação	 reuniu	os	elementos	necessários	para	a	
operacionalização	do	processo	de	avaliação.	Os	valores	dos	indicadores	foram	recolhidos	através	do	sistema	
de	 monitorização	 do	 PRORURAL+	 e,	 adicionalmente,	 através	 do	 GAL	 (p.e.,	 Relatórios	 de	 Execução),	 do	
processo	 de	 inquirição	 e	 do	 conjunto	 de	 entrevistas	 realizado.	 A	 avaliação	 procedeu	 à	 triangulação	 da	
informação	quantitativa	e	qualitativa.		

A	avaliação	considerou	o	conjunto	de	projetos	aprovados,	no	entanto,	para	a	quantificação	dos	indicadores	
utilizou-se	os	projetos	em	execução,	ou	seja,	com,	pelo	menos,	um	pedido	de	pagamento	realizado	até	31	
de	dezembro	de	2018.	

FASE	 4.	 Apreciação.	Na	 fase	 final	 do	 processo	 de	 avaliação	 procedeu-se	 a	 uma	 análise	 crítica	 de	 toda	 a	
informação	 quantitativa	 e	 qualitativa	 recolhida,	 tendo	 por	 objetivo	 a	 resposta	 às	 dimensões	 de	 análise	
constantes	da	estrutura	pré-definida	do	Relatório	de	Avaliação.		
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3. CONTEXTO	DE	IMPLEMENTAÇÃO	DA	EDL	

3.1. Análise	e	contexto	de	implementação	da	EDL	

A	 definição	 da	 EDL	 foi	 enquadrada	 por	 um	 diagnóstico	 da	 situação	 do	 território	 de	 intervenção,	 o	 qual	
sistematizou	os	principais	aspetos	de	caracterização	da	sua	realidade	física,	social	e	económica,	e	sustentou	
o	exercício	de	 identificação	de	necessidades,	desafios	e	oportunidades	 com	maior	 relevância	para	o	 seu	
processo	de	desenvolvimento	(cf.	Subcapítulo	3.2.)	e	que	o	GAL	GRATER	tencionou,	e	ainda	tenciona	dar	
resposta	através	da	sua	EDL.	

Na	ótica	desta	avaliação,	a	revisitação	do	diagnóstico	apresentado	em	sede	de	candidatura	visa	sustentar	a	
apreciação	da	pertinência	das	opções	e	prioridades	estratégicas	adotadas	pela	EDL	(cf.	Capítulo	3.2.).	Para	
esse	 efeito,	 e	 tendo	 presentes	 os	 objetivos/domínios	 de	 intervenção	 preconizados	 para	 o	 DLBC	 rural,	 o	
trabalho	 da	 avaliação	 foi	 estruturado	 em	 função	 de	 três	 dimensões	 principais	 de	 análise	 da	 realidade	
territorial	 em	 presença:	 (i)	 População	 e	 qualidade	 de	 vida,	 (ii)	 Economia	 e	 mercado	 de	 trabalho,	 (iii)	
Património	cultural	e	natural.	

Assim,	tendo	por	base	um	painel	de	indicadores-chave	de	natureza	estatística	e	a	perceção	dos	parceiros	e	
beneficiários	respondentes	ao	inquérito	lançado,	a	Equipa	de	avaliação	procedeu	à	análise	da	evolução	do	
contexto	de	intervenção	em	torno	das	áreas	de	intervenção	da	EDL,	ou	seja,	não	se	pretende,	neste	contexto,	
fazer	uma	atualização	aprofundada	do	diagnóstico,	mas	uma	sinalização	das	tendências	de	evolução.	Note-
se	que	esta	análise	está	condicionada	à	informação	estatística	disponível	(grande	parte	dos	dados	não	foram	
atualizados	após	os	Censos	de	2011	e	outra	parte	não	se	encontra	com	a	desagregação	desejável	–	neste	
contexto,	refira-se	que	a	estratégia	da	avaliação	consistiu	em	explorar	dados	estatísticos	que	reunissem	estas	
duas	condições:	atualização	recente	e	desagregação	por	ilha).	

	

Relativamente	à	dimensão	‘População	e	qualidade	de	vida’,	o	diagnóstico	começa	por	apontar	uma	dinâmica	
populacional	 contrastada,	 verificando-se	 um	 ligeiro	 crescimento	 da	 população	 residente	 na	 ilha	 Terceira	
(+1,4%)	e	uma	diminuição	na	ilha	Graciosa	(-7,9%),	entre	2001	e	2013,	passando	as	ilhas	a	acolher	56.641	e	
4.400	habitantes,	respetivamente.	

Na	Tabela	seguinte	é	possível	verificar	uma	alteração	do	 indicador	 referente	à	população	residente.	Não	
obstante	a	diminuição	do	número	de	habitantes	nas	duas	ilhas	que	constituem	o	TI,	uma	nota	positiva	para	
a	ilha	Graciosa,	onde	a	tendência	de	diminuição	do	número	de	habitantes	abrandou	face	ao	período	2001-
2013.	

	 	

População	 e	qualidade	 de	vida
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Tabela	3.	Indicadores-chave	da	estrutura	sociodemográfica	

Indicadores-Chave	 Período	
Terceira	 Graciosa	

Valor	Mais	
Recente	

Variação	
Valor	Mais	
Recente	

Variação	

População	residente	[nº]	 2013-2017	 55.519	 -2,0%	 4.267	 -3,0%	

Densidade	populacional	 2013-2017	 139,2	 -1,6%	 70,6	 -2,6%	

População	residente	com	0-14	anos	[nº]	 2013-2017	 8.145	 -9,0%	 559	 -6,1%	

População	residente	com	15-24	anos	[nº]	 2013-2017	 6.770	 -9,9%	 498	 -14,0%	

População	residente	com	25-64	anos	[nº]	 2013-2017	 31.788	 -1,0%	 	2.377	 0,0%	

População	residente	com	65	e	mais	anos	[nº]	 2013-2017	 8.816	 9,2%	 833	 -1,9%	

Peso	relativo	dos	jovens	na	população	total	[%]	 2013-2017	 14,7	 -7,2%	 13,1	 -3,1%	

Índice	de	envelhecimento	demográfico	[%]	 2013-2017	 101,2	 11,8%	 154,1	 4,2%	

Índice	de	dependência	dos	idosos	[%]	 2013-2017	 22,5	 11,9%	 28,9	 0,8%	
Fonte:	Serviço	Regional	de	Estatística	dos	Açores	

Paralelamente,	 agravaram-se	os	 indicadores	 referentes	 à	 estrutura	demográfica	da	população	 residente,	
designadamente	no	que	 respeita	 ao	 seu	 envelhecimento	 e	 crescente	 incapacidade	de	 autorregeneração	
natural,	existindo,	no	período	em	análise,	uma	variação	negativa	da	população	mais	jovem	(0-24	anos),	a	par	
de	um	aumento	da	proporção	da	população	com	mais	de	65	anos.	O	índice	de	envelhecimento	demográfico	
registou	também	um	aumento	relevante,	sobretudo	na	ilha	Terceira,	a	que	se	associa	o	aumento,	também	
relevante,	do	número	de	idosos	dependentes.	

Comparando	com	o	diagnóstico	que	suportou	a	definição	da	EDL,	continua	a	verificar-se	uma	tendência	de	
envelhecimento	populacional,	embora,	no	período	em	análise,	mais	percetível	na	ilha	Terceira,	e	derivado	da	
diminuição	do	peso	da	população	mais	jovem	e,	inversamente,	do	aumento	da	proporção	da	população	com	
mais	de	65	anos.	

Este	cenário	resulta	num	aumento	do	índice	de	dependência	dos	idosos,	aprofundando	a	vulnerabilidade	e	
riscos	de	exclusão	para	este	grupo	social	específico,	pelo	que	se	mantém	a	necessidade	de	apetrechamento	
de	 serviços	 e	 soluções	 integradas	 no	 âmbito	 da	 rede	 de	 apoio	 aos	mais	 idosos	 (p.e.,	 apoio	 domiciliário,	
iniciativas	de	combate	ao	isolamento	e	ao	risco	de	pobreza	e	exclusão).	

Do	ponto	de	vista	da	qualidade	de	vida,	o	diagnóstico	enfatiza	a	existência	de	respostas	sociais	(165,	com	
capacidade	para	7.669	utentes),	cujo	número	não	sofreu	alterações	no	período	2013-2017	(+	1	resposta),	
bem	como	a	capacidade	 (aumento	de	1,6%).	Os	equipamentos	de	apoio	à	 terceira	 idade	destacam-se	na	
oferta	existente,	seguidos	dos	equipamentos	para	a	infância	e	juventude,	sendo	igualmente	de	salientar	o	
crescimento	recente	das	respostas	sociais	dirigidas	à	invalidez	e	reabilitação	na	ilha	Terceira.		

De	acordo	com	a	informação	recolhida,	todas	as	ofertas	têm	uma	taxa	de	ocupação	total	e	persiste,	ainda,	
um	 conjunto	 de	 debilidades,	 particularmente,	 no	 que	 se	 refere	 a	 respostas	 específicas	 para	 grupos	
específicos	 (p.e.,	 pessoas	 com	 dependência	 de	 droga	 e	 álcool,	 pessoas	 portadoras	 de	 deficiência	 física,	
atendimento/apoio	ao	domicilio).	Neste	contexto,	continua	a	justificar-se	o	investimento	na	resolução	deste	
tipo	 de	 necessidades,	 mas	 não	 obrigatoriamente	 pelo	 aumento	 da	 oferta	 (construção	 de	 edifícios	 que	
alberguem	 as	 respostas	 sociais).	 O	 apoio	 da	 EDL	 poderá	 passar	 pela	 oferta	 de	 animação	 sociocultural,	
nomeadamente,	com	vista	à	prevenção	de	problemas	sociais.	
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Tabela	4.	Indicadores-chave	da	qualidade	de	vida	

Indicadores-Chave	 Período	
Terceira	 Graciosa	

Valor	Mais	
Recente	

Variação	
Valor	Mais	
Recente	

Variação	

Respostas	infância	e	juventude	[n.º]	 2013-2017	 59	 -8%	 7	 0%	

Respostas	invalidez	e	reabilitação	[n.º]	 2013-2017	 7	 17%	 1	 0%	

Respostas	família	e	comunidade	[n.º]	 2013-2017	 19	 -5%	 0	 -100%	

Respostas	terceira	idade	[n.º]	 2013-2017	 63	 9%	 8	 0%	

Ganho	médio	mensal	[€]	 2012-2016	 972,75	 8,9%	 873,80	 10,2%	

Beneficiárias/os	de	subsídios	de	desemprego	[n.º] 2013-2015	 2.494	 1,3%	 214	 13,2%	

Beneficiárias/os	do	Rendimento	Social	de	
Inserção	[n.º	por	mil	habitantes]	

2013-2017	 86	 -10,2%	 71	 8,6%	

Fonte:	Serviço	Regional	de	Estatística	dos	Açores;	Secretaria	Regional	da	Solidariedade	Social.	

O	diagnóstico	destaca,	também	o	nível	de	rendimento	mensal,	bem	como,	o	segmento	da	população	que	
depende	de	prestações	sociais	 (para	além	dos	pensionistas,	que	reflete	o	envelhecimento	da	população),	
sendo	beneficiária	de	subsídio	de	desemprego	e	de	Rendimento	Social	de	Inserção	(RSI).	O	rendimento	médio	
mensal	 continua	 numa	 trajetória	 de	 aumento,	 no	 entanto,	 são	 apontados	 contrastes	 entre	 as	 ilhas	 do	
território	de	intervenção,	e	com	o	diagnóstico	realizado	aquando	da	conceção	da	EDL:	

§ os	 trabalhadores	 da	 ilha	 Graciosa	 continuam	 a	 ter	 um	 ganho	 médio	 mensal	 inferior	 aos	
trabalhadores	da	Ilha	Terceira;		

§ evolução	negativa	do	número	de	beneficiários	de	subsídios	de	desemprego,	sobretudo	na	ilha	da	
Graciosa;	

§ evolução	 negativa	 em	 termos	 da	 atribuição	 do	 RSI	 na	 ilha	 Graciosa,	 ou	 seja,	 um	 aumento	 dos	
beneficiários	deste	tipo	de	prestação	social	quando,	no	diagnóstico,	foi	mencionado	uma	diminuição	
dos	mesmos.	

Outra	 questão	 a	 assinalar,	 sobretudo	 na	 ilha	 da	Graciosa,	 é	 a	 falta	 de	 oferta	 de	 soluções	 adequadas	 em	
matéria	de	 transporte	público	nos	 territórios	mais	 isolados,	que	 surge	como	um	 fator	de	exclusão	 socio-
territorial,	penalizando	não	só	as	condições	de	vida	da	população	residente,	como	também	a	sua	atratividade	
residencial.	

No	que	respeita	a	equipamentos	desportivos,	refira-se	a	boa	oferta	na	ilha	da	Terceira,	que	contrasta	com	a	
oferta	da	ilha	Graciosa.	Este	cenário	é	compreensível	dada	a	dimensão	e	número	de	habitantes	das	ilhas,	no	
entanto,	é	de	assinalar	não	a	quantidade,	mas	a	diversidade	desses	equipamentos.	Como	se	pode	observar	
na	Tabela	seguinte,	as	únicas	tipologias	comuns	às	duas	ilhas	estão	assinaladas	com	cor.	Note-se,	ainda,	que,	
face	ao	diagnóstico	da	EDL,	que	registou	dados	de	2008,	ocorreu	uma	diminuição	substancial	do	número	de	
equipamentos.	 No	 entanto,	 esta	 diminuição	 deve	 ser	 analisada	 tendo	 em	 conta	 que	 parte	 desses	
equipamentos,	particularmente,	pequenos	campos,	pavilhões	e	salas	de	desporto,	pertenciam	a	escolas	que,	
entretanto,	foram	agrupadas	em	Centros	Educativos.		
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Tabela	5.	Equipamentos	desportivos	(2016)	

Equipamentos	desportivos	 Terceira	 Graciosa	

Piscina	coberta	e	Campo	de	tiro	 1*	 	

Pistas/caminho	para	bicicletas	e	Salas	de	bowling	 2*	 	

Campos	de	golfe,	Pistas	de	Karting,	Centros	de	equitação	 3*	 	

Circuitos	de	manutenção,	Pistas	de	motocross,	Salas	de	squash	 4*	 	

Ginásios	 11	 	

Ringues/pistas	de	patinagem/rampas	de	skate	 12	 	

Piscina	descoberta	 4	 1	

Grande	campo	de	jogos	 23	 4	

Pequeno	campo	de	jogos	 17	 3	

Pavilhão	desportivo	 7	 1	

Total	 101	 9	
*	Número	para	cada	um	dos	equipamentos	assinalados	em	linha.	

Fonte:	Serviço	Regional	de	Estatística	dos	Açores.	

Na	 ótica	 das	 entidades	 parceiras	 do	 GAL	 e	 beneficiárias	 da	 EDL,	 a	 evolução	 recente	 do	 território	 de	
intervenção	nesta	dimensão	de	análise	(i.e.,	população	e	qualidade	de	vida)	é	avaliada	de	forma	globalmente	
positiva,	 especialmente	 no	 diz	 respeito	 à	 dinâmica	 percecionada	 ao	 nível	 da	 oferta	 de	 equipamentos	 e	
cuidados	de	saúde,	das	respostas	sociais	a	grupos	específicos	da	população	e	da	oferta	de	equipamentos	na	
área	da	cultura,	desporto	e	lazer).	O	painel	de	indicadores-chave	selecionados	para	esta	dimensão	parece	
dar	 suporte	 à	 perceção	 veiculada	 pelas	 entidades	 inquiridas,	 ainda	 que	 não	 possam	 ser	 ignoradas	 as	
eventuais	distorções	decorrentes	da	inclusão	da	totalidade	do	território	de	intervenção.	

Tabela	6.	Evolução	recente	do	território	de	Intervenção	na	ótica		
dos	parceiros	do	GAL	e	beneficiários	da	EDL	–	população	e	qualidade	de	vida	

População	e	qualidade	de	vida	
Evolução	recente	

Negativa	 Nula	 Positiva	

Número	de	habitantes	 28,1%	 15,6%	 34,4%	

Proporção	de	jovens	na	estrutura	etária	da	população	 24,2%	 24,2%	 36,4%	

Fenómenos	de	pobreza	e	exclusão	social	 18,8%	 21,9%	 31,3%	

Capacidade	para	fixar	a	população	 15,6%	 28,1%	 37,5%	

Capacidade	para	fixar	jovens	 33,3%	 24,2%	 27,3%	

Capacidade	para	atrair	novos	residentes	 21,9%	 15,6%	 43,8%	

Oferta	de	equipamentos	e	cuidados	de	saúde	 3,1%	 34,4%	 56,3%	

Respostas	sociais	a	grupos	específicos	da	população	 3,1%	 21,9%	 62,5%	

Oferta	de	equipamentos	na	área	da	cultura,	desporto	e	lazer	 6,1%	 15,2%	 63,6%	
Fonte:	Inquéritos	aos	Parceiros	do	GAL	e	aos	Beneficiários	da	EDL.	
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No	que	toca	ao	domínio	‘Economia	e	mercado	de	trabalho’,	o	diagnóstico	de	suporte	à	EDL	empreendeu	
numa	 análise	 através	 de	 indicadores	 macroeconómicos	 e	 de	 indicadores	 respeitantes	 a	 cada	 setor	 de	
atividade	 (primário,	 secundário	 e	 terciário),	 com	 destaque	 para	 o	 turismo.	 Nessa	 ótica,	 refira-se	 o	
comportamento	 contrastado	 dos	 indicadores	 macroeconómicos	 sistematizados	 na	 Tabela	 seguinte,	
dependendo	da	ilha.	Relativamente	ao	Valor	Acrescentado	Bruto	(VAB)	

§ Sector	primário:	regista-se	um	aumento	do	VAB,	embora	mais	pronunciado	na	ilha	da	Graciosa;	.no	
entanto,	a	proporção	no	VAB	total,	sofreu	uma	diminuição	na	ilha	Terceira	(-2,2%)	e	um	aumento	
substancial	na	ilha	Graciosa	(+14%).	

§ Sector	 secundário:	 sofreu	 um	 recuo	 na	 ilha	 Terceira,	mas	 um	 aumento	 na	 ilha	 Graciosa,	 a	 que	
corresponde	a	uma	perda	assinalável	da	sua	representatividade	no	VAB	total	da	ilha	Terceira,	e	a	
um	aumento	dessa	representatividade	na	ilha	Graciosa.	

§ Sector	terciário:	continua	a	assumir	o	protagonismo	na	formação	do	VAB	(mais	de	82%),	embora	
tenha	sofrido	um	pequeno	recuo	no	caso	da	ilha	Graciosa	(-2,0%).		

No	que	se	refere	ao	Produto	interno	Bruto	(PIB),	registou-se	um	aumento	no	período	em	análise,	embora	
mais	pronunciado	na	ilha	Terceira.		

Tabela	7.	Indicadores	macroeconómicos 

Indicadores	macroeconómicos	 Período	
Terceira	 Graciosa	

Valor	Mais	
Recente	

Variação	
Valor	Mais	
Recente	

Variação	

Valor	Acrescentado	Bruto	(VAB)	[10^3	euros]	

Sector	Primário	 2012-2016	 66.858	 10,5%	 4.935	 18,3%	

Representatividade	no	total	do	VAB	 2012-2016	 8,9%	 -2,2%	 10,3%	 14,4%	

Sector	Secundário	 2012-2016	 63.320	 -0,4%	 3.685	 11,1%	

Representatividade	no	total	do	VAB	 2012-2016	 8,4%	 -12,5%	 7,7%	 6,9%	

Sector	Terciário	 2012-2016	 622.962	 15,1%	 39.416	 1,8%	

Representatividade	no	total	do	VAB	 2012-2016	 82,7%	 1,6%	 82,1%	 -2,0%	

Produto	Interno	Bruto	(PIB)	[10^3	euros]	

	 2012-2016	 866.796	 14,6%	 55.362	 5,4%	

Representatividade	no	total	da	RAA	 2012-2016	 22,1%	 6,8%	 1,4%	 0,0%	

Fonte:	Serviço	Regional	de	Estatística	dos	Açores.	

Relativamente	ao	tecido	empresarial,	e	à	semelhança	do	que	foi	referido	anteriormente,	a	disponibilidade	
de	 dados	 atualizados	 está	 condicionada,	 limitando	 assim	 o	 conhecimento	 sobre	 a	 base	 económica	 do	
território	de	intervenção	e	do	respetivo	tecido	empresarial.	No	entanto,	é	possível	sinalizar	uma	tendência	
de	aumento	do	número	de	empresas,	a	que	correspondeu	um	aumento	da	população	empregada	no	sector	
empresarial.		

	 	

Economia	e	mercado	de	trabalho
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Tabela	8.	Indicadores-chave	do	tecido	empresarial 

Indicadores-chave	 Período	
Terceira	 Graciosa	

Valor	Mais	
Recente	

Variação	
Valor	Mais	
Recente	

Variação	

Empresas	individuais	[n.º]	 2013-2016	 5.698	 5,1%	 484	 0,4%	

Sociedades	[n.º]	 2013-2016	 966	 4,3%	 61	 19,6%	

Densidade	de	empresas	[n.º/km2]	 2012-2016	 16,7	 10,6%	 9,0	 5,9%	

Pessoas	ao	serviço	nas	empresas	[n.º]	 2013-2016	 12.923	 6,2%	 914	 6,5%	

Pessoal	ao	serviço	por	empresa	[n.º]	 2012-2016	 1,9	 -13,6%	 1,7	 6,2%	

Empresas	com	menos	de	10	pessoas	ao	serviço	[%]	 2012-2016	 97,6	 0,5%	 97,4	 -0,8%	

Volume	de	negócios	por	empresa	[mil	€]	 2012-2016	 123,3	 -5,3%	 58,4	 2,5%	

Taxa	de	sobrevivência	das	empresas	nascidas	2	
anos	antes	[%]	

2013-2016	 53,4	 -0,8%	 60,9	 12,9%	

Fonte:	Serviço	Regional	de	Estatística	dos	Açores;	INE,	Anuário	Estatístico	da	Região	Autónoma	dos	Açores	-	2017.	

Nos	dados	sistematizados	na	Tabela,	também	é	possível	observar	uma	tendência	oposta	entre	as	ilhas	no	
que	toca	à	sustentabilidade	das	empresas,	com	a	Graciosa	a	revelar	um	aumento,	mas	a	Terceira	a	revelar	
uma	diminuição.	De	acordo	com	o	diagnóstico,	o	comércio	e	serviços	de	apoio	empresariais	do	território	de	
intervenção	 têm	 vindo	 a	 experimentar	 algumas	 dificuldades,	 cenário	 que	 foi	 confirmado	 através	 dos	
resultados	das	entrevistas	realizadas.	Com	efeito,	os	interlocutores	auscultados	referiram	uma	relativa	falta	
de	sustentabilidade	das	pequenas	empresas/negócios,	por	motivos	diferentes,	e	dos	quais	se	destacam	os	
seguintes:	 falta	de	experiência	dos	empreendedores,	 falta	de	 capitais	próprios	que	permitam	suportar	o	
negócio	 enquanto	 não	 se	 encontra	 em	 ‘velocidade	 cruzeiro’,	 proliferação	 de	 ofertas	 de	 serviços	
semelhantes.	

Na	ilha	Graciosa,	o	Diagnóstico	indicou	a	falta	de	interesse	na	criação	de	pequenos	negócios,	dada	a	falta	de	
procura	para	os	mesmos.	Não	obstante,	os	dados	estatísticos	são	animadores	ao	demonstrar	um	aumento	
do	número	de	empresas	e	respetiva	sustentabilidade,	bem	como	de	pessoas	ao	serviço	dessas	empresas.		

No	 caso	particular	do	 setor	 agrícola,	 os	dados	não	 tiveram	atualização,	 limitando	assim	o	 conhecimento	
sobre	a	evolução	do	sector	no	território	de	intervenção.	O	diagnóstico	aponta	para	uma	redução	continuada	
entre	 1999	 e	 2009	 da	 superfície	 agrícola	 utilizada	 na	 generalidade	 do	 território	 de	 intervenção,	
acompanhada	 também	 pela	 redução	 do	 número	 de	 produtores	 agrícolas	 e	 daqueles	 que	 possuem	
rendimentos	 complementares	 à	 agricultura.	 Contudo,	 sinalizava	 a	 presença	 de	mudanças	 estruturais	 no	
sentido	do	aumento	da	área	por	exploração	e	de	uma	progressiva	modernização	da	atividade	agrícola.	

Na	 ótica	 das	 entidades	 parceiras	 do	 GAL	 e	 beneficiárias	 da	 EDL,	 a	 evolução	 recente	 do	 território	 de	
intervenção	 nesta	 dimensão	 de	 análise,	 é	 avaliada	 de	 forma	 claramente	 positiva,	 embora	 com	 reservas	
quanto	ao	dinamismo	específico	do	setor	agrícola.	O	painel	de	 indicadores-chave	selecionados	para	esta	
dimensão	parece	confirmar	esta	leitura	globalmente	otimista.	
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Tabela	9.	Evolução	recente	do	território	de	Intervenção	na	ótica		
dos	parceiros	do	GAL	e	beneficiários	da	EDL	–	economia	e	mercado	de	trabalho	

Economia	e	mercado	de	trabalho	
Evolução	recente	

Negativa	 Nula	 Positiva	
Dinâmica	económica	local	 3,3%	 33,3%	 40,0%	

Densidade	empresarial	 0,0%	 31,3%	 43,8%	

Diversificação	do	tecido	empresarial	 0,0%	 31,3%	 46,9%	

Cultura	de	empreendedorismo	 0,0%	 15,6%	 68,8%	

Sustentabilidade	das	micro	e	pequenas	empresas	 0,0%	 25,0%	 53,1%	

Qualificações	dos	empresários	agrícolas	 0,0%	 18,2%	 54,5%	

Qualificações	do	tecido	empresarial	 3,1%	 9,4%	 62,5%	

Qualificações	da	população	ativa	 0,0%	 9,4%	 65,6%	

Oportunidades	de	emprego	 7,4%	 37,0%	 44,4%	

Capacidade	para	atrair	investimento	 9,4%	 28,1%	 43,8%	

Competitividade	do	sector	agrícola	 0,0%	 41,9%	 32,3%	

Valorização	dos	produtos	agrícolas	e	agroalimentares	 0,0%	 25,8%	 51,6%	
Fonte:	Inquéritos	aos	Parceiros	do	GAL	e	aos	Beneficiários	da	EDL.	

Quanto	à	atividade	turística,	é	apontado	um	dinamismo	(e,	sobretudo,	um	potencial)	relevante	no	domínio	
do	 turismo	 rural,	 claramente	 distinto,	 mas	 complementar	 do	 modelo	 turístico	 dominante	 no	 passado,	
sustentado	 pela	 hotelaria	 tradicional,	 reiterando	 e	 ampliando	 assim	 a	 vocação	 económica	 que	 tem,	 de	
alguma	forma,	suportado	o	seu	desenvolvimento	ao	longo	dos	últimos	anos.	

De	 acordo	 com	o	 diagnóstico	 realizado,	 o	 território	 de	 intervenção	 esteve	 envolto	 numa	estagnação	ou	
relativa	 diminuição	 dos	 fluxos	 turísticos,	 sendo,	 ainda,	 associado	 a	 fenómenos	 de	 sazonalidade	 muito	
concentrados	 nos	 meses	 de	 verão	 e	 a	 um	 aproveitamento	 turístico	 abaixo	 das	 potencialidades,	 com	
implicações	ao	nível	dos	serviços	orientados	para	ofertas	aos	turistas	(animação	turística,	operadores,	etc.).	
No	entanto,	o	cenário	parece	ter	mudado	nos	últimos	anos,	com	a	atividade	do	turismo	a	assumir	cada	vez	
maior	importância	na	economia	do	território	de	intervenção.	Como	se	pode	constatar	na	Tabela	seguinte,	
ocorreu	uma	evolução	assinalável	no	número	de	hóspedes	nos	alojamentos	turísticos,	a	que	correspondeu	
um	aumento	de	dormidas	de	grandeza	semelhante.		

Tabela	10.	Número	de	hóspedes	por	tipologia	de	alojamento 

Indicadores-chave	 Período	
Terceira	 Graciosa	

Valor	Mais	
Recente	

Variação	
Valor	Mais	
Recente	

Variação	

Hotelaria	Tradicional	 2013-2018	 107.591	 78,8%	 5.980	 42,6%	

Turismo	Espaço	Rural	 2013-2018	 2.558	 58,9%	 464	 66,3%	

Colónias	Férias/	Pousadas	Juventude	 2013-2018	 910	 -18,7%	 	 	

Alojamento	Local	 2013-2018	 25.667	 -	 390	 -	

Parques	de	Campismo	 2013-2018	 1195	 12,7%	 152	 -65,0%	

Total	de	hóspedes	 2013-2018	 137.921	 115,1%	 6.986	 42,4%	
Nota:	em	2013	havia,	ainda,	registadas	18	casas	de	hóspedes	e	124	alojamentos	particulares,	os	quais	mudaram	a	sua	tipologia	para	alojamento	local.		

Fonte:	Serviço	Regional	de	Estatística	dos	Açores.	
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Os	dados	estatísticos	revelam	que,	no	ano	2018,	os	alojamentos	turísticos,	receberam	um	total	de	144.907	
hóspedes,	valor	que	mais	que	duplicou	face	ao	ano	2013.	Estes	hóspedes	tiveram	uma	estada	média	de	3	
noites	na	ilha	Terceira	e	2,7	noites	na	ilha	Graciosa.		

Tabela	11.	Número	de	dormidas	por	tipologia	de	alojamento 

Indicadores-chave	 Período	
Terceira	 Graciosa	

Valor	Mais	
Recente	

Variação	
Valor	Mais	
Recente	

Variação	

Hotelaria	Tradicional	 2013-2018	 286.089	 98,5%	 15.060	 37,6%	

Turismo	Espaço	Rural	 2013-2018	 8.054	 39,0%	 1.111	 0	

Colónias	Férias/	Pousadas	Juventude	 2013-2018	 2.847	 -9,6%	 	 	

Alojamento	Local	 2013-2018	 82.898	 -	 1.558	 -	

Parques	de	Campismo	 2013-2018	 3.309	 26,9%	 304	 -72,3%	

Fonte:	Serviço	Regional	de	Estatística	dos	Açores.	

No	que	se	refere	à	origem	dos	visitantes,	refira-se	a	preponderância	da	nacionalidade	portuguesa,	sobretudo	
na	ilha	Graciosa.	Comparativamente	ao	ano	do	diagnóstico,	refira-se	o	maior	número	de	visitantes	dos	EUA	
(em	 2014	 a	 representatividade	 destes	 visitantes	 era	 de	 0,8%	 e	 de	 0,4%,	 na	 ilha	 Terceira	 e	 Graciosa,	
respetivamente).		

Tabela	12.	Hóspedes	nos	estabelecimentos	de	alojamento	turístico	por	município,	segundo	o	

país	de	residência	habitual,	por	ilha,	2017	

	
Fonte:	SREA,	Anuário	Estatístico	da	Região	Autónoma	dos	Açores,	2017.	

As	características	das	duas	ilhas	do	território	de	intervenção	permitem	manter	um	nível	de	visitas	elevado	
(cf.	análise	da	dimensão	‘património	cultural	e	natural’),	no	entanto,	e	atendendo	à	ainda	fraca	integração	
da	atividade	turística	com	a	produção	regional,	é	enfatizado	o	potencial	decorrente	de	uma	 ligação	mais	
intensa,	 designadamente,	 na	 perspetiva	 da	 valorização	 dos	 produtos	 agrícolas	 e	 agroalimentares	 e,	 em	
especial,	da	criação	de	circuitos	curtos	para	a	sua	distribuição	e	comercialização.	

No	diagnóstico	era,	ainda,	indicada	a	possibilidade	da	abertura	ao	mercado	do	espaço	aéreo	a	companhias	
low	cost,	bem	como	de	charters	de	empresas	turísticas.	Esta	possibilidade	efetivou-se,	tendo	contribuído	de	
forma	decisiva	para	a	motivação	de	empresários	na	criação	de	alojamentos	locais	e	de	turismo	rural,	bem	
como	 atividades	 de	 animação	 turística,	 embora	 ainda	 consideradas	 insuficientes	 para	 dar	 resposta	 às	
necessidades/expectativas	dos	visitantes.		
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Neste	contexto,	refira-se	o	desenvolvimento	de	um	site,	pela	Câmara	de	Comércio	de	Angra	do	Heroísmo	
(CCAH)	e	pela	Associação	Regional	do	Turismo	(ART),	com	o	apoio	do	Programa	Operacional	Açores	2020	–	
AÇORES2020	 –	 componente	 FEDER	 (Fundo	 Europeu	 de	 Desenvolvimento	 Regional).	 Este	 site	
(www.exploreterceira.com)	 apresenta	 toda	 a	 informação	e	 reúne	 as	 ofertas	 de	 animação	 turística	 numa	
plataforma,	possibilitando	a	reserva	e	aquisição	de	experiências	(p.e.,	passeios	pedestres,	de	bicicleta,	de	
jipe	e	moto4;	observação	de	aves	e	de	cetáceos;	snorkeling	e	mergulho;	surf,	bodyboard	e	stand	up	paddle).	

Figura	2.	Imagem	do	site	Explore	Terceira	

 

Fonte:	www.exploreterceira.com.	

De	 acordo	 com	 a	 informação	 recolhida,	 considera-se	 que	 esta	 plataforma	 eletrónica	 pode	 responder	
adequadamente	à	necessidade	do	encontro	entre	a	procura	e	oferta,	uma	vez	que,	para	“vender”	o	produto	
turístico,	é	necessário	divulgar	a	informação,	com	a	vantagem	de	poder	fazê-lo	de	forma	organizada;	e	para	
“comprar”	o	produto	turístico	é	importante	ter	informação	sobre	o	mesmo.	

Considera-se,	ainda,	que	este	tipo	de	iniciativas	é	importante	para	combater	a	sazonalidade	do	turismo,	que	
continua	 a	 representar	 um	 dos	 maiores	 desafios	 desta	 atividade,	 nomeadamente,	 em	 termos	 da	
sustentabilidade	dos	negócios	e	de	oferta	de	serviços	de	qualidade.	Outras	estratégias	utilizadas	para	fazer	
face	às	dificuldades	motivadas	pela	sazonalidade,	consiste	no	reforço	da	marca	Açores	como	um	destino	
sustentável	 (Turismo	 de	 natureza),	 e	 na	 promoção	 de	 segmentos	 turísticos	 orientados	 para	 grupos	
específicos	(p.e.,	Turismo	sénior,	Turismo	ativo).		

Na	perspetiva	das	entidades	parceiras	do	GAL	e	beneficiárias	da	EDL,	a	evolução	recente	da	atividade	turística	
no	 território	 de	 intervenção,	 é	 avaliada	 de	 forma	 nitidamente	 positiva,	 O	 painel	 de	 indicadores-chave	
selecionados	para	esta	dimensão	confirma	esta	leitura	globalmente	otimista,	com	distinção	na	percepção	
sobre	a	procura	de	unidades	de	alojamento,	restauração	e	animação	turística,	sobre	a	qualidade	da	oferta	
turística	e	sobre	a	capacidade	de	alojamento	e	restauração.	

Tabela	13.	Evolução	recente	do	território	de	Intervenção	na	ótica		
dos	parceiros	do	GAL	e	beneficiários	da	EDL	–	turismo	

Turismo	
Evolução	recente	

Negativa	 Nula	 Positiva	

Atratividade	do	território	para	novos	investimentos	 3,2%	 16,1%	 54,8%	

Capacidade	de	alojamento	e	restauração	 3,1%	 12,5%	 75,0%	

Qualidade	da	oferta	turística	 3,1%	 12,5%	 78,1%	

Procura	de	unidades	de	alojamento,	restauração,	
animação	turística	

0,0%	 3,1%	 81,3%	

Aproveitamento	e	valorização	económica	dos	
recursos	endógenos	

0,0%	 15,6%	 62,5%	

Fonte:	Inquéritos	aos	Parceiros	do	GAL	e	aos	Beneficiários	da	EDL.	
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O	diagnóstico	da	EDL	identificou	um	conjunto	de	elementos	integrantes	do	património	cultural	e	natural	do	
território	 de	 intervenção	 que,	 dada	 a	 sua	 riqueza,	 o	 certifica	 como	 um	 território	 com	 uma	 identidade	
singular:	património	edificado,	atividade	artesanal,	tradições,	feiras,	romarias	e	festividades	(p.e.,	religiosas,	
populares),	gastronomia	(queijo,	doçaria	conventual,	alcatra	de	peixe	e	de	carne,	etc.),	património	natural.		

Figura	3.	Património	cultural	e	natural	do	território	de	intervenção	

	

Neste	contexto,	encontra-se	património	natural	e	cultural,	material	e	imaterial	de	grande	interesse,	e	que	
importa	 preservar,	 valorizar	 e	 promover,	 dentro	 de	 um	 conceito	 de	 responsabilidade	 partilhada.	 Uma	
iniciativa	 de	 destaque	 e	 que	 representa	 um	 progresso	 face	 ao	 diagnóstico	 da	 EDL	 é	 a	 Associação	 do	
Geoparque1	dos	Açores	(GeoAçores).	No	diagnóstico	da	EDL	é	referida	a	criação	desta	associação	em	2010,	
pelos	quatro	GAL	e	pelo	Governo	Regional	dos	Açores	 (Direção	Regional	do	Ambiente),	 e	mencionada	a	
necessidade	 de	 imprimir	 dinamismo	 a	 essa	 associação,	 nomeadamente,	 no	 sentido	 da	 sua	
conservação/proteção,	da	promoção	da	educação	e	da	sensibilização	ambiental	para	as	ciências	da	Terra	e	
ambienta,	e	do	estímulo	ao	desenvolvimento	de	atividades	económicas	baseadas	no	geoturismo.		

                                                
1	Área	com	expressão	territorial	e	limites	bem	definidos	–	geossítio	–,	que	possui	um	notável	Património	Geológico	e	que,	pelas	suas	
peculiaridades	ou	raridade,	apresentam	valor	(ou	relevância)	científico,	educativo,	cultural,	económico	(sobretudo	ligado	ao	turismo),	
cénico	ou	estético	 (paisagem),	e	 são	geridos	sob	a	égide	de	uma	estratégia	de	desenvolvimento	sustentável.	Estes	 locais	podem,	
também,	 possuir	 outros	 motivos	 de	 interesse	 e	 valor,	 designadamente,	 quando	 ligados	 em	 rede	 através	 de	 trilhos	 e	 rotas	 que	
habitualmente	são	dotados	de	infraestruturas	e	equipamentos.		(com	base	em	www.azoresgeopark.com).	

Património	 cultural	e	natural
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Nesse	sentido,	a	GeoAçores	criou	um	conjunto	alargado	de	conteúdos	 (apresentações,	guiões,	 ...)	com	o	
objetivo	de	dar	suporte	a	atividades	educativas	em	diferentes	níveis	de	ensino;	e	um	conjunto	de	novos	
serviços,	rotas	e	produtos	interpretativos	(p.e.,	Rota	das	cavidades	vulcânicas,	Rota	dos	trilhos	pedestres,	
Rota	dos	Centros	de	Ciência),	com	o	objetivo	de	implementar	uma	estratégia	geoturística	dos	Açores	(em	
articulação	com	outras	vertentes	do	Turismo	de	Natureza).	

Figura	4.	Geossítios	do	Território	de	intervenção	

	
Fonte:	www.azoresgeopark.com	

Relativamente	ao	segmento	do	artesanato,	o	diagnóstico	da	EDL	traçou	um	perfil	da	estrutura	produtiva	
caracterizado	 por	 microempresas	 geridas	 por	 artesãos	 com	 uma	 estrutura	 etária	 envelhecida	 e	 sem	
formação	empresarial.	Face	a	este	perfil,	o	diagnóstico	identificou	constrangimentos	ao	nível	do	estímulo	
das	 atividades	 artesanais	 em	 toda	 a	 sua	 cadeia	 (produção,	 que	 necessita	 da	 introdução	 de	 fatores	
inovadores;	e	comercialização,	que	necessita	de	uma	perspetiva	de	mercado).		

Neste	contexto,	refira-se	o	projeto	Craft	&	Art,	aprovado	no	âmbito	do	Programa	Interreg	Mac	2014-2020,	
e	cujo	beneficiário	principal	é	a	GRATER,	assenta	numa	parceria	entre	entidades	dos	Açores,	da	Madeira,	das	
Canárias	e	de	Cabo	Verde,	e	visa	desenvolver	a	estrutura	produtiva	artesanal	dos	territórios	da	Macaronésia	
e	a	abertura	a	novos	horizontes	comerciais,	através	de	três	linhas	de	intervenção:	fomento	da	produção	de	
matérias	primas;	capacitação	das	empresas	no	que	respeita	aos	conhecimentos	 técnicos,	de	gestão	e	de	
marketing	empresarial;	e	a	afirmação	do	produto	artesanal	nos	mercados	locais	e	 internacionais,	abrindo	
novos	circuitos	de	comercialização.	

Está-se,	assim,	perante	elementos	diferenciadores	do	território	de	intervenção,	considerando-se	que	dispõe	
de	uma	base	de	recursos	ligados	ao	património	cultural	e	natural	com	capacidade	para	alavancar	uma	oferta	
turística	 qualificada	 e	 diferenciada,	 assente	 numa	 combinatória	 mais	 robusta	 entre	 as	 suas	 condições	
geográficas	 (clima,	beleza	 cénica,	etc.),	 e	 todo	o	 leque	de	atividades	 (p.e.,	 artesanato,	 festividades)	e	de	
produtos	agrícolas	e	agroalimentares	endógenos	que	tradicionalmente	lhe	estão	associados.	Neste	âmbito,	
e	tal	como	referido	anteriormente,	é	de	enfatizar	o	potencial	decorrente	de	um	estreitamento	da	ligação,	
designadamente,	na	perspetiva	da	valorização	económica	do	património	natural	e	cultural	e	dos	produtos	
artesanais,	 agrícolas	 e	 agroalimentares	 (p.e,	 criação	 de	 circuitos	 curtos	 para	 a	 sua	 distribuição	 e	
comercialização.	

Na	perspetiva	das	entidades	parceiras	do	GAL	e	beneficiárias	da	EDL,	os	indicadores	utilizados	para	avaliar	a	
evolução	 recente	 dos	 ativos	 culturais	 e	 naturais	 do	 território	 de	 intervenção,	 têm	 uma	 classificação	
claramente	 positiva,	 especialmente	 no	 diz	 respeito	 à	 dinâmica	 percecionada	 ao	 nível	 da	 conservação	 e	

Te
rc
ei
ra • Algar	do	Carvão

• Caldeira	de	Santa	Bárbara	e	
Mistérios	Negros

• Furnas	do	Enxofre
• Caldeira	de	Guilherme	Moniz
• Monte	Brasil
• Pico	Alto,	Biscoito	Rachado	e	
Biscoito	da	Ferraria

• Ponta	da	Serreta	e	escoadas	
traquíticas

G
ra
ci
os
a

• Caldeira	e	Furna	do	Enxofre
• Ponta	da	Barca	e	Ilhéu	da	Baleia
• Caldeirinha	de	Pêro	Botelho
• Porto	Afonso
• Ponta	do	Carapacho,	Ponta	da	
Restinga	e	Ilhéu	de	Baixo
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valorização	do	património	edificado	e	cultural.	Esta	percepção	sustenta	a	apreciação	efetuada	pela	equipa	
de	 avaliação,	 ainda	 que,	 à	 semelhança	 das	 outras	 dimensões	 de	 análise,	 possam	 ocorrer	 ambivalências	
decorrentes	da	inclusão	da	totalidade	do	território	de	intervenção.	

Tabela	14.	Evolução	recente	do	território	de	Intervenção	na	ótica	�
dos	parceiros	do	GAL	e	beneficiários	da	EDL	–	património	cultural	e	natural	

Património	cultural	e	natural	
Evolução	recente	

Negativa	 Nula	 Positiva	

Conservação	e	valorização	do	património	edificado	e	cultural	 0,0%	 12,9%	 71,0%	

Valorização	dos	produtos	identitários	do	território	(p.e.,	artesanato)	 3,0%	 27,3%	 51,5%	

Imagem	do	território	(qualidade	ambiental)	 3,0%	 15,2%	 63,6%	

Produção	de	energia	de	fontes	renováveis	(hídrica,	eólica,	solar).	 3,0%	 12,1%	 66,7%	

Conservação	e	valorização	do	património	natural	 0,0%	 9,1%	 66,7%	

Sensibilizar	a	população	para	a	riqueza	natural	do	seu	território	 0,0%	 12,1%	 66,7%	
Fonte:	Inquéritos	aos	Parceiros	do	GAL	e	aos	Beneficiários	da	EDL.	

	

3.2. Coerência	e	pertinência	da	EDL	

A	pertinência	e	a	coerência	da	estratégia	correspondem	a	dimensões	que	são	suscetíveis	de	condicionar	
decisivamente	o	seu	sucesso,	podendo	atuar	como	fatores	facilitadores	e	viabilizadores	(enablers),	ou,	pelo	
contrário,	como	limitadores	de	uma	aplicação	eficaz	e	eficiente	dos	recursos	mobilizados	com	vista	a	alcançar	
os	objetivos	visados.		

A	este	respeito,	começa-se	por	referir	que	a	EDL	em	avaliação	foi	preparada	no	quadro	de	uma	arquitetura	
nacional	(Acordo	de	Parceria	Portugal	2020)	e,	ainda,	de	uma	territorialização	da	política	de	desenvolvimento	
rural	 através	 do	 PRORURAL+,	 ao	 qual	 coube	 enquadrar	 o	 desenho	 e	 subsequente	 implementação	 de	
instrumentos	contratuais	específicos	com	a	estratégia	LEADER/DLBC.	

Deste	ponto	de	vista,	de	acordo	com	o	PRORURAL+	e	de	forma	idêntica	ao	anterior	período	de	programação,	
pretende-se	que	a	estratégia	LEADER/DLBC	desempenhe	um	papel	exclusivo	e	característico	na	intervenção	
sobre	o	território	de	 intervenção,	 incentivando	os	territórios	rurais/setores	de	atividade	a	explorar	novas	
formas	de	se	tornarem	ou	permanecerem	competitivos,	a	utilizar	da	melhor	maneira	as	suas	vantagens,	e	a	
ultrapassar	os	desafios	que	enfrentam,	nomeadamente,	o	envelhecimento	da	população,	a	inclusão	social,	
os	níveis	reduzidos	de	oferta	de	serviços,	a	falta	de	oportunidades	de	emprego,	a	valorização	do	património	
inserido	em	meio	rural.	

Este	entendimento	foi	ainda	completado	por	uma	definição	satisfatoriamente	clara	das	áreas	de	intervenção	
apoiadas	através	do	PO	Açores	2020,	estabelecendo	assim	um	balizamento	do	âmbito/áreas	de	intervenção	
da	EDL.	

O	desenho	estratégico	e	programático	da	EDL	ocorreu	dentro	de	um	processo	de	reflexão	que	envolveu	os	
elementos	da	parceria,	tendo	por	base:	

(i) uma	análise	dos	pontos	fortes	e	das	ameaças	e	fraquezas	(SWOT),	de	que	decorreu	a	identificação	
dos	principais	recursos	e	ativos,	bem	como	das	principais	dimensões-problema/necessidades	do	
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território	de	intervenção,	as	quais	a	GRATER	tem	por	objetivo	valorizar	e	dar	resposta	no	âmbito	
das	intervenções	da	EDL;		

(ii) a	 continuidade	 e	 aprofundamento	 do	 trabalho	 desenvolvido	 ao	 longo	 de	 várias	 gerações	 da	
Iniciativa	Comunitária	LEADER,	que	tem	privilegiado	o	apoio	a	microempresas;		

(iii) a	determinação	em	estimular	linhas	de	atuação	integradas	e	de	caráter	inovador	no	contexto	da	
prossecução	dos	objetivos	ao	crescimento	inteligentes,	sustentável	e	inclusivo.	

Nesta	perspetiva,	a	avaliação	analisou	as	necessidades	identificadas	na	EDL	à	luz	da	informação	contextual	
atualizada	 (indicadores-chave)	e,	consequentemente,	a	pertinência	das	opções	e	prioridades	estratégicas	
adotadas	pela	EDL.	

Figura	5.	Recursos	e	Ativos	vs.	Dimensões-problema	do	território	de	intervenção	

	

Nota:	a	avaliação	optou	por	fazer	pequenos	ajustamentos,	à	luz	da	análise	realizada.	
Fonte:	adaptado	de	Diagnóstico	da	EDL	da	GRATER,	junho	2015	

	 	

↑Diversidade	 e	singularidade	dos	recursos	 naturais	e	imagem	do	TI,	de	elevada	qualidade	ambiental,	e	com	potencial	de	
aproveitamento	 económico.
↑	Aproveitamento	 e	valorização	 dos	recursos	 locais	(diferenciação,,	 organização,	projeção).
↑ Evolução	 favorável	da	estrutura	 das	explorações	agrícolas	e	respetiva	produtividade,	 centrada	na	produção	 de	leite	e	de	carne,	mas	
com	crescimento	acentuado	das	hortícolas	 e	florícolas.
↑ Boa	imagem	dos	produtos	 agroalimentares.
↑ Produtos	 artesanais	e	valorização	 e	projeção	dos	mesmos.
↑ Condições	favoráveis	para	o	desenvolvimento	 de	um	conjunto	 diversificado	 de	vertentes	turísticas	 ao	longo	de	todo	 o	ano.
↑ Densificação	e	qualidade	da	oferta	turística.
↑ Existência	de	recursos	com	potencial	para	a	produção	de	energias	renováveis	(hídrica,	 eólica,	 solar).
↑ Conservação	 e	valorização	do	património	 natural,	edificado	e	cultural.
↑ Potencial	 de	atração	de	residentes.
↑ Clima	favorável	ao	desenvolvimento	 de	práticas	turísticas	 ao	longo	de	todo	o	ano.
↑ Diversidade	 e	oferta	de	equipamentos	na	área	da	cultura,	 desporto	e	lazer	e	eventos	de	índole	cultural	 e	festiva.
↑ Ativos	com	estrutura	de	idades	relativamente	 jovem.
↑ Existência	de	serviços	de	proximidade	com	valências	diversificadas.
↑ Identidade	 da	população	residente	com	o	território	 e	a	valorização	dos	saberes	tradicionais.
↑	Procura	 das	unidades	de	alojamento,	restauração,	 animação	turística	 e	outros	serviços	 de	apoio	ao	turismo.

↓Predomínio	 de	produtos	 de	baixo	valor	 acrescentado.	
↓Estrutura	 fundiária	limitativa	de	aumentos	de	produtividade	 e	de	estratégias	de	diversificação	 das	atividades	no	seio	das	
explorações	agrícolas.
↓Produtores	 agrícolas	ainda	com	uma	perspetiva	pouco	empresarial,	 dependentes	dos	apoios	comunitários	 e	com	
problemas	de	viabilidade.
↓Densidade	e	diversidade	empresarial.	
↓Integração	de	estruturas	de	apoio	nas	atividades	comerciais	 e	produtivas.
↓Ligação	ao	sistema	regional	de	ensino	superior	e	de	investigação	e	inovação.
↓Empresários	e	dirigentes	associativos	com	baixas	habilitações	e	qualificações.
↓Oportunidades	de	emprego,	aumento	do	desemprego,	baixos	níveis	salariais	e	de	poder	de	compra.
↓Tendência	de	envelhecimento,	 baixa	natalidade	e	emigração.
↓Concentração	 da	oferta	cultural	 nas	sedes	de	concelho.
↓Existência	de	fenómenos	de	pobreza	e	exclusão	social	nos	territórios	 mais	deprimidos.
↓Grupos	 populacionais	com	necessidades	específicas	ainda	não	supridas.
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Tendo	 presente	 o	 cruzamento	 entre	 os	 recursos	 e	 ativos	 e	 as	 dimensões-problema	 do	 território	 de	
intervenção,	a	EDL	assume	como	desafio	transversal	a	própria	missão	do	GAL,	que	consiste	na	promoção,	no	
apoio	e	no	aproveitamento	mais	racional	das	potencialidades	endógenas	dos	concelhos	que	integram	a	sua	
área	 de	 intervenção,	 tendo	 em	 vista	 o	 desenvolvimento	 rural	 e	 melhoria	 das	 condições	 de	 vida	 das	
populações,	com	foco	na	criação	de	emprego.		

Neste	 contexto,	 a	 EDL	 identificou	 um	 conjunto	 de	 desafios	 estratégicos	 que	 o	 território	 de	 intervenção	
enfrenta	tendo	em	vista	uma	maior	coesão	económica,	social	e	 territorial;	e	definiu,	a	partir	daí,	os	seus	
objetivos	estratégicos.	

Figura	6.	Desafios	estratégicos	da	EDL	

	

Do	ponto	de	vista	programático,	o	modelo	de	implementação	da	EDL	tem	suporte	em	quatro	Eixos/Objetivos	
Estratégicos	 [OE]	 diretamente	 associados	 a	 cada	 um	 dos	 seus	 domínios	 de	 intervenção,	 sendo	
operacionalizados	por	diversos	objetivos	específicos,	tal	como	se	descreve	nos	pontos	seguintes:	

Ä EIXO/OBJETIVO	ESTRATÉGICO	(OE)	I.	Qualificação	e	diversificação	da	economia	rural	

Reconhece	explicitamente	a	necessidade	de	robustecimento	do	tecido	empresarial	e	de	disponibilização	de	
oportunidades	de	emprego	no	território	de	intervenção,	designadamente	enquanto	respostas	privilegiadas	
para	 conter/inverter	 o	 processo	 de	 desvitalização	 económica	 e	 social	 (evidente	 na	 ilha	Graciosa)	 e	 para	
valorizar	o	potencial	económico	dos	recursos	endógenos.		

Neste	sentido,	fixou	um	conjunto	mais	operativo	de	Objetivos	Específicos	(OEp)	orientados	para	promover	
dinâmicas	de	criação	de	novas	empresas	e	de	melhoria	da	capacidade	competitiva	de	empresas	já	existentes,	

Afirmação	identitária	 e	de	suporte	 à	
indução	 de	novas	iniciativas	

empreendedoras
Conservação	do	património	 cultural	 e	

natural
Aproveitamento	 económico	 do	
património	 cultural	 e	natural

Sensibilização	da	população	para	a	
riqueza	natural	 do	território.

Desafio	estratégico
Pr eserv .	e 	valorização	econ.	
sustentável	dos 	ativos	naturais 	
e 	patr imonia is 	do	ter ritório

Melhoria	da	qualidade	e	das	condições	de	
vida	das	populações	residentes	

Criação	de	um	ambiente	favorável	à	iniciativa	
empresarial	

Criação	de	um	ambiente	favorável	à	
receção/atração	de	visitantes	e	de	novos	

residentes
Criação	de	emprego.

Desafio	estratégico

Melhor ia 	das	condições 	de	
supor te	ao	desenv.	
socioeconómico	do	T I

Empreendedorismo	para	o	aumento	do	
rendimento,	nomeadamente,	dos	

produtores	agrícolas
Criação	de	emprego,	 enquanto	gerador	
de	riqueza	e	de	sustentabilidade	das	

comunidades	rurais
Produção	e	consumo	de	energia	

produzida	a	partir	de	fontes	renováveis.

Desafio	estratégico

Diver s ificação	e	qualificação	
das 	ativ idades	económicas

Impulso	das	atividades	turísticas
Dinamização	económica
Criação	de	emprego

Desafio	estratégico

Qualificação,	diversificação	e	
densificação	do	complexo	de	
ativ idades	do	Turismo	e	do	Lazer
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incluindo	os	(mas	não	se	restringindo	aos)	setores	e	produtos/serviços	com	maior	tradição	local,	assim	como	
o	apoio	direto	e	indireto	à	criação	de	emprego	no	contexto	dessas	dinâmicas.	

A	 Intervenção	 6.4.	 permite	 apoiar	 iniciativas	 empresariais	 que	 vão	 ao	 encontro	 dos	 objetivos	 de	
diversificação	da	economia	rural	e	de	valorização	do	potencial	económico	dos	recursos	endógenos.		

E	 esta	 era	 também	 a	 perspetiva	 para	 a	 implementação	 da	 Intervenção	 7.2.,	 no	 entanto,	 a	 Portaria	 n.º	
97/2015	de	20	de	Julho,	que	define	as	linhas	de	intervenção/apoios	a	conceder	pelo	GAL,	circunscreveu	a	
elegibilidade	dos	beneficiários	a	entidades	com	um	Código	de	Atividade	Económica	(CAE)	de	âmbito	social.	
Pelo	que	um	dos	objetivos	específicos	da	EDL	(e	constante	na	Tabela	seguinte)	ligado	à	criação	de	condições	
para	 a	 instalação	 e	 apoio	 a	 atividades	 económicas,	 não	 poderá	 ser	 alcançado	 por	 via	 das	 intervenções	
definidas;	efetivando-se	apenas	o	reconhecimento	da	a	necessidade	de	aumentar	a	eficiência	energética,	
nomeadamente	através	da	utilização	de	energias	renováveis	

No	 que	 especificamente	 respeita	 ao	 turismo,	 a	 EDL	 privilegia	 o	 turismo	 em	 estreita	 harmonia	 com	 o	
ambiente,	fomentando	o	aproveitamento	e	valorização	económica	dos	recursos/do	património	natural,	com	
base	 em	 formatos	 de	oferta	mais	 diversificados	 e	menos	 expostos	 a	 fenómenos	de	 sazonalidade.	Nesse	
sentido,	 são	 apoiadas	 atividades	 de	 animação	 turística	 e	 empreendimentos,	 no	 entanto,	 circunscritos	 a	
determinadas	 tipologias:	 turismo	 em	 espaço	 rural	 (casas	 de	 campo,	 agroturismo	 e	 alojamento	 rural)	 e	
turismo	de	natureza.	Ainda	no	contexto	no	turismo,	a	 intervenção	7.5	funciona	de	forma	complementar,	
permitindo	valorizar	e	potenciar	as	zonas	turísticas	e	de	lazer.		

Objetivos	específicos	 Intervenções	

§ Diversificação	das	atividades	agrícolas	e	pecuárias	
§ Qualificação	 e	 densificação	 do	 tecido	 empresarial:	

promoção	do	 empreendedorismo,	 da	 economia	 social;	
valorização	 dos	 saberes	 e	 ofícios	 tradicionais	 e	 do	
artesanato;	 da	modernização	 e	 reforço	 dos	 fatores	 de	
competitividade	das	empresas	existentes.		

	
	
Intervenção	6.4	–	Investimentos	na	
criação	 e	 no	 desenvolvimento	 de	
atividades	não	agrícolas		

§ Criar	 condições	 para	 a	 instalação	 e	 apoio	 a	 atividades	
económicas:	 melhoria	 quer	 das	 condições	 de	
acolhimento	de	iniciativas	empresariais,	quer	de	fruição	
dos	recursos	naturais	garantido	a	sua	sustentabilidade.		

§ Promover	 o	 acesso	 das	 populações	 a	 serviços	 que	
privilegiam	a	integração	social	

§ Promover	a	utilização	de	fontes	de	energia	renováveis	

	
	

Intervenção	7.2	–	Investimento	em	
Infraestruturas	de	pequena	escala,	
incluindo	 energias	 renováveis	 e	
economia	de	energia		

§ Consolidar	o	potencial	turístico	da	região:	exploração	das	
sinergias	 entre	 a	 atividade	 turística	 e	 os	 recursos	
naturais,	 históricos	 e	 culturais	 e	 a	 economia	 produtiva	
tradicional	do	território.	

	
Intervenção	7.5	–	Investimento	em	
infraestruturas	de	lazer	e	turísticas	
e	informações	turísticas		

	

Ä EIXO/OE	II.	Criação	de	condições	para	a	fixação	e	atração	de	população,	através	da	promoção	da	

coesão	social	e	territorial	

Este	 Eixo	 atesta	 a	 necessidade	 de	 dar	 resposta	 à	 tendência	 de	 envelhecimento	 populacional	 e	 às	
insuficiências	em	termos	de	suporte	social	a	grupos	com	necessidades	específicas	(p.e.,	focos	de	pobreza	e	
exclusão).	A	outra	perspetiva	associada	a	este	Eixo	está	relacionada	com	a	mobilização	das	comunidades	
para	iniciativas	culturais	e	recreativas.	Estas	duas	tipologias	de	intervenção	têm	como	objetivo	a	melhoria	da	
atratividade	do	território	para	a	fixação	de	população.	
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Agrega	um	conjunto	de	OEp	orientados	para	a	criação	de	respostas	sociais	de	proximidade	para	a	inclusão	
social	e	para	a	luta	contra	a	pobreza,	contemplando	o	apoio	a	intervenções	de	animação	cultural	e	recreativa	
de	base	local	e	a	criação/melhoria	de	serviços	básicos.	Para	alcançar	estes	objetivos,	foram	mobilizadas	as	
7.2.	e	7.4.	do	PRORURAL+.	

No	entanto,	e	 tendo	em	conta	os	objetivos	específicos	deste	Eixo,	 refira-se	a	dificuldade	do	 seu	alcance	
através	da	Intervenção	7.2.,	cuja	aplicação	é	bastante	limitada	face	às	expectativas	iniciais.			

Objetivos	específicos	 Intervenções	

§ Proporcionar	 melhores	 condições	 de	 utilização	 dos	
equipamentos	existentes	renovados	e	novos	serviços	

Intervenção	7.2	–	Investimento	em	
Infraestruturas	de	pequena	escala,	
incluindo	 energias	 renováveis	 e	
economia	de	energia		

§ Reforçar	 a	 rede	 de	 equipamentos	 e	 respostas	 sociais	
existentes	no	território	

§ Dinamização	 de	 serviços	 de	 animação	 cultural	 e	
recreativa	de	base	local	

Intervenção	 7.4.	 Investimento	 em	
serviços	básicos	locais		

	

Ä EIXO/OE	III.	Afirmação	da	identidade	rural	através	da	valorização	do	Património	Cultural	e	Natural	

Está	orientado	para	a	valorização	económica	de	recursos	locais,	contemplando	o	apoio	a	intervenções	no	
domínio	da	preservação,	 conservação,	valorização	e	promoção	do	património	natural	e	paisagístico	e	do	
património	cultural	e	histórico	e	do	património	edificado,	bem	como	a	promoção	turística	desses	recursos.	
Este	 Eixo	 também	 contempla	 o	 reconhecimento	 da	 necessidade	 de	 sensibilizar	 as	 populações	 locais	
(incluindo	os	jovens	em	idade	escolar)	e	os	turistas	para	a	importância	da	conservação	do	património	natural.	

No	sentido	de	dar	resposta	a	estes	desígnios,	foi	mobilizada	a	Intervenção	7.6.	Note-se	que	é	assegurada	a	
articulação	com	a	Direção	Regional	da	Cultura,	no	sentido	de	garantir	a	complementaridade	das	operações	
apoiadas	com	a	missão	e	plano	de	ação	dessa	entidade2.		

Objetivos	específicos	 Intervenções	

§ Promover	 a	 preservação	 e	 conservação	 da	
biodiversidade	dos	recursos	naturais	existentes.		

§ Promover	a	preservação,	conservação	e	recuperação	da	
identidade	cultural	específica	do	território.		

§ Promover	a	sensibilização	ambiental	

Intervenção	 7.6.	 Investimentos	
associados	ao	Património	Cultural	e	
Natural	 e	 ações	 de	 Sensibilização	
Ambiental.	

	

Ä EIXO	IV.	Promoção	da	cooperação	e	do	envolvimento	dos	atores	locais	na	implementação	da	EDL	

Está	 orientado	 para	 a	 implementação	 da	 abordagem	 LEADER/DLBC,	 bem	 como	 a	 execução	 da	 EDL,	
contemplando	o	apoio	às	suas	atividades	de	gestão,	dinamização	e	acompanhamento/avaliação.	Este	Eixo	
prevê	 ainda	o	desenvolvimento	de	 ações	de	 cooperação	 com	outros	 territórios	num	conjunto	 amplo	de	
domínios-chave	com	relevância	para	o	território	de	intervenção	(turismo	e	animação,	ambiente	e	recursos	
naturais,	património	cultural,	e	produtos	e	serviços	do	território).	

	 	

                                                
2	O	programa	para	a	Cultura	assenta	a	sua	ação	em	duas	áreas	de	 intervenção:	a	promoção	e	dinamização	da	atividade	criativa	e	
cultural	dos	açorianos	e	a	preservação	e	valorização	do	património	construído	e	imaterial.	
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Figura	7.	Arquitetura	da	EDL	

	

No	que	 se	 refere	à	dotação	 financeira	para	a	execução	da	EDL	do	GAL	GRATER,	a	Medida	19.2.	Apoio	à	
realização	de	operações	no	âmbito	da	estratégia	de	desenvolvimento	promovido	pelas	comunidades	locais,	
do	PRORURAL+,	reservou	3.275.088,78€	de	FEADER,	a	que	corresponde	3.853.045,62€	de	Despesa	Pública.	
A	repartição	das	verbas	pelas	várias	intervenções	fez-se	da	forma	seguinte:	

Ø a	maior	importância	foi	atribuída	à	Intervenção	6.4.,	que	conta	com	54,20%	da	dotação	financeira	
da	EDL,	por	se	considerar	que	estimula	diretamente	a	criação	de	riqueza	e	de	emprego	no	território;	

Ø a	 segunda	 prioridade	 foi	 conferida	 à	 Intervenção	 7.4.,	 com	 16,9%	 da	 despesa	 pública,	 por	 se	
considerar	que	permite	atingir	os	objetivos	da	luta	contra	a	pobreza	e	promover	a	inclusão	social,	
objetivo	também	prioritário	da	Europa2020;	

Ø depois	 a	 Intervenção	 7.5.,	 com	 15,3%	 da	 despesa	 pública,	 dada	 a	 sua	 importância	 para	 a	
dinamização	e	fortalecimento	do	potencial	turístico	do	território	de	intervenção;	

Ø por	fim	as	Intervenções	7.6.	e	7.2.,	com	8,4%	e	5,9%	da	despesa	pública,	respetivamente.		

De	referir	que	o	Eixo	IV	não	beneficia	das	tipologias	previstas	na	Portaria	n.º	97/2015	de	20	de	Julho,	que	
define	 as	 linhas	 de	 intervenção/apoios	 a	 conceder	 pelo	 GAL,	 sendo	 enquadrado	 pelas	 Medidas	 19.3.	
Preparação	e	realização	de	Atividades	de	cooperação	e	19.4.	Apoio	a	custos	de	funcionamento	e	animação,	
que	apoia	o	seu	funcionamento,	incluindo	os	custos	operacionais,	de	animação	e	de	cooperação.	

Na	perspetiva	da	avaliação,	foi	estabelecido,	assim,	um	referencial	claro	de	articulação	entre	os	objetivos	
adotados	e	os	conjuntos	de	intervenções	propostos	para	a	sua	prossecução,	com	a	exceção	da	Intervenção	
7.2.,	 que,	 aquando	 da	 conceção	 da	 EDL,	 considerava-se	 que	 iria	 permitir	 a	 criação	 de	 condições	 para	 a	
instalação	e	apoio	a	atividades	económicas.	

Tendo	presente	a	atualização	do	contexto	de	intervenção,	a	avaliação	considera	que	a	EDL	é	globalmente	
coerente	e	apresenta-se	pertinente	face	às	necessidades,	desafios	e	oportunidades	identificadas	em	sede	
de	diagnóstico	para	o	desenvolvimento	do	território	de	intervenção,	convergindo	assim	com	a	apreciação	
expressa	pela	maioria	das	entidades	parceiras	que	responderam	ao	inquérito.	De	acordo	com	os	resultados	

Principais	tipologias	de	intervenção	do	
PRORURAL+

Eixos/Objetivos	estratégicos

Intervenção 6.4.	Investimento	na	criação	e	no	
desenvolvimento	de	atividades	não	agrícolas

I.	Qualificação	e	diversificação	da	Economia	Rural	através	
da	valorização	do	potencial	económico	dos	recursos	
endógenos

II.	Criação	de	condições	para	a	fixação	e	atração	de	
população,	através	da	promoção	da	coesão	social	e	
territorial

III.	Afirmação	da	identidade	rural	através	da	valorização	
do	Património	Cultural	e	Natural

Intervenção	7.2.	Investimento	em	
Infraestruturas	de	pequena	escala,	 incluindo	
energias	 renováveis	e	economia	de	energia

Intervenção	7.4	– Investimento	em	Serviços	
Básicos	Locais

Intervenção	7.5.	investimentos	em	
Infraestruturas	de	lazer	e	turísticas	e	
informações	turísticas

Intervenção	7.6.	Investimentos	associados	ao	
Património	Cultural	e	Natural	e	ações	de	
Sensibilização	Ambiental.
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do	inquérito,	70%	das	entidades	respondentes	manifestaram	concordância	com	a	afirmação	“as	opções	e	
prioridades	estratégicas	da	EDL	permitem	ir	ao	encontro	das	necessidades	e	potencialidades	do	território”.	

Esta	pertinência	encontra	 suporte	na	arquitetura	 adotada	pela	EDL,	patente	desde	 logo	numa	 seleção	e	
definição	adequadas	dos	Eixos	estratégicos	de	intervenção	em	torno	dos	quais	se	encontra	estruturada,	e	
respetivos	Objetivos	específicos,	potenciando	assim	uma	resposta	adaptada,	focalizada	e	orientada	para	a	
atuação	em	domínios-chave	para	o	desenvolvimento	do	território	de	intervenção.	A	exceção	ocorre	no	caso	
da	 Intervenção	7.2.,	 cujo	 conceito	 inicial,	 ou	 seja,	 o	 conceito	de	 aplicação	aquando	da	 conceção	da	EDL	
focava,	em	grande	parte,	o	reforço	das	condições	de	apoio	e	instalação	de	atividades	económicas.	

Importa	realçar,	como	nota	final,	que	a	avaliação,	depois	de	ter	analisado	a	estrutura	da	EDL	em	face	da	
atualização	do	contexto	e	respetivas	necessidades,	conclui	que	a	EDL	permanente	coerente	e	pertinente,	
não	justificando	mudanças	de	fundo	na	sua	conceção	e	programação.	

Sem	 prejuízo	 da	 pertinência	 globalmente	 reconhecida	 à	 EDL,	 a	 avaliação	 considera,	 no	 entanto,	 que	 as	
necessidades	 e	 desafios	 que	 o	 diagnóstico	 aponta	 no	 domínio	 social,	 em	 especial	 para	 os	 grupos	 com	
necessidades	 específicas,	 mereceriam	 uma	 abordagem	 mais	 objetiva	 e	 estruturada	 (p.e.,	 execução	 de	
projetos	de	empreendedorismo	social	ou	de	projetos	de	cariz	marcadamente	social	promovidos	pelas	Juntas	
de	freguesia);	não	se	ignora,	porém,	que	uma	tal	aposta	careceria	sempre	de	recursos	de	financiamento	mais	
significativos	relativamente	àqueles	que	se	encontram	presentemente	disponíveis,	a	que	se	acrescenta	o	
facto	do	GAL	e	respetiva	EDL	privilegiarem	o	investimento	na	economia	local	em	detrimento	do	apoio	social	
propriamente	dito,	por	se	considerar	que	essa	responsabilidade	cabe	à	autoridade	competente,	neste	caso,	
o	Instituto	de	Segurança	Social	dos	Açores.				

A	acrescer,	recorde-se	que	a	EDL	foi	elaborada	ainda	antes	do	lançamento	formal	das	regras	de	aplicação	da	
Submedida	 19.2.	 que	 apoia	 a	 realização	 de	 operações	 no	 âmbito	 do	 DLBC,	 integrada	 no	 PRORURAL+	 e,	
portanto,	nessa	altura	o	GAL	não	tinha	conhecimento	do	papel	vinculativo	dos	pareceres	da	entidade	com	
competência	em	matéria	de	solidariedade	social,	nem	conhecia	a	Carta	Social,	que	dá	a	conhecer	a	rede	de	
serviços	e	equipamentos	sociais	existentes.	

Uma	outra	questão	refere-se	às	necessidades	que	o	diagnóstico	identifica	em	termos	de	infraestruturas	de	
apoio	para	a	utilização	e	rentabilização	de	recursos	endógenos	e	de	integração	das	estruturas	de	apoio	com	
as	atividades	comerciais	e	produtivas.	Estas	necessidades	específicas	 foram	 inicialmente	enquadradas	no	
leque	 de	 apoios	 da	 Intervenção	 7.2.,	 no	 entanto,	 a	 elegibilidade	 dos	 beneficiários	 está	 circunscrita	 a	
entidades	com	CAE	social	e,	portanto,	deixa	de	fora	a	criação	de	infraestruturas	locais	com	capacidade	para	
apoiar	as	atividades	económica.	

Em	 matéria	 de	 coerência	 interna,	 depois	 de	 verificadas	 a	 tipologia	 de	 intervenções	 e	 os	 orçamentos	
previstos,	há	uma	probabilidade	forte	de	a	EDL	atingir	as	realizações	e	metas	definidas,	sendo,	no	entanto,	
ainda	prematuro	analisar	o	cumprimento	hierarquizado	dos	objetivos	da	estratégia,	ou	seja,	nesta	fase,	a	
produção	de	resultados	face	ao	que	foi	previsto.		

Por	seu	turno,	a	avaliação	considera	que	a	EDL	apresenta	uma	elevada	consistência	da	sua	arquitetura	e	da	
respetiva	relação	com	as	 linhas	de	apoio	“contratualizadas”	com	a	Autoridade	de	Gestão	do	PRORURAL+,	
permitindo	assegurar	uma	associação	clara	entre	cada	Eixo	estratégico	e	Objetivo	específico	ao	instrumento	
de	financiamento	disponível	para	a	sua	prossecução;	de	igual	modo,	permite	também	estabelecer	relações	
diretas	entre	a	mobilização	dos	recursos	financeiros	e	as	metas	definidas.	
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No	que	se	refere	à	coerência	externa,	a	demonstração	do	valor	económico	e	social	que	a	implementação	da	
EDL	do	GAL	GRATER	é	suscetível	de	aportar	ao	território	de	intervenção,	é	demonstrável	pelo	seu	grau	de	
incorporação	dos	objetivos	estratégicos	do	Programa	de	Desenvolvimento	Rural	para	a	Região	Autónoma	
dos	Açores	2014-2020	(PRORURAL+),	contribuindo	para	a	prossecução	dos	seus	objetivos.	

A	EDL	encontra-se,	ainda,	alinhada	com	o	Programa	Operacional	para	a	Região	Autónoma	dos	Açores	2014-
2020	(AÇORES2020)	e	com	outros	 instrumentos	de	política	regional.	Tal	como	descrito	no	documento	de	
programação,	considera-se	que	a	EDL	cumpre	os	seus	objetivos	no	que	respeita	à	complementaridade	com	
esses	instrumentos,	e	que	contribui	de	forma	consistente	(e	proporcional)	para	a	prossecução	dos	objetivos	
regionais	propostos.		

Neste	contexto	e	a	título	ilustrativo,	refira-se	a	visão	para	a	RA	Açores	no	horizonte	2020	operacionalizada	
pelo	AÇORES2020,	por	via	de	quatro	grandes	linhas	de	orientação	estratégica.	Na	figura	seguinte	indica-se	o	
grau	de	complementaridade	entre	a	EDL	e	AÇORES2020.		

Figura	8.	Linhas	de	orientação	estratégica	AÇORES2020	e	complementaridade	com	EDL	(gradação	de	cores)	

	

Não	obstante,	existem	tipologias	de	projetos	e	de	beneficiários	que	têm	condições	de	elegibilidade	para	
optar	 entre	 o	 AÇORES2020	 (FEDER)	 e	 o	 PRORURAL+	 (FEADER),	 pelo	 que	 além	 de	 se	 garantir	 a	
complementaridade,	o	GAL	tem	também	de	garantir	não	a	sobreposição	de	apoios.	Neste	contexto,	refira-
se	que	a	articulação	com	os	outros	instrumentos	de	financiamento	nem	sempre	tem	sido	fácil	nem	facilitada,	
embora	 o	 GAL	 GRATER	 faça	 um	 esforço	 no	 sentido	 de	 evitar	 o	 duplo	 financiamento	 do	 projeto	 ou	 dos	
mesmos	beneficiários.	

	

Construção de uma base económica de exportação dinâmica e alargada, ancorado no potencial de
criação de riqueza, através da dinamização e valorização económica dos recursos endógenos; e,
assim, no potencial da para criar emprego, riqueza, captar investidores e dinamizar novas iniciativas
empresariais.

Consolidação	de	uma	sociedade	equilibrada	e	inclusiva	com	oportunidades	de	realização,	com	
o	intuito	de	fazer	face	ao	triplo	desafio	estratégico	que	se	coloca	à	Região:	reforçar	a	
empregabilidade,	promover	a	inclusão	e	assegurar	a	qualificação	do	capital	humano.	

Promoção	de	um	território,	de	uma	paisagem	e	uma	vivencia	distintivos,	quepretende	
assegurar	a	preservação	e	conservação	da	paisagem,	que	se	revela	essencial	para	a	atração	
e/ou	fixação	de	pessoas,	a	promoção	do	empreendedorismo	de	base	local,	a	captação	de	
investimentos	e	a	criação	de	emprego.	

Fortalecimento	da	conetividade,	da	mobilidade	e	da	logística	para	a	competitividade	pressupõe	a	a	
promoção	das	infraestruturas	e	serviços	que	assegurem	a	mobilidade	de	pessoas	e	bens,	interna	e	
externamente	 à	região;	e	da	articulação	inter-ilhas	e	de	abertura	da	região	à	escala	internacional.	
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3.3. Indicadores	físicos	e	financeiros	

A	 GRATER	 conta	 uma	 dotação	 financeira	 global	 de	 aproximadamente	 5	 milhões	 de	 euros	 para	 a	
implementação	da	sua	EDL,	dos	quais	cerca	de	3/4	para	o	apoio	a	operações	integradas	na	EDL	e	os	restantes	
para	o	seu	funcionamento,	animação	e	cooperação.		

A	 dinâmica	 de	 adesão	 à	 EDL	 tem	 sido	 bastante	 positiva,	 observando-se,	 no	 final	 de	 2018,	 um	 nível	 de	
compromisso	de	72%	e	uma	taxa	de	execução	de	cerca	de	1/3	da	dotação	global	prevista.	Face	a	estes	níveis	
de	execução	é	expectável	que	a	dotação	atribuída	à	GRATER	venha	a	ser	 reforçada,	beneficiando	de	um	
montante	adicional	proveniente	da	reserva	de	desempenho	(a	AG	do	PRORURAL+	definiu	uma	meta	mínima,	
de	30%	de	execução	da	submedida	19.2.	até	31	de	dezembro	de	2018,	para	que	os	GAL	possam	ter	acesso	
ao	montante	dessa	reserva).		

Tabela	15.	Dotação	Financeira,	montantes	aprovados	e	executados	

	
Dotação	
Despesa	
Pública	(€)	

Aprovado	
Despesa	
Pública	(€)	

Executado	
Despesa	
Pública	(€)	

Taxa	de	
compromisso	

(%)	

Taxa	de	
execução	

(%)	
19.1.	Apoio	preparatório	 14.429	 14.429	 14.429	 100,0%	 100,0%	
19.2.	Apoio	à	realização	de	operações	no	
âmbito	da	EDL		

3.853.046	 2.822.691	 1.388.293	 73,3%	 36,0%	

6.4.	Inv.	criação	e	desenvolvimento	de	
atividades	não	agrícolas		

2.088.340	 1.399.326	 707.014	 67,0%	 33,9%	

7.2.	Inv.	Infraestruturas		pequena	escala,	inclui	
energias	renováveis	e	economia	de	energia	

200.000	 101.891	 50.727	 50,9%	 25,4%	

7.4.	Investimentos	em	serviços	básicos	locais		 650.000	 521.476	 148.561	 80,2%	 22,9%	
7.5.	Inv.	infraestruturas	de	lazer	e	turísticas	e	

informações	turísticas		
589.706	 499.047	 337.284	 84,6%	 57,2%	

7.6.	Inv.	associados	ao	património	cultural	e	
natural	e	ações	sensibilização	ambiental		

325.000	 300.951	 144.707	 92,6%	 44,5%	

19.3.	Elaboração	e	implementação	de	
atividades	de	cooperação	da	ação	local			

275.000	 0	 0	 0,0%	 0,0%	

19.4.	Apoio	aos	custos	operacionais	e	de	
animação			

963.231	 857.953	 358.760	 89,1%	 37,2%	

Total	 5.105.706	 3.695.073	 1.761.482	 72,4%	 34,5%	

Fonte:	GRATER.	

Os	 níveis	 de	 cumprimento	 das	metas	 definidas	 não	 refletem,	 ainda,	 a	 dinâmica	 positiva	 de	 adesão	 e	de	
aprovação,	na	medida	em	que,	para	o	cálculo	dos	indicadores,	apenas	são	considerados	os	projetos	com,	
pelo	menos,	um	pedido	de	pagamento	pago.	Ainda	assim,	destaca-se	positivamente	o	 cumprimento	das	
metas	 relativas	 ao	número	de	equipamentos	 sociais	 apoiados	 (Intervenção	7.2),	 assim	como	os	projetos	
apoiados	no	âmbito	do	património	natural	e	do	património	arquitetónico	tradicional	(Intervenção	7.6.).	De	
referir,	 também,	que,	não	obstante	o	 indicador	de	 resultado	 relativo	à	 criação	de	postos	de	 trabalho	na	
Intervenção	6.4.	ter	uma	execução	de	apenas	7,7%,	os	postos	de	trabalho	previstos	nos	pedidos	de	apoio	
aprovados	representam	63%	da	meta	definida.	
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Tabela	16.	Grau	de	cumprimento	dos	indicadores	de	realização	e	dos	indicadores	de	resultado	

	 Indicador	 Meta	 Executado	
Taxa	de	

cumprimento	
(%)	

Indicadores	de	realização	

6.4	

Explorações	agrícolas	apoiadas	(n.º)	 2	 0	 0,0%	

Micro	e	pequenas	empresas	criadas	(n.º)	 15	 1	 6,7%	

Micro	e	pequenas	empresas	apoiadas	(n.º)	 40	 4	 10,0%	

7.2	
Projetos	apoiados	no	âmbito	da	infraestruturação	local	(n.º)	 2	 1	 50,0%	

Projetos	apoiados	no	âmbito	das	energias	renováveis	(n.º)	 1	 0	 0,0%	

7.4	
Equipamentos	sociais	apoiados	(n.º	por	valência)	 10	 10	 100,0%	

Projetos	piloto	apoiados	(n.º)	 1	 0	 0,0%	

7.5	
Novos	serviços	de	apoio	turístico	(n.º)	 1	 0	 0,0%	

Criação	de	infraestruturas	de	pequena	escala	turísticas	e	de	
lazer	(n.º)	

4	 1	 25,0%	

7.6	

Projetos	apoiados	no	âmbito	do	património	natural	(n.º)	 1	 1	 100,0%	

Projetos	apoiados	no	âmbito	do	património	arquitetónico	
tradicional	(n.º)	

1	 2	 200,0%	

Projetos	apoiados	no	âmbito	do	património	cultural	(n.º)	 2	 1	 50,0%	

Ações	de	sensibilização	ambiental	realizadas	(n.º)	 1	 0	 0,0%	

Indicadores	de	resultado	

6.4	 Postos	de	trabalho	criados	(n.º)	 52	 4	 7,7%	

7.2	 População	abrangida	pelas	intervenções	apoiadas	(%)	 5%	 100%	 100,0%	

7.4	
População	abrangida	pelas	intervenções	apoiadas	(%)	 5%	 100%	 100,0%	

Postos	de	trabalho	criados	(n.º)	 2	 4	 200,0%	

7.5	 População	abrangida	pelas	intervenções	apoiadas	(%)	 5%	 100%	 100,0%	
Fonte:	GRATER.	
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4. DISPOSITIVOS	DE	GESTÃO,	ACOMPANHAMENTO	E	CONTROLO	
DA	EDL	

Principais	funções	a	atribuições	do	GAL	na	implementação	da	sua	Estratégia	

As	 principais	 funções	 e	 atribuições	 da	 GRATER	 no	 âmbito	 do	 DLBC	 Rural	 decorrem	 do	 seu	 estatuto	 de	
Organismo	Intermédio	de	Gestão	do	PRORURAL+,	tendo	sido	celebrado,	em	janeiro	de	2016,	um	contrato	de	
delegação	de	competências	entre	a	Autoridade	de	Gestão	(AG)	e	a	GRATER,	no	âmbito	do	qual	foram-lhe	
delegadas	um	conjunto	de	competências	que	incluem:	

Ø Assegurar	a	receção,	análise	e	proposta	de	decisão	dos	pedidos	de	apoio	das	Intervenções	objeto	
do	contrato;		

Ø Analisar	os	pedidos	de	pagamento	e	emitir	parecer;	

Ø Assegurar	a	existência	de	segregação	de	funções;		

Ø Criação	de	um	sistema	de	controlo	interno;		

Ø Elaboração	de	normas	de	procedimentos	internas	e	externas;		

Ø Elaboração	de	um	plano	de	divulgação.		

Neste	 sentido,	 tendo	 em	 vista	 a	 implementação	 da	 sua	 EDL,	 cabe	 à	 GRATER	 elaborar	 uma	 proposta	 de	
calendário	para	a	publicação	de	avisos	de	aberturas	dos	concursos	para	as	medidas/submedidas	constantes	
da	Estratégia,	assim	como,	os	respetivos	avisos	de	abertura	de	concursos,	os	quais	serão	submetidos	para	
aprovação	pela	Autoridade	de	Gestão	(AG)	do	PRORURAL+.	

São,	 igualmente,	 funções	 do	 GAL	 os	 procedimentos	 associados	 à	 receção,	 análise,	 audiência	 prévia	 e	
proposta	de	decisão	dos	pedidos	de	apoio,	a	qual	é	submetida	à	AG	para	Decisão	final.	De	forma	a	clarificar,	
uniformizar	e	assegurar	que	a	análise	dos	Pedidos	de	Apoio	é	efetuada	de	forma	clara	e	imparcial	existem	
normas	de	procedimentos	de	análise	para	cada	Intervenção	definidos	pela	AG.	

Na	análise	dos	pedidos	de	apoio	por	parte	da	equipa	Técnica	Local	é	aplicado	o	princípio	da	segregação	de	
funções.	Na	decisão	sobre	os	pedidos	de	apoio,	o	Conselho	de	Administração(CA)	 tem	em	consideração:	
enquadramento	dos	projetos	na	EDL,	a	disponibilidade	financeira	do	programa,	o	parecer	da	Equipa	Técnica	
Local,	a	pontuação	obtida	pelos	critérios	de	seleção,	bem	como	todos	os	critérios	que	promovam	a	adequada	
execução	da	estratégia,	nomeadamente	pareceres	de	comissões	consultivas,	o	desenvolvimento	integrado	
do	território	de	intervenção	e	toda	a	legislação	aplicável.	A	aprovação	em	CA	depende	da	maioria	simples	
dos	 votos	 expressos,	 dos	 elementos	 presentes	 no	 mínimo	 de	 3,	 sendo	 a	 constituição	 desse	 quórum	
maioritariamente	composta	por	representantes	de	entidades	privadas.	

De	 referir,	 a	 existência	 de	um	Manual	 do	Beneficiário,	 elaborado	pela	GRATER,	 o	qual	 procura	 servir	 de	
ferramenta	 facilitadora	 do	 entendimento	 por	 parte	 dos	 beneficiários	 da	 legislação	 regional	 aplicável	 à	
Intervenção	 a	 que	 se	 candidata,	 assim	 como	 diversos	 documentos	 de	 orientação	 técnica	 (contratação	
pública,	normas	de	publicitação,	…).	
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Figura	9.	Responsabilidades	do	GAL	na	gestão	de	pedidos	de	apoio	

	
Fonte:	Sistema	de	Gestão	e	Controlo,	PRORURAL+.	

Relativamente	aos	pedidos	de	pagamento	apresentados	pelos	beneficiários,	a	GRATER	é	responsável	pela	
sua	 análise,	 controlo	 administrativo	 e	 emissão	 de	 parecer,	 com	 o	 apuramento	 da	 despesa	 elegível	 e	 o	
montante	a	pagar.	Estes	controlos	administrativos	 incluem	pelo	menos	uma	visita	aos	 locais	da	operação	
objeto	do	apoio	ou	aos	locais	do	investimento	a	fim	de	verificar	a	sua	realização.	

Não	 obstante	 o	 bom	 relacionamento	 e	 a	 experiência	 de	 trabalho	 conjunto	 com	 a	 AG,	 na	 fase	 inicial	 da	
implementação	 da	 EDL,	 verificaram-se	 algumas	 insuficiências,	 nomeadamente	 ao	 nível	 da	 publicação	 de	
normas	e	orientações	relativamente	aos	procedimentos	a	adotar	pelo	GAL.	A	existência	de	apenas	algumas	
indicações	da	AG,	enviadas	por	email,	criou	alguma	insegurança	nos	técnicos	da	ETL	e	tornou	o	processo	de	
análise	de	pedidos	de	apoio	bastante	moroso.		

Verificou-se,	 ainda,	 alguns	 constrangimentos	 na	 utilização	 do	 sistema	 de	 informação	 para	 a	 Gestão	 do	
PRORURAL+	 (GestPDR),	 no	 âmbito	 da	 Intervenção	 6.4.	 Investimentos	 na	 criação	 e	 desenvolvimento	 de	
atividades	não	agrícolas,	por	não	estar	devidamente	ajustado	à	tipologia	de	pedidos	de	apoio.	Embora	esses	
constrangimentos	 tenham	 resultado	 em	 dificuldades	 e	 complexidades	 adicionais,	 quer	 ao	 nível	 dos	
beneficiários,	quer	ao	nível	dos	técnicos	analista,	os	mesmos	foram	ultrapassados.	

	

Modelo	de	gestão	e	governação	do	GAL	

A	estrutura	de	gestão	do	GAL	GRATER	é	constituída	pelos	órgãos	de	gestão	da	Associação	(Assembleia	Geral,	
Conselho	de	Administração,	Conselho	Fiscal)	e	pela	Equipa	Técnica	Local	(ETL).	Na	Tabela	seguinte	apresenta-
se	as	principais	competências	destes	órgãos.	

Tabela	17.	Órgãos	responsáveis	pela	Gestão	do	GAL	

Órgão	 Composição	 Principais	competências	

Assembleia	
Geral	órgão	de	
supervisão	geral	

Constituída	pelos	
associados	da	

GRATER	no	pleno	
gozo	dos	seus	

direitos	

• Eleger	ou	destituir	os	membros	da	mesa	da	Assembleia	Geral,	do	Conselho	de	Administração	e	do	
Conselho	Fiscal;	

• Deliberar	sobre	a	admissão,	suspensão	e	exclusão	de	associados;	
• Fixar	os	valores	da	joia,	quotas	e	demais	e	demais	encargos	e	respetiva	periodicidade,	a	pagar	pelos	
associados;	

• Deliberar	sobre	a	criação	de	delegações	ou	outras	formas	de	representação;	
• Aprovar	e	alterar	os	estatutos	e	os	regulamentos	internos;	
• Definir	e	aprovar	uma	EDL	que	reflita	as	necessidades	e	as	potencialidades	do	território;	
• Assegurar	a	participação	efetiva	dos	parceiros	na	execução	dessa	estratégia;	
• Identificar	e	desenvolver	iniciativas	que	valorizem	os	recursos	endógenos	e	criem	emprego;	
• Acompanhar	 a	 execução	 da	 EDL	 e,	 se	 necessário,	 proceder	 a	 ajustamentos	 nesta	 de	 forma	 a	
alcançar	os	objetivos	propostos;	

• Aprovar	planos	de	atividade,	orçamentos	e	relatórios	de	gestão	e	contas	anuais;	
• Exercer	 os	 demais	 poderes	 conferidos	 por	 lei	 e	 pelos	 estatutos	 ou	 outros	 que	 não	 sejam	 da	
competência	exclusiva	dos	outros	órgãos.	

• Presidente	 da	 mesa:	 convocar	 e	 dirigir	 os	 trabalhos	 e	 promover	 bianualmente	 a	 eleição	 dos	
titulares	dos	corpos	sociais	sendo	substituído	pelo	vice-presidente	nas	suas	faltas	e	impedimentos.	

• Secretário	da	mesa:	elaborar	as	atas	das	sessões	e	substituir	o	vice-presidente	nas	suas	faltas	e	
impedimentos.	

Receção Análise Audiência	
prévia

Proposta	de	
decisão Decisão

GAL AG
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Órgão	 Composição	 Principais	competências	

Conselho	de	
Administração,	

órgão	de	
administração	e	
representação	
da	Associação,	
responsável	
pela	sua	

coordenação	
geral	

Composto	por	5	
membros	efetivos	
e	2	suplentes	(1	

presidente,	2	vice-
presidentes,	1	
tesoureiro	e	1	
secretário),	com	

maioria	
representativa	dos	
agentes	coletivos	
privados	(3	do	

setor	privado	e	2	
do	setor	público)	

• Elaborar	com	a	Equipa	Técnica	Local	a	EDL	a	submeter	à	aprovação	da	Assembleia	Geral,	além	de	
outros	organismos	externos;	

• Coordenar	 juntamente	 com	 a	 Equipa	 Técnica	 Local	 a	 realização	 das	 ações	 que	 constituem	 o	
programa	e	a	sua	promoção	e	divulgação;	

• Garantir	de	forma	eficiente	e	eficaz	a	dinamização	e	gestão	da	estratégia;	
• Pronunciar-se	e	deliberar	sobre	as	candidaturas	apresentadas,	com	base	nas	normas	aprovadas	
em	Assembleia	Geral	e	na	demais	legislação	em	vigor;	

• Acompanhar	a	execução	da	EDL,	analisar	os	resultados	da	aplicação	dos	apoios	concedidos	e	tomar	
as	medidas	adequadas	à	realização	dos	seus	objetivos;	

• Garantir	a	responsabilidade	administrativa	e	financeira	no	âmbito	do	funcionamento	do	GAL	e	da	
gestão	dos	fundos	públicos	envolvidos;	

• Acompanhar	a	execução	do	programa	e	analisar	os	 resultados	da	aplicação	da	sua	estratégia	e	
aprovar	os	relatórios	anuais	de	execução;	

• Garantir	a	representação	do	GAL	junto	das	autoridades	regionais,	nacionais	e	comunitárias;	
• Elaborar	em	conjunto	com	a	equipa	técnica	o	plano	de	atividades	e	orçamento	e	o	relatório	de	
gestão	e	contas.	

Conselho	Fiscal,	
órgão	de	
fiscalização	

Constituído	por	3	
membros	efetivos	
e	2	suplentes	(2	

entidades	privadas	
e	1	entidade	
pública)	

• Analisar	e	dar	parecer	aos	relatórios	de	contas.	

Fonte:	GRATER.	

O	 Conselho	 de	 Administração	 é	 assessorado	 por	 uma	 Equipa	 Técnica	 Local,	 constituída	 por	 uma	
coordenadora	e	com	2	departamentos	(técnico	e	administrativo)	com	3	pessoas.	Adicionalmente,	em	virtude	
da	descontinuidade	geográfica	do	território	de	intervenção,	que	se	reparte	por	duas	ilhas,	foi	estabelecida	
uma	parceria	com	a	Câmara	Municipal	de	Santa	Cruz	da	Graciosa,	para	assegurar	apoio	técnico	presencial	
na	 ilha	Graciosa,	 através	da	disponibilização	de	um	espaço	e	de	um	 funcionário,	 que	 tem	as	 funções	de	
animador	local.	

Tabela	18.	Principais	funções	da	ETL	

Departamento	 Principais	funções	

Departamento	
Técnico	

• Elaborar,	acompanhar,	analisar	e	avaliar	a	EDL;	
• Promover,	divulgar	e	gerir	financeiramente	o	programa;	
• Analisar	e	dar	parecer	aos	projetos	candidatos;	
• Fazer	o	acompanhamento	técnico	e	físico	dos	projetos	aprovados;	
• Identificar	situações,	problemas	ou	potencialidade	que	justifiquem	a	aplicação	de	uma	ação;	
• Elaborar	relatórios	de	execução;	
• Avaliar	o	impacto	do	programa;	
• Dinamizar	o	lançamento	de	iniciativas	relativas	à	EDL,	Plano	de	Cooperação	e	Plano	de	Comunicação	
e	Animação	do	Território;	

• Propor	ao	CA	sugestões	de	alteração	do	regulamento	interno	ou	normas	de	procedimento.	

Departamento	
administrativo	

• Gestão	de	correspondência	
• Organizar	reuniões	e	outros	encontros;	
• Secretariar	e	elaborar	as	atas	das	reuniões;	
• Organizar	o	arquivo	da	associação;	
• Organizar	a	contabilidade;	
• Preparar	processos	de	reembolsos;	
• Informatizar	cartas	e	outros	documentos;	
• Assegurar	e	organizar	os	serviços	prestados	pela	associação	aos	associados	e	à	população	em	geral.	

Fonte:	GRATER.	

Adicionalmente,	e	como	forma	de	reforçar	a	capacidade	do	GAL,	a	estrutura	de	gestão	por	vezes	suporta-se	
em	assessorias	externas	para	alguns	serviços,	como	p.e.	os	de	contabilidade	ou	a	avaliação.		
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Condições	de	suporte	à	implementação	da	EDL	(Recursos	físicos	e	financeiros)	

A	GRATER	dispõe	de	todas	as	condições	físicas	e	materiais	necessárias	para	uma	boa	implementação	e	gestão	
da	EDL,	destacando-se	a	propriedade	do	edifício	onde	funciona,	com	2	salas	equipadas	para	qualquer	tipo	
de	 reunião	 e	 formação	 de	 pequena	 escala	 e	 3	 gabinetes	 devidamente	 apetrechados	 em	 termos	 de	
equipamento	administrativo	e	informático	para	5	postos	de	trabalho.	Em	termos	de	património	imóvel	é,	
ainda,	de	referir	a	copropriedade	(26,8%)	de	um	espaço	na	Rua	de	São	Julião	em	Lisboa,	convertido	numa	
loja	de	produtos	açorianos	e	que	está	dado	a	exploração.	A	GRATER	dispõe	ainda	de	uma	viatura	própria,	
câmara	de	filmar,	câmara	fotográfica	digital	e	outras	ferramentas	como	um	stand	promocional	possível	de	
se	adaptar	a	vários	tipos	de	eventos.	

Em	termos	de	recursos	financeiros	para	a	implementação,	gestão,	animação	e	avaliação	da	EDL,	a	GRATER	
conta	 com	 uma	 dotação	 de	 3.853.046	 €,	 fruto	 do	 apoio	 recebido	 através	 da	 submedida	 19.2.	 Apoio	 à	
realização	de	operações	no	âmbito	da	EDL.	Esta	verba	visa	não	só	financiar	os	recursos	humanos	da	ETL,	mas	
também	apoiar	o	desenvolvimento	de	um	conjunto	de	ações	de	capacitação	dos	técnicos,	de	animação	do	
território	e	de	divulgação	dos	apoios,	incluindo	entre	outras,	as	seguintes	atividades:		

• Realização	de	sessões	de	divulgação	da	EDL	e	sessões	de	esclarecimentos	sobre	o	GestPDR	e	o	iDigital.	
• Elaboração	e	publicação	de	um	Manual	de	Apoio	ao	Beneficiário,	para	facilitar	o	acesso	de	todos	os	

potenciais	beneficiários	aos	apoios	do	GAL.	
• Elaboração	da	norma	de	procedimentos	interna	para	uniformização	de	procedimentos	por	parte	dos	

técnicos	analistas.	
• Utilização	dos	vários	meios	de	comunicação	para	fazer	a	divulgação	das	ações	de	animação	e	para	

promover	o	território.	
• Atualização	 regular	 da	 página	 de	 internet	 (www.grater.pt)	 e	 da	 página	 do	 facebook	

(www.facebook.com/grater)	com	informação	relevante	quer	ao	nível	da	estratégia,	quer	ao	nível	das	
atividades	desenvolvidas,	quer	ainda	para	apoiar	na	divulgação	do	que	se	faz	no	território.	

• Participação	em	eventos	considerados	relevantes,	dentro	e	fora	do	território	de	intervenção,		
• Publicação	bimensal	da	revista	“Olhar	o	Mundo	Rural”	em	parceria	com	Diário	Insular	(único	jornal	

diário	do	território).	
• Disponibilização	de	desdobráveis	informativos.	
• Realização	de	encontros	de	divulgação	da	estratégia	ao	nível	de	ilha	ou	concelho.		

Complementarmente,	 serão	 realizadas	 outras	 ações	 de	 animação	 decorrentes	 de	 outras	 candidaturas,	
salientando-se	os	quatro	projetos	de	cooperação	interterritorial	e	transnacional	que	configuraram	pedidos	
de	apoio	no	âmbito	da	submedida	19.3.	Elaboração	e	implementação	de	atividades	de	cooperação	da	ação	
local.	

	
Sistema	de	monitorização	e	avaliação	

A	monitorização	 do	 processo	 de	 implementação	 da	 EDL	 é	 da	 responsabilidade	 da	 equipa	 da	 ETL,	 tendo	
existido	uma	contratação	externa	para	a	realização	desta	avaliação	Intercalar	e	para	o	apoio	na	definição	de	
um	sistema	de	monitorização	e	avaliação	capaz	de	evidenciar	os	 resultados	da	 implementação	e	o	valor	
acrescentado	 da	 implementação	 da	 abordagem	 LEADER.	 A	 este	 respeito	 é	 de	 referir	 a	 participação	 da	
GRATER	no	Workshop	sobre	autoavaliação/avaliação,	em	novembro	de	2018,	promovido	pela	Autoridade	de	
Gestão	do	PRORURAL+.	
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Até	 este	 momento	 as	 atividades	 de	 acompanhamento	 e	 monitorização	 têm	 sido	 realizadas	 de	 forma	
contínua	 pelo	GAL,	 permitindo	 ter	 uma	 visão	 sobre	 os	 níveis	 de	 implementação	 e	 execução	 da	 EDL	 e	 o	
cumprimento	das	suas	obrigações,	p.e.,	elaboração	dos	Relatórios	de	Execução	anuais.		

No	que	se	refere	ao	sistema	de	informação,	que	visa	apoiar	a	gestão,	o	acompanhamento	e	a	avaliação	da	
EDL,	a	GRATER	adotou	o	sistema	de	informação	do	PRORURAL+,	que	se	traduz	num	dispositivo	de	recolha	e	
tratamento	de	dados	físicos	e	financeiros	fiável.	

No	entanto,	refira-se	que	o	conjunto	de	indicadores	definido	pela	AG	é	insuficiente	para	se	ter	uma	visão	
dos	 resultados	 efetivamente	 alcançados	 com	 a	 implementação	 da	 EDL.	 Neste	 contexto,	 o	 GAL	 tem	 a	
preocupação	 de	 reunir	 informação	 adicional	 relacionada	 com	 as	 suas	 atividades	 (p.e.,	 animação),	 mas	
ficando	“a	descoberto”	todos	os	 indicadores	que	permitem	medir	e	caraterizar	o	contributo	dos	projetos	
apoiados	para	os	objetivos	da	EDL.	

	
Em	síntese,	a	avaliação	considera	que	os	dispositivos	de	gestão,	acompanhamento	e	controlo	adotados	pela	
GRATER	na	implementação	da	sua	EDL	são	adequados,	destacando	a	sua	experiência,	o	conhecimento	do	
território	 e	 a	 sua	 proatividade	 na	 tentativa	 de	 envolvimento	 dos	 parceiros	 e	 na	 divulgação	 dos	 apoios	
disponibilizados.	
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5. AVALIAÇÃO	DOS	RESULTADOS	DA	IMPLEMENTAÇÃO	DA	EDL	

5.1. Contributos	 das	 operações	 apoiadas	 no	 âmbito	 das	 intervenções	 para	 a	
concretização	dos	objetivos	da	EDL	

Conforme	 apresentado	 no	 Ponto	 3.2.,	 a	 EDL	 da	 GRATER	 encontra-se	 estruturada	 em	 4	 Eixos/Objetivos	
Estratégicos,	os	quais	contemplam	um	conjunto	de	Objetivos	Específicos,	que	são	considerados	com	critérios	
de	 avaliação,	 mobilizados	 na	 análise	 dos	 contributos	 das	 operações	 apoiadas	 para	 a	 concretização	 dos	
objetivos	da	EDL.	A	Tabela	seguinte	sintetiza	a	correspondência	entre	os	objetivos	específicos/critérios	de	
avaliação,	as	Intervenções	mobilizadas	pela	EDL	e	os	respetivos	indicadores	de	realização	e	resultado,	sendo	
o	Eixo	4	analisado	no	Ponto	5.2	e	5.3.	deste	Relatório.		

Tabela	19.	Correspondência	entre	os	objetivos	específicos/critérios	de	avaliação	as	intervenções	da	EDL	e	os	
indicadores	de	realização	e	resultado	

Objetivos	Específicos/Critérios	de	
avaliação	

Intervenção	 Indicadores	de	realização	 Indicadores	de	resultado	

Eixo	I.	Qualificação	e	diversificação	da	Economia	Rural	através	da	valorização	do	potencial	económico	dos	recursos	endógenos	

Qualificação	e	densificação	do	
tecido	empresarial	e	diversificação	
das	atividades	agrícolas	e	pecuárias	

6.4.	Investimento	
na	criação	e	no	
desenvolvimento	
de	atividades	não	
agrícolas	

• Explorações	agrícolas	apoiadas	(n.º)	
• Micro	e	pequenas	empresas	criadas	
(n.º)	

• Micro	e	pequenas	empresas	apoiadas	
(n.º)	

• Postos	de	trabalho	criados	
(n.º)	

Melhoria	das	condições	de	suporte	
ao	desenvolvimento	económico	do	
território		

7.2.	Investimento	
em	Infraestruturas	
de	pequena	escala,	
incluindo	energias	
renováveis	e	
economia	de	
energia	

• Projetos	apoiados	no	âmbito	da	
infraestruturação	local	(n.º)	

• Projetos	apoiados	no	âmbito	da	
economia	social	(n.º)	

• Projetos	apoiados	no	âmbito	das	
energias	renováveis	(n.º)	

• Investimento	total	na	produção	de	
energia	a	partir	de	fontes	renováveis	

• Postos	de	trabalho	criados	
(n.º)	

• Aumento	do	número	de	
pessoas	abrangidas	por	
atividades	de	apoio	social	(%)	

Promoção	do	acesso	das	
populações	a	serviços	que	
privilegiam	a	integração	social	
Promoção	da	utilização	de	fontes	
de	energia	renováveis	

Consolidação	do	potencial	turístico	
da	região	

7.5.	investimentos	
em	Infraestruturas	
de	lazer	e	turísticas	
e	informações	
turísticas	

• Novos	serviços	de	apoio	turístico	(n.º)	
• Criação	de	infraestruturas	de	pequena	
escala	associadas	a	programas	de	
divulgação	e	animação	turística	(n.º)	

• Postos	de	trabalho	criados	
(n.º)	

• Aumento	das	dormidas	em	
estabelecimentos	hoteleiros,	
aldeamentos,	apartamentos	
turísticos	e	outros	(%)	

EIXO	II.	Criação	de	condições	para	a	fixação	e	atração	de	população,	através	da	promoção	da	coesão	social	e	territorial	
Melhoria	 das	 condições	 de	
utilização	 dos	 equipamentos	
existentes	 renovados	 e	 novos	
serviços	e		

7.4.	 Investimento	
em	serviços	básicos	
locais	
72.	Investimento	
em	Infraestruturas	
de	pequena	escala,	
incluindo	energias	
renováveis	e	
economia	de	
energia.	

• Infraestruturas	de	pequena	escala	
para	a	fixação	das	populações	(nº)	

• Equipamentos	sociais	apoiados	(n.º	
por	valência)	

• Projetos	piloto	apoiados	(n.º)	
• Serviços	de	animação	cultural	e	
recreativa	de	base	local	apoiados	(nº)	

• Postos	de	trabalho	criados	
(n.º)	

• População	abrangida	pelas	
intervenções	apoiadas	

Reforço	da	rede	de	equipamentos	e	
respostas	 sociais	 existentes	 no	
território	
Dinamização	 de	 serviços	 de	
animação	 cultural	 e	 recreativa	 de	
base	local	
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Objetivos	Específicos/Critérios	de	
avaliação	

Intervenção	 Indicadores	de	realização	 Indicadores	de	resultado	

EIXO	III.	Afirmação	da	identidade	rural	através	da	valorização	do	Património	Cultural	e	Natural	
Promoção	 da	 preservação	 e	
conservação	 da	 biodiversidade	 dos	
recursos	naturais	existentes.	

7.6.	Investimentos	
associados	ao	
património	cultural	
e	natural	e	ações	
de	sensibilização	
ambiental	

• Projetos	apoiados	no	âmbito	do	
património	natural	(n.º)	

• Projetos	apoiados	no	âmbito	do	
património	arquitetónico	tradicional	
(n.º)	

• Projetos	apoiados	no	âmbito	do	
património	cultural	(n.º)	

• Projetos	apoiados	no	âmbito	do	
património	imaterial	tradicional	(n.º)	

• Ações	de	sensibilização	realizadas	
(n.º)	

• Aumento	dos	visitantes	a	
sítios	de	património	natural	
e	cultural	apoiados	(%)	

• Ações	de	sensibilização	
realizadas	(n.º	de	
participantes)	

Promoção	 da	 preservação,	
conservação	 e	 recuperação	 da	
identidade	 cultural	 específica	 do	
território.	

Promoção	 da	 sensibilização	
ambiental	

EIXO	IV.	Promoção	da	cooperação	e	do	envolvimento	dos	atores	locais	na	implementação	da	EDL	
• Potenciar	 as	

complementaridades,	
diversidades	 e	
heterogeneidades	 com	 outros	
territórios	 ruais,	 através	 da	
cooperação.	

• Envolver	 os	 parceiros	 e	 outros	
atores	locais	na	implementação	
da	EDL.	

• Promover	 a	 animação	 do	
território	e	a	divulgação	da	EDL.	

Submedida	19.3.	
Preparação	e	
realização	de	
Atividades	de	
cooperação	

Submedida	19.4.	
Apoio	a	custos	de	
funcionamento	e	

animação	

Ver	ponto	5.2	e	5.3.	 Ver	ponto	5.2	e	5.3.	

Fonte:	GRATER.	

Nos	pontos	seguintes	procede-se	à	avaliação	do	contributo	das	operações	apoiadas	para	os	objetivos	da	EDL,	
tendo	em	consideração	os	critérios	apresentados,	 sendo	no	 final	apresentada	uma	matriz	 síntese	desses	
contributos.		

De	acordo	com	o	Relatório	de	Execução	de	2018,	apesar	de	ainda	persistirem	algumas	dificuldades	no	acesso	
ao	crédito	por	parte	de	alguns	beneficiários	para	desenvolverem	os	seus	projetos	de	investimento;	e	alguns	
aspetos	a	clarificar	relacionados	com	os	procedimentos	de	contratação	pública,	considera-se	que	o	ano	de	
2018	foi	um	ano	de	alavancagem	da	execução	da	EDL.		

	
Eixo	I.	Qualificação	e	diversificação	da	Economia	Rural		

através	da	valorização	do	potencial	económico	dos	recursos	endógenos	

	
Densificação	do	tecido	empresarial	e	diversificação	das		

atividades	agrícolas	e	pecuárias	e	qualificação		

O	contributo	da	EDL	para	a	densificação	do	tecido	empresarial	e	a	diversificação	das	atividades	agrícolas	e	
pecuárias	 advém	 dos	 apoios	 disponibilizados	 através	 da	 Intervenção	 6.4.	 Investimento	 na	 criação	 e	 no	
desenvolvimento	de	atividades	não	agrícolas.		

A	adesão	a	esta	Intervenção	foi	bastante	positiva	com	a	existência	de	45	pedidos	de	apoio	submetidos,	em	
sectores	diversificados	e	abrangendo	os	3	concelhos	do	território	de	intervenção.	Destes	pedidos	de	apoio,	
no	 final	 de	2018,	 encontravam-se	 contratados	25	projetos,	 com	um	 investimento	elegível	 de	 cerca	de	2	
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milhões	de	euros,	correspondendo	a	uma	taxa	de	compromisso	de	67%	da	despesa	pública	prevista	para	
esta	Intervenção.	

Tabela	20.	Dinâmica	de	adesão	à	intervenção	6.4.	Investimento	na	criação	e	no	
desenvolvimento	de	atividades	não	agrícolas	

	 N.º	
Investimento	
proposto/	
elegível	(€)	

Despesa	Pública	
(€)	

Postos	
Trabalho	(n.º)	

Dotação	 42	 3.480.566	 2.088.340	 52	

Submetidos	 45	 4.105.672	 0	 0	

Aprovados	 25	 2.053.199	 1.399.326	 33	

Executado	 21	 1.031.398	 707.014	 4	

Concluídos		 5	 370.006	 218.888	 0	
Fonte:	GRATER.	

Na	distribuição	territorial	dos	projetos	aprovados	destaca-se	a	cobertura	dos	3	concelhos	do	território	de	
intervenção,	 com	 2	 projetos	 aprovados	 em	 Santa	 Cruz	 da	 Graciosa,	 distribuindo-se	 os	 restantes	 pelos	
concelhos	de	Angra	do	Heroísmo	e	Praia	da	Vitoria.	

Tabela	21.	Distribuição	dos	pedidos	de	apoio	da	intervenção	6.4.	Investimento	na	criação	e	no	
desenvolvimento	de	atividades	não	agrícolas,	por	concelho	

Concelhos	
Submetidos	 Aprovados	

N.º	
Investimento	
proposto	(€)	

N.º	
Investimento	
Proposto	(€)	

Investimento	
Elegível	(€)	

Despesa	
Pública	(€)	

N.º	PT	

Angra	do	Heroísmo	 18	 1.570.548,52	 12	 933.217,47	 906.985,38	 598.152,25	 12	

Praia	da	Vitória	 24	 2.268.087,11	 11	 1.015.448,49	 907.283,50	 634.223,07	 18	

Santa	Cruz	da	Graciosa	 3	 267.036,04	 2	 256.073,51	 238.930,19	 167.251,13	 3	

Total	 45	 4.105.671,67	 25	 2.204.739,47	 2.053.199,07	 1.399.626,46	 33	

Fonte:	GRATER.	

Os	projetos	 apoiados	 abrangem	um	conjunto	diversificado	de	 sectores	de	 atividade	económica,	 onde	 se	
destaca:	

§ primeiramente,	 as	 atividades	 ligadas	 ao	 fornecimento	 de	 serviços,	 p.e.,	 oficina	 mecânica,	
autolavagem,	 ótica,	 construção	 civil,	 cabeleiro,	 atividade	 física,	 saúde	 animal,	 saúde,	 apoio	 a	
empresas;	e	

§ segundamente,	projetos	relacionados	com	o	sector	agrícola	(p.e.,	comércio	de	produtos	hortícolas	
da	exploração),	com	o	sector	industrial	(panificação	e	carpintaria),	e	com	o	comércio,	alojamento	e	
restauração.		

De	 referir	 a	 criação	prevista	de	33	novos	postos	de	 trabalho	e	o	apoio	a	5	projetos	de	criação	de	novas	
empresas.	
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Tabela	22.	Distribuição	dos	pedidos	de	apoio	da	intervenção	6.4.	Investimento	na	criação	e	no	
desenvolvimento	de	atividades	não	agrícolas,	por	setor	de	atividade	económica	

Sectores	de	atividade	económica	 N.º	
Investimento	
Elegível	(€)	

Despesa	
Pública	(€)	

Agricultura,	produção	animal,	caça	e	atividades	dos	serviços	relacionados	 1	 55.392	 38.774	

Indústrias	alimentares	–	panificação	 3	 312.570	 218.799	

Fabricação	de	outras	obras	de	carpintaria	para	a	construção	 1	 4.377	 2.189	

Construção	de	edifícios	(residenciais	e	não	residenciais)	 1	 30.009	 21.006	

Manutenção	e	reparação	de	veículos	automóveis	 2	 275.240	 192.668	
Comércio	a	retalho	de	combustível	para	veículos	a	motor,	em	
estabelecimentos	especializados	

1	 85.717	 60.002	

Comércio	a	retalho	de	flores,	plantas,	sementes	e	fertilizantes,	em	
estabelecimentos	especializados	

1	 54.281	 37.997	

Comércio	a	retalho	de	material	ótico,	fotográfico,	cinematográfico	e	de	
instrumentos	de	precisão,	

1	 93.818	 65.672	

Outros	estabelecimentos	hoteleiros	com	restaurante	 1	 93.147	 65.203	
Turismo	no	espaço	rural	 1	 83.409	 58.387	

Restaurantes	com	lugares	ao	balcão	 1	 44.523	 31.166	

Atividades	de	consultoria	em	informática	 1	 56.518	 28.259	

Mediação	e	avaliação	imobiliária	 1	 36.246	 25.372	
Atividades	veterinárias	 1	 109.948	 76.964	

Organização	de	feiras,	congressos	e	outros	eventos	similares	 1	 99.208	 69.446	

Ensinos	desportivo	e	recreativo	 1	 92.526	 64.768	

Atividades	de	prática	médica	de	clínica	especializada,	em	ambulatório	 2	 203.342	 122.177	

Atividades	de	medicina	dentária	e	odontologia	 1	 45.512	 31.858	
Atividades	dos	clubes	desportivos	 1	 136.714	 95.700	

Atividades	tauromáquicas	 1	 27.857	 13.929	

Salões	de	cabeleireiro	 1	 112.845	 78.992	
Total	 25	 2.053.199	 1.399.326	

Fonte:	GRATER.	

Este	perfil	de	projetos	apoiados	evidência	um	potencial	elevado	contributo	dos	apoios	para	a	qualificação	e	
densificação	 do	 tecido	 empresarial,	 com	 resultados	 em	 dimensões	 relevantes	 para	 a	 concretização	 dos	
objetivos	da	EDL,	nomeadamente	os	seguintes:	

Ø Criação	de	emprego		

Ø Densificação,	diversificação	e	qualificação	das	atividades	das	economias	rurais	

Ø Modernização	e	qualificação	do	tecido	empresarial	existente	

Ø Aumento	do	acesso	das	populações	a	serviços	[fundamentais]	

Ø Dinamização	de	atividades	e	serviços	de	apoio	turístico	

Ø Melhoria	da	atratividade	das	zonas	rurais.	

Esta	visão	é	no	geral	partilhada	pelas	entidades	beneficiárias	inquiridas	e	que	foram	apoiadas	no	âmbito	da	
Intervenção	6.4.,	as	quais	consideram	que	os	seus	projetos	têm	um	contributo	mais	evidente	para	a	criação	
de	novas	fontes	de	rendimento,	a	densificação	da	economia	local,	o	reforço	da	capacidade	de	iniciativa	local,	
a	melhoria	do	 rendimento	do	agregado	 familiar,	 a	 criação	de	oportunidades	de	emprego	e	o	 reforço	da	
economia	rural.		
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Tabela	23.	Contributo	dos	projetos	para	o	alcance	de	resultados	(Intervenção	6.4.)	

Resultados	esperados	
Média	(escala	

de	1	a	4)	
Criação	de	novas	fontes	de	rendimento	 3,6	
Densificação	da	economia	local	 3,5	
Reforço	da	capacidade	de	iniciativa	local.	 3,5	
Melhoria	do	rendimento	do	agregado	familiar	 3,4	
Criação	de	oportunidades	de	emprego	 3,3	
Reforço	da	economia	rural	 3,2	
Criação	de	produtos	e	serviços	inovadores	 3,1	
Melhoria	da	atratividade	das	zonas	rurais	 3,0	
Aumento	da	cultura	de	empreendedorismo	 2,9	
Manutenção	da	ocupação	do	território	 2,8	
Aumento	da	atratividade	do	território	para	o	investimento	 2,8	
Estímulo	à	fixação	da	população	 2,7	
Aumento	e	diversificação	da	oferta	turística	 2,7	
Criação	de	autoemprego	 2,6	
Aumento	das	atividades	culturais	e	de	animação	turística	 2,1	
Valorização	dos	produtos	agroalimentares	 1,6	

Fonte:	Inquérito	aos	Beneficiários	da	EDL	(2019).	

	
Melhoria	das	condições	de	suporte	ao		

desenvolvimento	económico	do	território	

No	 âmbito	 da	 Intervenção.	 7.2.	 Investimento	 em	 Infraestruturas	 de	 pequena	 escala,	 incluindo	 energias	
renováveis	 e	 economia	 de	 energia	 foram	 apoiados	 dois	 projetos	 que	 contribuem	 para	 a	 melhoria	 das	
condições	de	suporte	desenvolvimento	económico	do	território,	designadamente:	

§ Barraquinhas	de	apoio	a	atividades	promocionais	-	Praça	Velha,	do	município	de	Angra	do	Heroísmo;	

§ Promoção	 e	 Desenvolvimento	 Económico	 e	 Cultural	 do	Mundo	 Rural,	 do	Município	 da	 Praia	 da	
Vitória.	

Estes	dois	projetos	contribuem	para	o	reforço	das	condições	de	apoio	e	instalação	de	atividades	económicas	
um	dos	resultados	previstos	na	EDL.	Ainda	assim,	é	de	referir,	que	a	 intervenção	7.2.	tem	tido	uma	fraca	
dinâmica	de	adesão,	com	apenas	6	candidaturas	submetidas,	sendo	igualmente	a	que	apresenta	a	menor	
taxa	de	compromisso	(50%).	

	
Promoção	do	acesso	das	populações	a	serviços	

	que	privilegiam	a	integração	social	

Nas	operações	apoiadas	pela	Intervenção	7.2.	Investimento	em	Infraestruturas	de	pequena	escala,	incluindo	
energias	renováveis	e	economia	de	energia	não	foi	aprovado	nenhum	projeto	com	contributo	relevante	para	
promover	o	acesso	das	populações	a	serviços	que	privilegiam	a	integração	social.	
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Promoção	da	utilização	de	fontes	de	energia	renováveis	

No	 âmbito	 da	 Intervenção	 7.2.	 Investimento	 em	 Infraestruturas	 de	 pequena	 escala,	 incluindo	 energias	
renováveis	e	economia	de	energia	foi	aprovado	um	projeto	de	uma	IPSS	visando	a	melhoria	da	eficiência	
energética	de	um	lar	de	Idosos	no	concelho	da	Praia	da	Vitória.	De	referir,	ainda,	a	existência	de	um	projeto,	
promovido	 por	 uma	 junta	 de	 freguesia,	 de	 transformação	de	 uma	 zona	 de	 lazer	 num	Parque	 Ecológico,	
disponibilizando	 uma	 infraestrutura	 de	 lazer	 e	 recreio	 à	 população	 e	 aos	 visitantes,	 100%	 autónoma	 e	
autossuficiente.	

De	referir,	ainda,	que	no	âmbito	da	Intervenção	7.5.	Investimentos	em	infraestruturas	de	lazer	e	turísticas	e	
informações	turísticas	um	dos	projetos	apoiados	inclui	a	instalação	de	energias	alternativas	num	parque	de	
campismo	e	numa	zona	balnear.	

	
Consolidação	do	potencial	turístico	da	região	

A	Intervenção	7.5	Investimentos	em	infraestruturas	de	lazer	e	turísticas	e	informações	turísticas	destina-se	
a	apoiar	projetos	relacionados	com	o	turismo,	observando-se	uma	adesão	positiva	com	30	pedidos	de	apoio	
submetidos	e	9	projetos	aprovados.		

Tabela	24.	Dinâmica	de	adesão	à	intervenção	7.5	Investimentos	em	infraestruturas	
	de	lazer	e	turísticas	e	informações	turísticas	

	 N.º		
Investimento	

proposto/elegível	(€)	
Despesa	Pública	(€)	

Dotação	 5	 655.229	 589.706	

Submetidos	 30	 1.876.697,45	 0‘	

Aprovados	 9	 523.485	 499.047	

Executado	 9	 217.522,86	 337.284	

Concluídos		 2	 97.846,31	 87.557	
Fonte:	GRATER.	

Os	 projetos	 aprovados	 promovidos,	 maioritariamente	 por	 juntas	 de	 freguesias,	 incluem	 um	 conjunto	
diversificado	e	complementar	de	intervenções	relacionadas	com	o	sector	do	turismo	nomeadamente:	

Ø Infraestruturas	e	equipamentos	de	apoio	ao	turismo	e	de	promoção	cultural	e	recreativa,	incluindo	
2	 zonas	 lúdicas,	 com	espaços	para	acolhimento	de	eventos,	1	museu,	1	 centro	 interpretativos	e	
cultural,	1	videoteca	e	1	sala	de	espetáculos.	

Ø Equipamentos	de	apoio	ao	alojamento,	nomeadamente	de	apoio	a	um	parque	de	campismo.	

Ø Equipamentos	multimédia	para	divulgação	da	oferta	turística	e	eventos.	

Ø Sinalização	nos	principais	pontos	turísticos	e	reorganização	das	zonas	balneares.	

Ø Diversificação	da	oferta	de	lazer.	

Em	termos	territoriais	observa-se	uma	boa	cobertura	do	território,	com	a	distribuição	dos	projetos	apoiados	
a	ocorrer	nos	3	concelhos	abrangidos	pela	EDL.	
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Tabela	25.	Distribuição	dos	pedidos	de	apoio	da	intervenção	7.5.	Investimentos	em	infraestruturas	de	
lazer	e	turísticas	e	informações	turísticas,	por	concelho	

Concelhos	
Submetidos	 Aprovado	

N.º	
Investimento	
proposto	(€)	

N.º	
Investimento	
Proposto	(€)	

Investimento	
Elegível	(€)	

Despesa	
Pública	(€)	

Angra	do	Heroísmo	 15	 820.314	 4	 207.111	 204.196	 193.907	

Praia	da	Vitória	 12	 862.787	 3	 194.247	 173.683	 173.683	

Santa	Cruz	da	Graciosa	 3	 193.596	 2	 149.440	 145.606	 131.457	

Total	 30	 1.876.697	 9	 550.798	 523.485	 499.047	

Fonte:	GRATER.	

Em	síntese,	pode-se	concluir	que	os	projetos	apoiados	têm	um	contributo	para	a	consolidação	do	potencial	
turístico	da	região,	com	resultados	em	dimensões	relevantes	para	a	concretização	dos	objetivos	da	EDL	como	
sejam	a:	

Ø Dinamização	de	atividades	e	serviços	de	apoio	turístico.	

Ø Afirmação	do	potencial	económico	do	sector	do	turismo.	

Ø Aproveitamento	económico	e	valorização	turística	dos	recursos	naturais,	patrimoniais	e	culturais.	

Ø Melhoria	da	atratividade	das	zonas	rurais.	

Embora	as	entidades	beneficiárias	inquiridas	considerem	que	os	seus	projetos	têm	um	contributo	elevado	
para	todos	os	resultados	sugeridos,	o	destaque	posiciona-se	nos	contributos	para	o	aumento	da	atratividade	
das	zonas	rurais	para	os	residentes	e	visitantes,	e	para	a	dinamização	de	atividades	turísticas	e	de	serviços	
de	apoio	turístico.	

Tabela	26.	Contributo	dos	projetos	para	o	alcance	de	resultados	(Intervenção	7.5.)	

Resultados	esperados	
Média	(escala	

de	1	a	4)	

Aumento	da	atratividade	das	zonas	rurais	para	os	residentes	 3,8	

Aumento	da	atratividade	das	zonas	rurais	para	os	visitantes	 3,8	

Dinamização	de	atividades	turísticas	 3,6	

Dinamização	de	atividades	e	serviços	de	apoio	turístico	 3,6	

Aproveitamento	e	valorização	económica	e	turística	dos	recursos	
patrimoniais	e	culturais	

3,6	

Dinamização	de	serviços	de	apoio	turístico	(p.e.,	atividades	de	animação)	 3,2	

Afirmação	do	potencial	económico	do	sector	do	turismo.	 3,0	

Aproveitamento	e	valorização	económica	e	turística	dos	recursos	naturais	 3,0	
Fonte:	Inquéritos	aos	Beneficiários	da	EDL	(2019).	

	

	 	



Avaliação	da	EDL	da	GRATER	no	âmbito	do	DLBC	Rural	
 

 43	

EIXO	II.	Criação	de	condições	para	a	fixação		

e	atração	de	população,	através	da	promoção	da	coesão	social	e	territorial	

	
Melhoria	das	condições	de	utilização	dos	equipamentos		

existentes	renovados	e	novos	serviços		

Nas	operações	apoiadas	na	Intervenção	7.2.	Investimento	em	Infraestruturas	de	pequena	escala,	incluindo	
energias	renováveis	e	economia	de	energia	não	foi	aprovado	nenhum	projeto	com	contributo	relevante	para	
a	melhoria	das	condições	de	utilização	dos	equipamentos	existentes	renovados	e	novos	serviços.	

	
Reforço	da	rede	de	equipamentos	e		

respostas	sociais	existentes	no	território	

A	intervenção	7.4.	Investimentos	em	serviços	básicos	locais	contempla	um	conjunto	de	apoios	destinados	a	
promover	 a	 coesão	 social	 do	 território,	 observando-se	 uma	 adesão	 positiva	 com	 37	 pedidos	 de	 apoio	
submetidos,	os	quais	excedem	largamente	a	dotação	disponível.	Destes	pedidos	de	apoio,	existiam	no	final	
de	2018,	9	projetos	apoiados,	com	um	nível	de	compromisso	de	cerca	de	80%	da	dotação	disponível.	

Tabela	27.	Dinâmica	de	adesão	à	intervenção	7.4.	Investimentos	em	serviços	básicos	locais	

	
N.º	

Investimento	
proposto/elegível	

(€)	

Despesa	Pública	
(€)	

Postos	
Trabalho	(n.º)	

Dotação	 	 722.222	 650.000	 0	
Submetidos	 37	 2.258.230	 0	 0	
Aprovados	 9	 521.476	 521.476	 4	
Executado	 5	 148.560,78	 148.561	 4	
Concluídos		 2	 97.523	 95.870	 0	

Fonte:	GRATER.	

No	perfil	de	projetos	apoiados,	os	quais	abrangem	todos	os	concelhos	do	território	de	intervenção,	destaca-
se	a	sua	heterogeneidade	em	termos	de	valências	e	públicos	alvo:	

Ø Melhoria	dos	serviços	prestados	de	respostas	sociais	já	existentes,	através		

• do	alargamento	de	pessoas	abrangidas	pelas	atividades	das	instituições	e	da	sua	capacidade	de	
resposta	(p.e.,	refeições	ao	domicílio,	sem	fins	lucrativos,	a	pessoas	carenciadas	ou	em	risco	de	
exclusão,	moradias	plurifamiliares/alojamento	para	doentes	e	idosos);		

• do	 reforço	 da	 capacidade	 dos	 equipamentos	 ao	 serviço	 da	 população	 (p.e.,	 aquisição	 de	
viaturas);	e	

• da	 diversificação	 e	 qualificação	 dos	 serviços	 prestados	 aos	 utentes	 (p.e.,	 serviços	 de	
enfermagem,	atividades	na	natureza	para	crianças	e	jovens	em	risco).	

Ø Alargamento	das	respostas	sociais	existentes	no	território,	incluindo	nomeadamente	a	criação	de	
um	centro	intergeracional	(ATL	e	Centro	de	dia),	de	uma	nova	resposta	social	de	apoio	à	deficiência,	
e	 de	 unidades	 de	 alojamento	 para	 doentes	 deslocados,	 assim	 como	 serviços	 de	 lavandaria	 ao	
domicílio	para	pessoas	idosos	e	outras	pessoas	com	mobilidade	reduzida.	
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Tabela	28.	Distribuição	dos	pedidos	de	apoio	da	intervenção	7.4.	Investimentos		
em	serviços	básicos	locais,	por	concelho	

Concelhos	 Submetidos	 Aprovados	 N.º	PT	

N.º	 Investimento	
proposto	(€)	

N.º	 Investimento	
Proposto	(€)	

Investimento	
Elegível	(€)	

Despesa	
Pública	(€)	

Angra	do	Heroísmo	 24	 1.456.506,66	 4	 216.902,71	 210.897,71	 210.897,71	 2	

Praia	da	Vitória	 10	 662.298,49	 4	 312.889,21	 273.940,29	 273.940,29	 2	

Santa	Cruz	da	Graciosa	 3	 139.424,96	 1	 41.827,99	 36.638,14	 36.638,14	 0	

Total	 37	 2.258.230,11	 9	 571.619,91	 521.476,14	 521.476,14	 4	

Fonte:	GRATER.	

Estes	projetos	apoiados	têm	um	elevado	contributo	para	os	objetivos	da	EDL,	destacando-se:	

Ø Aumento	da	capacidade	de	animação	territorial		

Ø Promoção	da	inclusão	ativa		

Ø Combate	a	fenómenos	de	pobreza	e	exclusão	social	

Ø Provisão	de	bens	e	serviços	ajustados	à	procura	local.	

As	entidades	beneficiárias	partilham	desta	visão	do	contributo	dos	seus	projetos	para	o	desenvolvimento	do	
território	sendo	destacado	por	todas	o	forte	contributo	para	a	melhoria	da	qualidade	de	vida	das	populações	
e	a	adoção	de	soluções	inovadoras	de	carácter	social.	

Tabela	29.	Contributo	dos	projetos	para	o	alcance	de	resultados	(Intervenção	7.4.)	

Resultados	esperados	
Média	(escala	

de	1	a	4)	
Melhoria	da	qualidade	de	vida	das	populações	 4	
Adoção	de	soluções	inovadoras	de	carácter	social	 4	
Provisão	de	serviços	melhor	ajustados	às	necessidades	de	apoio	social	 3,83	
Combate	a	fenómenos	de	pobreza	e	exclusão	social	 3,5	
Melhor	da	qualidade	de	vida	nas	zonas	rurais	 3,5	
Aumento	da	animação	territorial	e	inovação	social	 3	
Promoção	da	inclusão	ativa	 3	
Valorização	do	espaço	rural	através	de	infraestruturas	que	contribuem	
para	o	bem-estar	

2,67	

Fonte:	Inquéritos	aos	Beneficiários	da	EDL	(2019).	

 
Dinamização	de	serviços	de	animação	cultural	e	recreativa	de	base	local	

Os	apoios	mobilizados	para	este	Objetivo	Específico	enquadravam-se	na	intervenção	7.4.	Investimentos	em	
serviços	básicos	locais,	no	entanto,	o	perfil	de	objetivos	desta	intervenção	e	o	tipo	de	projetos	elegíveis	não	
permite	o	enquadramento	de	projetos	vocacionados	para	a	dinamização	de	serviços	de	animação	cultural	e	
recreativa	de	base	local.	
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EIXO	III.	Afirmação	da	identidade	rural	através	da	valorização		

do	Património	Cultural	e	Natural	

	
Promoção	da	preservação	e	conservação	da	biodiversidade		

dos	recursos	naturais	existentes	

O	 contributo	 dos	 projetos	 aprovados	 pela	 EDL	 para	 a	 preservação	 e	 conservação	 da	 biodiversidade	 dos	
recursos	naturais	existentes	é	reduzido,	observando-se	a	existência	de	apenas	um	projeto	com	uma	vertente	
mais	relacionada	com	os	recursos	naturais	na	freguesia	de	Agualva	(concelho	de	Praia	da	Vitória),	que	visa	a	
recuperação	de	dois	moinhos	e	do	percurso	pedonal	expositivo	com	o	aproveitamento	da	ribeira	existente.	

	
Promoção	da	preservação,	conservação	e	recuperação	da	identidade		

cultural	específica	do	território	

No	 âmbito	 da	 Intervenção	 7.6	 Investimentos	 associados	 ao	 património	 cultural	 e	 natural	 e	 ações	 de	
sensibilização	ambiental,	foram	aprovados	7	projetos,	distribuídos	por	todos	os	concelhos	do	território	de	
intervenção,	os	quais	incidiriam	sobre:	

Ø obras	de	remodelação	e	requalificação	de	museus	e	outros	edifícios	com	valor	patrimonial	e	cultural	
(p.e,	moinhos,	chafarizes,	palheiros),	alguns	tendo	em	vista	a	criação	de	novos	museus/espaços	de	
divulgação	da	riqueza	cultural	do	território.	

Ø promoção	do	património	cultural	do	território	através	da	aquisição	de	 instrumentos	musicais,	da	
dinamização	 de	 atividades	 nos	 novos	museus/espaços	 de	 divulgação	 do	 território	 a	 apoiar	 e	 da	
promoção	do	colecionismo	de	objetos	e	património	móvel	relacionados	com	o	território.	

De	referir	que	a	Intervenção	7.6.	teve	uma	adesão	muito	positiva	com	19	pedidos	de	apoio	submetidos	e	
uma	taxa	de	compromisso	superior	a	90%.	

Tabela	30.	Dinâmica	de	adesão	à	intervenção	7.6.	Investimentos	associados		
ao	património	cultural	e	natural	e	ações	de	sensibilização	ambiental	

	
N.º		

Investimento	
proposto/elegível	

(€)	

Despesa	Pública	
(€)	

Dotação	 5	 361.111	 325.000	

Submetidos	 19	 905.659,93	 	
Aprovados	 7	 318.801	 300.951	
Executado	 3	 58.761,66	 144.707	
Concluídos		 0	 0	 0	

Fonte:	GRATER.	

	

Promoção	da	sensibilização	ambiental	

Não	foram	apoiados	projetos	direcionados	especificamente	para	a	promoção	da	sensibilização	ambiental.	
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Em	síntese,	a	implementação	da	EDL	tem	tido	uma	dinâmica	de	adesão	bastante	positiva,	com	contributos	
transversais	para	todos	os	seus	Objetivos	Estratégicos,	não	obstante,	em	alguns	Objetivos	Específicos	não	
existem,	 ainda,	 evidências	 nem	 expectativas	 desse	 contributo,	 tendo	 presente	 o	 perfil	 dos	 projetos	
aprovados	e	em	execução.		

De	referir,	neste	âmbito,	a	 importância	dos	apoios	ao	 investimento	para	estimular	o	desenvolvimento	de	
projetos.	Os	 resultados	do	processo	de	 inquirição	 revelaram	que,	dos	beneficiários	que	 responderam	ao	
inquérito:	

ü 73%	não	teria	realizado	o	projeto	e	as	restantes	faziam-no	com	menor	investimento	ou	num	espaço	
de	tempo	mais	dilatado;	

ü 39%	das	entidades	inquiridos	tinha	criado	menos	postos	de	trabalho,	ou	teria	mesmo	reduzido	o	
emprego	na	entidade.	

A	Tabela	seguinte	procura	sistematizar	os	principais	contributos	que	os	projetos	apoiados	estão	a	produzir	
(ou	potencialmente	produzirão)	no	sentido	da	concretização	dos	Objetivos	Específicos	definidos	na	EDL.	

Tabela	31.	Contributo	dos	projetos	apoiados	para	os	objetivos	específicos	da	EDL	

Critérios	de	avaliação	 Nível	de	
contributo	

Eixo	I.	Qualificação	e	diversificação	da	Economia	Rural	através	da	valorização	do	potencial	económico	dos	
recursos	endógenos	

Qualificação	e	densificação	do	tecido	empresarial	 	

Diversificação	das	atividades	agrícolas	e	pecuárias	 	

Melhoria	das	condições	de	suporte	ao	desenvolvimento	económico	do	território		 	

Promoção	do	acesso	das	populações	a	serviços	que	privilegiam	a	integração	social	 	

Promoção	da	utilização	de	fontes	de	energia	renováveis	 	

Consolidação	do	potencial	turístico	da	região	 	

EIXO	II.	Criação	de	condições	para	a	fixação	e	atração	de	população,	através	da	promoção	da	coesão	social	e	
territorial	

Melhoria	das	condições	de	utilização	dos	equipamentos	existentes	renovados	e	novos	serviços	 	

Reforço	da	rede	de	equipamentos	e	respostas	sociais	existentes	no	território	 	

Dinamização	de	serviços	de	animação	cultural	e	recreativa	de	base	local	 	

EIXO	III.	Afirmação	da	identidade	rural	através	da	valorização	do	Património	Cultural	e	Natural	

Promoção	da	preservação	e	conservação	da	biodiversidade	dos	recursos	naturais	existentes.	 	

Promoção	da	preservação,	conservação	e	recuperação	da	identidade	cultural	específica	do	território	 	

Promoção	da	sensibilização	ambiental	 	
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5.2. Mecanismo	de	execução	da	EDL	

Durante	 a	 fase	 de	 implementação	 da	 EDL	 deve	 ser	 assegurado	 um	mecanismo	 de	 execução,	 cujo	 foco	
consiste	em	atividades	de	animação	e	no	reforço	de	capacidades,	nomeadamente,	da	Estrutura	Técnica	Local	
(ETL).	

Embora	 a	 EDL	 tenha	 definido	 um	 Eixo	 estratégico	 orientado	 para	 a	 implementação	 da	 abordagem	
LEADER/DLBC,	 bem	 como	 a	 execução	 da	 EDL,	 contemplando	 o	 apoio	 às	 suas	 atividades	 de	 gestão,	
dinamização,	 acompanhamento	 e	 avaliação,	 e	 cooperação	 (cf.	 Eixo	 IV.	 Promoção	 da	 cooperação	 e	 do	
envolvimento	dos	atores	locais	na	implementação	da	EDL),	não	são	explicitas	as	áreas	de	atuação	nem	os	
resultados	 esperados.	 Por	 conseguinte,	 a	 análise	 deste	 ponto	 do	 Relatório	 de	 avaliação,	 seguiu	 as	
orientações	 produzidas	 no	 âmbito	 do	 projeto	 “REDE	 LEADER	 2020:	 Qualificar,	 Cooperar,	 Comunicar”3,	
nomeadamente,	vocacionadas	para	a	avaliação	da	animação.		

A	 avaliação	 da	 animação	 centrou-se	 na	 análise	 da	 forma	 como	 o	 GAL	 interage	 com	 o	 sistema	 publico-
institucional	e	privado	 (desde	 logo,	a	partir	da	sua	parceria),	e	com	as	comunidades	do	seu	 território	de	
intervenção,	designadamente,	em	torno	da	participação	e	envolvimento	dos	parceiros	na	execução	da	EDL	
e	das	atividades	de	animação	realizadas	no	período	em	análise.	O	principal	objetivo	para	mobilizar	e	alcançar	
relações	de	proximidade,	prende-se	com	a	concretização	dos	objetivos	na	EDL.		

Neste	 contexto,	 a	 avaliação	utilizou	um	conjunto	de	elementos	–	 critérios	de	avaliação	e	 indicadores	de	
realização	 e	 de	 resultado	 –	 constantes	 do	 documento	 referido,	 e	 aqui	 sistematizados	 em	 tabelas,	 que	
serviram	para	estruturar	a	avaliação	do	mecanismo	de	execução	da	EDL.	

5.2.1. Participação	 dos	 parceiros	 na	 definição	 e	 implementação	 do	 processo	 de	
desenvolvimento	local	

Critério	de	avaliação	 Indicadores	de	realização	 Valor	

Foi	assegurada	a	participação	dos	
parceiros	relevantes	na	definição	e	
acompanhamento	do	processo	de	
desenvolvimento	local	

• N.º	de	parceiros	do	GAL	 87	

• Diversidade	de	parceiros	do	GAL	 Elevada	

• N.º	de	reuniões	com	os	parceiros	(Assembleia	Geral)	 2/ano	

• Participação	dos	parceiros	nas	Assembleias	Gerais	do	GAL	 Reduzida	

• N.º	de	outras	reuniões	com	os	parceiros	 -	

• Participação	dos	parceiros	nas	reuniões	do	GAL	 Reduzida	

• N.º	e	tipo	de	atividades	que	envolveram	os	parceiros	 6	

Indicador	de	resultado	

Ä Nível	de	participação	dos	parceiros	(também	face	ao	
período	de	programação	anterior)	

Reduzido	

	

	

                                                
3	 Projeto	 desenvolvido	 pela	 Federação	Minha	 Terra	 (FMT),	 em	 conjunto	 com	 a	 Direção	Geral	 de	 Agricultura	 e	 Desenvolvimento	
Rural/Rede	Rural	Nacional	(DGADR/RRN)	e	os	GAL	do	Continente.	Este	projeto,	que	foi	apoiado	pelo	PDR2020,	visou	capacitar	os	GAL	
no	âmbito	das	metodologias	e	instrumentos	de	avaliação	e	autoavaliação.	
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Ä Nível	de	participação	dos	parceiros		

A	parceria	do	GAL	GRATER	tem	vindo	a	ser	alargada,	sendo	constituída	por	87	entidades,	mais	32	que	no	
anterior	 período	 de	 programação	 (sobretudo	 empresas,	 associações	 e	 Juntas	 de	 Freguesia),	 sendo	 que	
algumas	dessas	entidades	foram	convidadas	a	integrar	a	parceria	pela	entidade	gestora	e	outras	tomaram	a	
iniciativa	e	solicitaram	essa	integração.		

Relativamente	 aos	 sectores	 que	 se	 encontram	 representados,	 sector	 privado	 (63,2%)	 e	 sector	 público	
(36,8%),	os	mesmos	são	diversificados,	no	entanto	equilibrados,	sendo	que	nenhum	dos	sectores	detém	a	
maioria:	 administração	 pública/poder	 local,	 intervenção	 social,	 agricultura,	 atividades	 empresariais,	
património	 e	 cultura	 entre	 outros	 (pescas,	 jovens,	 desportiva,	 ambiente,	 comércio).	 A	 constituição	 da	
parceria	 revela-se	 representativa	 dos	 agentes	 sócio	 económicos	 (privados	 e	 públicos)	 que	 atuam	 no	
território	de	intervenção,	abrangendo	as	suas	diversas	realidades	e	dinâmicas.	

Figura	10.	Parceria	da	GRATER	(sectores	de	atividade)		

	
Fonte:	GAL	GRATER	

No	 que	 se	 refere	 à	 participação	 e	 envolvimento	 dos	 parceiros,	 foi	 e	 tem	 sido	 assegurado	 pelo	
desenvolvimento	de	atividades	inerentes	à	conceção	e	implementação	da	EDL.	

O	processo	de	elaboração	da	estratégia,	teve	em	consideração	propostas	de	todos	os	elementos	da	parceria	
e	de	outras	entidades	que,	não	sendo	parceiras	têm	uma	intervenção	direta	ou	indireta	no	desenvolvimento	
rural.	Esta	auscultação	aos	parceiros	dividiu-se	em	duas	fases.		

A	1ª	fase	envolveu	um	conjunto	de	reuniões	nas	duas	ilhas	do	território	de	intervenção,	que	decorreu	entre	
o	último	 trimestre	de	2014	e	o	primeiro	 trimestre	de	2015,	e	que	 serviu,	 essencialmente	para	 fazer	um	
primeiro	 levantamento	 da	 conjuntura	 dos	 vários	 sectores	 de	 atividade	 (pontos	 fortes	 e	 fracos,	
potencialidades	 e	 dificuldades/ameaças,	 atividades	 em	 crescimento	 e	 em	 declínio,	 ideias	 de	 potenciais	
projetos;	e	desafios	estratégicos	do	território	de	intervenção).		

A	2ª	fase	da	elaboração	da	EDL,	consistiu	em	atividades	que	asseguraram	a	sua	consolidação	num	quadro	de	
ajustamento	 de	 expetativas	 e	 de	 articulação	 de	 objetivos,	 na	 perspetiva	 de	 alcançar	 uma	 cultura	
empreendedora,	inclusiva	e	sustentável	do	território	de	intervenção,	e	uma	posição	coesa	face	às	prioridades	
estratégicas	e	iniciativas	estruturantes.	Para	alcançar	este	desígnio,	o	GAL	GRATER	desenvolveu	as	atividades	
seguintes:	

§ Focus	group	(3)	em	julho	de	2015,	descentralizadas	no	território:	1	na	ilha	Graciosa,	que	contou	com	
10	participantes,	e	2	na	ilha	Terceira,	um	dirigido	ao	tecido	empresarial	e	outro	relacionado	com	
serviços	básicos	e	património,	que	contaram	com	25	participantes	em	representação	de	entidades	
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públicas	e	privadas.	Estes	Focus	group	visaram	a	recolha	de	contributos,	e	a	estabilização	da	análise	
SWOT	e	da	visão	para	a	EDL.	

§ Processo	de	auscultação	às	entidades	parceiras	por	via	de	questionário	por	inquérito,	entre	abril	e	
maio	 de	 2015,	 cuja	 análise	 permitiu	 recolher	 informação	 importante	 para	 a	 conceção	 da	 EDL,	
nomeadamente,	sobre	prioridades	que	a	EDL	devia	implementar,	melhorias/alterações	a	considerar	
neste	próximo	período	de	programação,	e	fatores	que	poderiam	vir	a	condicionar	a	implementação	
da	EDL.	

§ Reunião	de	associados	(1)	em	agosto	de	2015,	que	visou	a	análise	das	fichas	de	caracterização	das	
operações.	

No	que	se	refere	à	implementação	da	EDL,	o	GAL	GRATER	sempre	teve	subjacente	o	trabalho	em	parceria	
efetiva	e	proactiva,	sendo	larga	a	experiência	em	mobilizar	os	parceiros	para	assegurar	a	construção	de	um	
ambiente	de	confiança	e	a	concretização	dos	objetivos	da	EDL.	Para	isso,	considera	fundamental	manter	os	
circuitos	de	informação	sempre	atualizados,	nomeadamente,	como	forma	de	promover	o	empowerment	dos	
parceiros.		

A	 parceria	 reúne	 2	 vezes	 por	 ano	 em	 Assembleia	 Geral	 com	 o	 intuito	 de	 dar	 a	 conhecer	 o	 nível	 de	
implementação	da	EDL	(p.e.,	através	dos	Relatórios	de	Execução	anuais)	e	reunir	consenso	sobre	a	sua	forma	
de	aplicação,	depois	de	apreciar	novas	propostas	que	vão	surgindo	com	base	na	experiência	e	know	how	dos	
parceiros.	De	acordo	com	os	resultados	do	processo	de	inquirição,	os	parceiros	assinalaram,	em	média,	uma	
classificação	de	2,4	(em	que	1	representa	“nulo”,	e	4	representa	“muito	frequente”).	

Para	além	das	assembleias,	o	GAL	organiza	outras	reuniões	para	dar	a	conhecer	o	contributo	da	EDL	para	o	
território	de	intervenção,	bem	como	para	estimular	o	aparecimento	de	ideias	inovadoras,	quer	em	termos	
de	cooperação,	quer	em	termos	de	investimentos	individualizados;	e	mantém	um	contato	frequente	com	os	
parceiros	por	via	eletrónica	(p.e.,	envio	de	informação	e	convite	à	participação	em	eventos	organizados	pelo	
GAL	ou	por	outras	entidades),	sendo	que	esta	função	é	delegada	na	ETL.	

Não	obstante,	e	de	acordo	com	os	 resultados	do	 trabalho	de	campo	 realizado	pela	avaliação,	o	nível	de	
envolvimento	dos	parceiros	é	relativamente	baixo,	tal	como	se	demonstra	através	dos	seguintes	elementos,	
extraídos	dos	resultados	do	processo	de	inquirição:	

§ A	taxa	de	resposta	ao	questionário	enviado	foi	de	apenas	11,5%	(10	dos	87	parceiros)4.	

§ A	resposta	à	questão	“Como	avalia	o	 seu	envolvimento	na	conceção	e	 implementação	da	EDL?”	
devolveu	uma	classificação	de	2,4	e	de	2,3,	 respetivamente,	 sendo	que	1	corresponde	a	 “Muito	
reduzido”	e	4	corresponde	a	“Muito	elevado”.	

Quando	questionados	sobre	o	motivo	pelo	qual	o	nível	de	envolvimento	é	reduzido,	os	parceiros	consideram	
faltar	estratégias	para	envolver	os	mesmos.	Ainda	no	âmbito	dos	resultados	do	processo	de	inquirição,	foi	
colocada	uma	questão	no	sentido	de	perceber	qual	o	conhecimento	dos	parceiros	sobre	o	tipo	de	atividades	
desenvolvidas	para	promover	o	seu	envolvimento	na	implementação	da	EDL,	bem	como	qual	o	seu	grau	de	
envolvimento	(cf.	Figura	seguinte).	

                                                
4	Embora	a	taxa	de	resposta	não	permita	ter	resultados	que	possam	ser	considerados	representativos	da	parceria,	a	avaliação	optou	
por	apresentar	os	mesmos,	por	representarem	uma	fonte	de	informação	indispensável.	
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Figura	11.	Atividades	desenvolvidas	para	promover	o	envolvimento	e	participação	dos	parceiros	
	na	implementação	da	EDL,	e	respetivo	nível	de	participação	dos	parceiros	

[em	que	1	representa	“nulo”,	e	4	representa	“muito	frequente”;	sendo	a	média	de	participação	de	2,0]	

	
Fonte:	Inquérito	às	entidades	parceiras	do	GAL	GRATER,	2019.	

Na	Figura	é	possível	 constatar	que,	na	perspetiva	dos	parceiros	 inquiridos,	o	principal	 tipo	de	atividades	
promovidas	 pelo	GAL	 para	 estimular	 a	 participação	 dos	 parceiros	 consiste	 na	 realização	 de	 Assembleias	
Gerais	de	festas	temáticas.	No	que	se	refere	ao	seu	nível	de	participação,	constata-se	que	é	reduzido	em	
qualquer	 uma	 das	 atividades	 desenvolvidas.	 Este	 cenário	 não	 é	 diferente	 face	 ao	 anterior	 período	 de	
programação.	

Não	obstante,	quando	questionados	se	poderiam	envolver-se	mais	na	implementação	da	EDL,	a	resposta	foi	
clara,	quando	70%	respondeu	afirmativamente,	tendo	sido	indicado	que	os	parceiros	deviam	interagir	mais	
e	demonstrar	mais	interesse.	

Na	 perspetiva	 da	 avaliação,	 e	 embora	 os	 dados	 demonstrem	 um	 baixo	 envolvimento	 dos	 parceiros,	
considera-se	que	o	GAL	GRATER	tem	feito	um	esforço	para	manter/aumentar	a	participação	e	envolvimento	
dos	parceiros,	nomeadamente,	através	da	realização	alternada	da	Assembleia	Geral	em	cada	uma	das	ilhas	
do	 território	 de	 intervenção,	 da	 atribuição	 da	 igualdade	 de	 direito	 de	 voto	 na	 Assembleia	 Geral,	 da	
manutenção	de	 um	 contato	 frequente	 por	 via	 eletrónica	 (p.e.,	 envio	 de	 informações	 diversas,	 convite	 à	
participação	em	eventos	organizados	pelo	GAL	ou	por	outras	entidades).		

Acresce	 que	 se	 considera	 que	 a	 participação	 e	 envolvimento	 dos	 parceiros	 na	 implementação	 da	 EDL	 é	
diferenciada	de	acordo	com:	

§ a	 proximidade	 à	 gestão	 da	 EDL:	 os	 elementos	 do	 Conselho	 de	 Administração,	 dadas	 as	 suas	
responsabilidades	no	seio	da	parceria	e	na	relação	com	a	Entidade	Gestora,	estão	bastante	mais	
envolvidos,	 havendo,	 aliás,	 reuniões	 com	 uma	 frequência	 semanal/quinzenal	 (em	 2018	 este	
Conselho	reuniu	21	vezes,	onde	se	discutiram	múltiplos	assuntos,	p.e.,	propostas	de	decisão	sobre	
os	 pedidos	 de	 apoio	 das	 várias	 intervenções,	 projetos	 de	 cooperação,	 definição	 das	 ações	 de	
informação	a	disponibilizar	aos	associados	da	GRATER,	plano	de	atividades	e	orçamento	anual).	

§ o	interesse	nas	áreas	de	intervenção	da	EDL:	os	parceiros	podem	identificar-se	mais	ou	menos	com	
a	EDL,	de	acordo	com	a	sua	área	sectorial,	e	esse	sentimento	de	pertença	 [ou	não]	 influencia	a	
forma	de	estar	na	parceria	e	a	dedicação	de	cada	um	dos	parceiros;	

§ o	tempo	disponível:	os	elementos	da	parceria	que	sejam	empresários	ou	que	estejam	na	parceria	
em	representação	de	uma	entidade	privada	têm,	naturalmente,	uma	menor	disponibilidade.	
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5.2.2. Mobilização	da	comunidade	local	

O	GAL	GRATER	teve	sempre	implícito	no	seu	modo	de	funcionamento,	o	aproveitamento	de	sinergias	para	a	
boa	execução	dos	projetos	e	o	desenvolvimento	de	iniciativas	com	o	objetivo	de	dar	resposta	às	necessidades	
do	território	de	intervenção	e	respetivas	comunidades.	Com	efeito,	e	embora	o	documento	de	programação	
da	 EDL	 seja	 relativamente	 omisso	 quanto	 ao	 processo	 de	 envolvimento	 das	 comunidades	 no	 seu	
desenvolvimento,	o	GAL	prevê	um	forte	trabalho	de	mobilização	das	comunidades	no	sentido	de	alcançar	
uma	atitude	proactiva	e	de	participação.		

	

Critério	de	avaliação	 Indicadores	de	realização	 Valor	

Foi	assegurada	a	mobilização	da	
comunidade	local	(pessoas,	empresas,	
organizações)	

• Nº	de	sessões	de	divulgação	(ações	de	formação,	
workshops,	…)	

-	

• Nº	de	publicações	(“Olhar	Rural”)	 6/ano	

• Nº	de	participações	em	eventos	(feiras,	…)	 11	

• Nº	de	inserções	no	site	 -	

• Nº	de	visitantes	à	página	da	GRATER	 -	

Indicador	de	resultado	

Ä Aumento	da	proximidade	e	da	mobilização	da	
comunidade	local	

Reduzido	

	

	
Ä Aumento	da	proximidade	e	da	mobilização	da	comunidade	local	

A	estratégia	do	GAL	GRATER	assenta	no	princípio	de	que	a	informação	respeitante	ao	LEADER	/	PRORURAL+	
seja	 acessível	 a	 todos	 os	 interessados,	 garantindo	 a	 transparência,	 informando	 o	 público-alvo	 sobre	 as	
modalidades	 e	 potencialidades	 de	 aplicação	 da	 abordagem	 LEADER,	 promovendo	 o	 conhecimento	 das	
experiências	 realizadas	 no	 âmbito	 das	 atividades	 do	 GAL,	 dando	 a	 conhecer	 as	 mais-valias	 para	 o	
desenvolvimento	económico	e	social	do	território	de	intervenção,	e	aumentando	a	visibilidade	e	proximidade	
dos	apoios	públicos	possibilitados	pela	Comissão	Europeia.	

Neste	 sentido,	 o	 GAL	 GRATER,	 por	 considerar	 que	 a	 participação	 em	 espaços	 de	 discussão	 sobre	 o	
desenvolvimento	do	território	de	intervenção,	tal	como	aconteceu	na	preparação	da	EDL,	é	de	uma	grande	
importância	 e	 uma	 oportunidade	 para	 se	 manifestarem	 e	 contribuírem	 para	 a	 definição	 de	 linhas	 de	
orientação	para	esse	desenvolvimento,	planeou	e	executou	diversas	atividades	sociais	e	culturais.	Além	de	
que	o	GAL	considera	que	a	criação	e	reforço	das	estruturas	locais	de	base	participativa	permitem	estabelecer	
bases	de	trabalho	e	competências	mais	sólidas.	

A	responsabilidade	de	assegurar	as	funções	de	animação	e	promoção	do	território	e	de	publicitação	da	EDL,	
cabe	à	ETL,	que	supervisiona	igualmente	o	desenvolvimento	dos	conteúdos	das	atividades	de	animação.		
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O	GAL	GRATER	desenvolveu	um	conjunto	de	ações	de	divulgação	e	animação,	através	de	meios	eletrónicos,	
publicações	e	reuniões,	com	os	objetivos	seguintes:	

(i) Informar	o	público	em	geral	e	os	potenciais	beneficiários	sobre	a	Política	Agrícola	Comum	(PAC)	
e	a	política	de	desenvolvimento	rural,	bem	como	sobre	o	papel	do	GAL	e	do	PRORURAL+	e	as	
oportunidades	de	apoio	ao	investimento	inseridas	na	EDL.	

(ii) Promover	 as	 atividades	 desenvolvidas	 pela	 GRATER	 no	 âmbito	 do	 PRORURAL+,	 bem	 como	
promover	o	território	de	intervenção	e	as	respetivas	especificidades.	

(iii) Fomentar	a	participação	da	população	no	desenvolvimento	do	território	de	intervenção.	

No	que	refere	às	ações	de	divulgação,	o	GAL	GRATER	iniciou	as	mesmas	logo	após	a	assinatura	do	protocolo	
de	delegação	de	competências	com	a	AG	(janeiro	de	2016),	a	par	da	abertura	das	candidaturas	para	todas	
as	intervenções	contempladas	na	sua	EDL.	Esta	opção,	embora	tomada	devido	ao	atraso	na	implementação	
da	 EDL	 (estavam	 já	 decorridos	 2	 anos	 do	 atual	 período	 de	 programação),	 revelou-se	 inoportuna	 dada	 a	
necessidade	de	cumprimento	dos	prazos	para	a	análise	dessas	candidaturas.	

Aliás,	o	equilíbrio	entre	o	trabalho	no	âmbito	da	receção	e	análise	de	pedidos	de	apoio	e	o	trabalho	no	âmbito	
da	 animação,	 é	 um	 tema	 constante	 e	 discutido.	O	GAL,	 tal	 como	 referido,	 prevê	um	amplo	 trabalho	de	
divulgação	e	animação,	o	qual	se	encontra	relativamente	limitado	dado	o	volume	de	trabalho	que	é	exigido	
para	manter	a	qualidade	do	processo	de	análise	dos	pedidos	de	apoio,	sobretudo,	depois	de	fecharem	os	
períodos	de	candidatura	das	várias	intervenções.	O	excesso	de	burocracia,	as	exigências	administrativas	e	a	
necessidade	de	reportar,	contraem	a	animação	do	território.	

Mas	a	relativa	limitação	da	divulgação	e	animação	não	se	prende	somente	com	os	recursos	humanos,	mas	
também	com	os	 recursos	 financeiros:	o	 impedimento	de	o	GAL	poder	 recorrer	à	Medida	20.	Assistência	
Técnica	 do	 PRORURAL+,	 nomeadamente,	 na	 componente	 destinada	 ao	 apoio	 no	 âmbito	 da	 Rede	 Rural	
Nacional,	resultou	numa	pressão	técnica	e	financeira	sobre	o	GAL	que,	pelo	seu	interesse	e	pela	função	que	
assume	na	estrutura	da	Federação	Minha	Terra	enquanto	membro	da	direção	e	representante	dos	GAL	da	
RA	Açores,	considera	essencial	a	participação	e	envolvimento	nas	atividades	desenvolvidas	por	essa	entidade	
e	por	outras,	quer	a	nível	nacional,	quer	a	nível	europeu,	em	benefício	do	desenvolvimento	do	seu	território	
de	intervenção.	

Com	efeito,	a	EDL	refere	que	muitas	das	atividades	de	animação	planeadas	estão	dependentes	de	outras	
candidaturas	 e	 refere,	 nomeadamente,	 a	 relevância	 dos	 projetos	 de	 cooperação	 interterritorial	 e	
transnacional	que	também	permitem	atividades	desta	natureza.	

Neste	 âmbito	 também	 não	 tem	 sido	 sempre	 fácil	 encontrar	 o	 equilíbrio,	 não	 se	 tratando	 apenas	 da	
participação	 em	 atividades	 fora	 do	 território,	 mas	 a	 organização	 e	 promoção	 de	 eventos	 de	 natureza	
temática	e	territorial.		

Por	não	 ter	sido	disponibilizada	 informação	detalhada	sobre	as	ações	de	divulgação,	 reproduz-se	aqui	as	
referências	constantes	dos	Relatórios	de	Execução	da	Medida	19.	Apoio	ao	desenvolvimento	local	de	base	
comunitária.	
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Tabela	32.	Referências	sobre	as	sessões	de	informação	ao	público	

Ano	 Sessões	de	informação	

2016	
No	 início	 de	 janeiro	 a	 GRATER	 promoveu	 sessões	 de	 informação	 sobre	 a	 Estratégia	 do	
DLBC/LEADER	nos	3	concelhos	do	território	de	intervenção,	que	tiveram	bastante	participação.	

2017	 Sem	referências.	

2018	 A	GRATER	desenvolveu	ações	de	divulgação	e	animação,	de	acordo	com	o	previsto.	
Fonte:	Relatórios	de	Execução	da	Medida	19	do	PRORURAL+	–	GRATER	(2016,	2017,	2018)	

Para	 além	de	 ter	 promovido	 sessões	de	divulgação	 abertas	 à	 população	e	 a	 outras	 entidades	públicas	 e	
privadas	não	integradas	na	parceria,	o	GAL	tem	dinamizado	um	conjunto	de	atividades	com	o	objetivo	de	
aproximar	a	mobilizar	a	comunidade	local,	as	quais	são	destacadas	nos	pontos	seguintes:	

§ Publicação	 “Olhar	 o	Mundo	 Rural”	 (6	 por	 ano,	 3000	 exemplares	 cada	 distribuídos	 com	 o	 jornal	
regional	de	2	em	2	meses,	e	disponível	no	site	da	GRATER),	com	conteúdos	bastante	diversificados	
no	âmbito	da	temática	‘desenvolvimento	rural’,	e	que	visa	fornecer	informações	sobre	a	Submedida	
19.2	do	PRORURAL+,	promover	projetos	aprovados,	promover	os	associados	da	GRATER,	difundir	
entrevistas	com	entidades	que	se	relacionam	com	o	mundo	rural,	divulgar	eventos	de	interesse	para	
o	meio	 rural	 e	 ainda	partilhar	 conhecimento	empírico	 (receitas	 gastronómicas,	 utilidades	para	 a	
casa,	jardim	e	horta,	histórias	e	contos,	etc.).	

§ Site	da	GRATER	(www.grater.pt),	onde	são	disponibilizadas	as	mais	diversas	informações,	facilitando	
assim	a	consulta	da	informação	por	parte	dos	utilizadores:	anúncios	de	abertura	de	candidaturas	e	
respetivos	manuais	de	procedimentos,	regulamentos,	estratégia	local	de	desenvolvimento,	dados	
estatísticos	 sobre	 o	 território,	 constituição	 da	 GRATER	 e	 composição	 da	 parceria	 e	 dos	 corpos	
sociais.	 Neste	 site	 também	 são	 disponibilizadas	 todas	 publicações	 da	GRATER	 para	 consulta	 em	
formato	PDF.	

Relativamente	ao	site,	a	avaliação	considera	que,	embora	contenha	informação	relevante	e	útil,	o	
layout	podia	ser	mais	atrativo	e	a	navegação	podia	ser	mais	intuitiva.	

§ Rede	social	Facebook	(https://www.facebook.com/grater.pt/),	onde	é	divulgada	toda	a	informação	
relevante	em	matéria	de	desenvolvimento	rural,	e	em	matéria	de	execução	da	EDL	(anúncios	de	
avisos	de	abertura	de	candidaturas,	realização	e	participação	em	eventos,	seminários,	...).	

§ Participação	em	feiras,	dentro	e	fora	da	RA	Açores,	quer	colaborando	na	organização,	quer	apenas	
utilizando	 o	 espaço,	 com	 o	 objetivo	 de	 divulgar	 as	 atividades	 da	 GRATER	 e	 os	 projetos	 dos	
beneficiários	da	EDL.	Essa	participação	é	feita	anualmente,	nomeadamente,	nos	eventos	seguintes:		

• Eventos	 organizados	 por	 entidades	 parceiras	 do	 GAL:	 Feira	 agro-comercial	 organizada	 pela	
Associação	Agrícola	da	Ilha	Terceira	e	pela	Câmara	do	Comércio	de	Angra	do	Heroísmo;	Feira	
da	Família	organizada	pela	Santa	Casa	da	Misericórdia	da	Praia	da	Vitória;	BioFeira	organizada	
pela	BIOAZÓRICA.	

• Eventos	organizados	por	outras	entidades:	Feira	Açores	organizada	pelo	Governo	Regional	dos	
Açores;	feira	de	empreendedorismo	“Angra	com	Futuro”,	organizada	pela	Associação	de	Jovens	
da	Ilha	Terceira	em	parceria	com	a	CM	de	Angra	do	Heroísmo.	

• Eventos	fora	da	RA	Açores:	Cuba	LEADER	-	Feira	do	Cante	e	das	Tradições	(2017),	em	Cuba	no	
Alentejo,	 cujo	 objetivo	 central	 é	 a	 promoção	 dos	 territórios,	 dos	 seus	 produtos,	 culturas	 e	
tradições.	
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§ Desdobráveis	informativos	sobre	as	intervenções	da	EDL,	cuja	produção	é	da	responsabilidade	da	
GRATER.		

§ Meios	 de	 comunicação	 social	 (jornal	 e	 rádio	 locais),	 utilizados	 para	 a	 divulgação	 dos	 avisos	 de	
abertura	de	candidaturas.	

Paralelamente,	a	GRATER	 tem	desenvolvido	e	participado	em	outras	atividades	e	projetos	que	ajudam	a	
manter	e/ou	aumentar	a	sua	visibilidade	e	intervenção	no	território,	nomeadamente	as	seguintes:	

§ Craft	&	Art5	-	Capacitar	pela	inovação,	apoiado	no	âmbito	do	INTERREG	V	MAC	2014-2020	(FEDER),	
visa	 uma	 abordagem	 baseada	 no	 desenvolvimento	 de	 competências	 de	 empreendedorismo	 e	
inovação,	que	permitam	às	unidades	produtivas	artesanais	uma	maior	diversificação	e	diferenciação	
de	produtos,	potenciando	a	utilização	das	matérias-primas	locais	e	afirmação	em	novos	circuitos	de	
mercado.	No	âmbito	deste	projeto	realizou-se	várias	ações	de	formação	e	workshops	(p.e.,	inovação	
nas	artes	e	ofícios,	tecelagem,	acessórios	de	moda,	estratégias	de	venda	e	comunicação).		

§ Associação	GeoParque	Açores	(GeoAçores),	cuja	presidência	da	Assembleia-geral	dos	corpos	sociais	
se	encontra	na	responsabilidade	da	GRATER,	visa	implementar	uma	estratégia	turística	que	dinamize	
actividades	 relacionadas	 com	 o	 geoturismo,	 articulando	 a	 protecção	 do	 meio	 ambiente	 com	 a	
exploração	sustentada	de	animação	turística.	

§ Desenvolvimento	de	ações	de	formação	e	de	capacitação	de	diversos	públicos-alvo:		

• Reunião	com	beneficiários	dos	pedidos	de	apoio	submetidos	e	consultores,	em	janeiro	de	2018,	
para	 debater	 questões	 relacionadas	 com	 os	 procedimentos	 para	 a	 submissão	 e	 análise	 de	
pedidos	 de	 apoio,	 e	 identificar	 os	 principais	 constrangimentos	 relativamente	 à	 nova	
metodologia	 de	 gestão	 de	 candidaturas	 e	 à	 execução	 dos	 investimentos.	 (participantes:	 12;	
beneficiários	do	PRORURAL+	e	consultores).	

• Workshop	 de	 contratação	 pública,	 em	 novembro	 de	 2018,	 com	 o	 objetivo	 de	 informar	 os	
participantes,	 sobre	 o	 processo	 de	 contratação	 pública.	 (participantes	 13;	 associados	 da	
GRATER;	beneficiários	do	PRORURAL+;	e	consultores).		

Refira-se,	ainda,	que,	dada	a	descontinuidade	geográfica	do	território	de	intervenção,	foi	estabelecida	uma	
parceria	com	a	Câmara	Municipal	de	Santa	Cruz	da	Graciosa,	que	disponibilizou	um	espaço	e	um	funcionário	
para	apoiar	local	e	tecnicamente	a	ETL	que	se	encontra	na	sede	da	GRATER	na	Praia	da	Vitória.		

Neste	contexto,	a	avaliação	considera	que	a	estratégia	que	tem	sido	seguida	é	adequada	para	aumentar	a	
proximidade	e	a	mobilização	da	comunidade	local,	quer	no	sentido	de	conhecer	o	GAL	(e	as	suas	atividades)	
e	 a	 EDL,	 quer	 no	 sentido	 de	mobilizar	 potenciais	 beneficiários	 a	 apresentar	 candidaturas	 aos	 apoios	 ao	
investimento.	No	entanto,	os	resultados	do	processo	de	inquirição	mostram	que	esse	esforço	e	adequação	
não	 é	 refletido	 no	 nível	 de	 conhecimento	 da	 EDL	 por	 parte	 dos	 parceiros	 e	 dos	 beneficiários;	 nem	 na	
capacidade	de	mobilizar	beneficiários.	

No	que	se	refere	ao	conhecimento	do	GAL	e	da	EDL,	os	resultados	do	processo	de	inquirição	mostram	que	
os	parceiros	e	os	beneficiários	têm	um	conhecimento	razoável	da	EDL	(cf.	Figura	seguinte).	Todavia,	e	tendo	
presente	o	 trabalho	de	campo	efetuado,	estas	 classificações	 são	optimistas.	Com	efeito,	 a	perspetiva	da	

                                                
5	 Desenvolvido	 pela	 GRATER	 em	 parceria	 com	 o	 Centro	 Regional	 de	 Apoio	 ao	 Artesanato	 dos	 Açores;	 a	 Associação	 para	 o	
Desenvolvimento	Local	de	Ilhas	dos	Açores	(ADELIAÇOR);	o	Instituto	do	Vinho,	do	Bordado	e	do	Artesanato	da	Madeira;	a	Fundação	
para	a	Etnografia	e	Desenvolvimento	do	Artesanato	das	Canárias;	e	o	Centro	Nacional	de	Artesanato	e	Design	de	Cabo	Verde.	
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avaliação	aproxima-se	mais	da	classificação	conferida	pelos	parceiros	quando	solicitada	a	sua	opinião	sobre	
o	grau	de	conhecimento	que	a	população	tem	da	EDL.	

Figura	12.	Grau	de	conhecimento	do	GAL	e	da	EDL	
[em	que	1	representa	“não	conhece”,	e	10	representa	“conhece	muito	bem”;	Média=5,4]	

	
Fonte:	Inquérito	às	entidades	parceiras	e	aos	beneficiários	do	GAL	GRATER,	2019.	

No	que	respeita	à	mobilização	de	potenciais	beneficiários,	refira-se	que	apenas	5	dos	21	beneficiários	que	
responderam	ao	inquérito	tomaram	conhecimento	dos	apoios	da	EDL	através	de	sessões	de	divulgação	e	
sensibilização.	Outras	formas	importantes	da	aquisição	desta	informação	referem-se	a	organizações	locais,	
consultores/empresas	de	consultoria	e	pesquisa	na	internet.	

	
Ä Capacitação	de	beneficiários	e	de	potenciais	beneficiários		

	

Critério	de	avaliação	 Indicadores	de	realização	 Valor	

Foi	assegurada	a	capacitação	de	
beneficiários	e	de	potenciais	
beneficiários	

• N.º	de	atendimentos/	esclarecimentos	pré-projeto	
(potenciais	beneficiários,	consultores)	

-	

Indicador	de	resultado	

Ä Aumento	da	qualidade	dos	pedidos	de	apoio	(%	de	
projetos	aprovados	com	contacto	prévio	com	ETL)	

Concretizado	

	
O	GAL	GRATER	 contempla,	 nas	 atividades	 do	 seu	 corpo	 técnico,	 um	 ‘sistema	de	 acompanhamento’	 que	
permite	apoiar	os	beneficiários	e	potenciais	beneficiários	desde	o	momento	em	que	surge	a	ideia	para	um	
possível	projeto	de	investimento	até	ao	momento	final	da	sua	execução,	sendo	que	se	considera	como	fase	
crítica	a	instrução	da	candidatura.	Assim,	o	atendimento	a	potenciais	beneficiários	faz-se	de	duas	formas:	

§ Aconselhamento	e	encaminhamento	dos	potenciais	promotores	de	projetos	de	investimento	para	
os	instrumentos	de	financiamento	mais	adequados.	

§ Apoio	técnico	aos	potenciais	promotores	na	instrução	de	candidaturas,	prestado	quer	aos	potenciais	
beneficiários,	quer	aos	consultores	(maioria	dos	casos).		

Este	 apoio	 pode	 ser	 concedido	 por	 via	 eletrónica	 (e-mail)	 e	 telefónica	 e	 poder	 ser	 concedido	 online	 ou	
presencialmente,	 sendo	 que,	 neste	 caso,	 envolve	 uma	 reunião	 para	 que,	 face	 às	 ideias	 de	 projeto	
apresentadas,	a	ETL	possa	verificar	elegibilidades,	critérios	de	seleção,	etc.	Refira-se,	neste	contexto,	que	o	
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site	 da	 GRATER	 disponibiliza	 uma	 ferramenta	 para	 que	 os	 potenciais	 beneficiários	 possam	 contactar	
diretamente	a	ETL	ou	registar	as	suas	dúvidas,	comentários	ou	sugestões,	a	ser	respondidas	por	via	eletrónica.	

Figura	13.	Site	da	GRATER	-	contacto	direto	com	beneficiários	e	potenciais	beneficiários		

	

Fonte:	www.grater.pt	

Do	 trabalho	 de	 campo	 realizado,	 foi	 possível	 constatar	 que	 o	 apoio	 técnico	 prestado	 aos	 potenciais	
beneficiários	 na	 fase	 pré-projeto	 (instrução	 e	 elaboração	 de	 candidaturas)	 tem	 uma	 influência	 bastante	
positiva	 na	 qualidade	 das	 candidaturas.	 A	 fundamentação	 desta	 afirmação	 pode	 ser	 encontrada	 nos	
resultados	do	processo	de	inquirição,	com	efeito:	

§ cerca	de	60%	dos	beneficiários	que	 responderam	ao	 inquérito,	 indicaram	os	 requisitos	 formais	e	
burocracia	como	as	principais	dificuldades	no	processo	de	elaboração	da	candidatura;	

§ grande	parte	dos	beneficiários	inquiridos	(75%),	ou	os	seus	consultores,	contactou	a	ETL	na	fase	de	
elaboração	 da	 candidatura,	 sendo	 que	 o	 apoio	 prestado	 foi	 avaliado	 de	 forma	 bastante	 positiva	
(classificação	de	3,5	numa	escala	de	1	a	4)	quer	no	que	respeita	à	sua	utilidade,	quer	no	que	respeita	
ao	contributo	para	aumentar	a	qualidade	da	candidatura;	

De	uma	forma	geral,	quando	questionados	se	o	GAL	assegurou	a	capacitação	dos	beneficiários	e	potenciais	
beneficiários	para	a	elaboração	da	candidatura	dos	seus	projetos,	a	resposta	foi	afirmativa	em	76%	dos	casos.	
Essa	capacitação	foi	assegurada	através	de	sessões	de	esclarecimento,	de	atendimentos	e	de	documentação	
de	apoio	(destaca-se,	neste	caso,	a	produção	do	Manual	de	apoio	ao	beneficiário6	pela	GRATER	em	maio	de	
2017).	

Figura	14.	Capacitação	dos	beneficiários	e	potenciais	beneficiários	

	
Fonte:	Inquérito	aos	beneficiários	do	GAL	GRATER,	2019.	

                                                
6	Visa	informar	e	esclarecer	as	relações	orgânico-funcionais	e	os	procedimentos	específicos	de	tramitação	processual	a	observar	para	
cumprimento	das	disposições	legais,	comunitárias,	nacionais	e	regionais,	no	âmbito	das	intervenções	da	Medida	19	do	PRORURAL+.	
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No	que	respeita	ao	apoio	prestado	pelo	GAL	durante	a	execução	do	projeto,	dos	beneficiários	inquiridos	que	
procuraram	 apoio,	 classificaram	 o	 mesmo	 como	 “adequado”	 e	 “muito	 adequado”,	 sendo	 esse	 apoio	
concedido	 através	 de	 atendimentos	 e	 de	 documentação	 de	 apoio.	 Note-se,	 ainda,	 que	 a	 maioria	 dos	
beneficiários	inquiridos	referiu	não	sentir	necessidade	de	um	maior	acompanhamento.	

 
Ä Trabalho	em	rede	entre	atores	do	desenvolvimento	rural		

O	GAL	GRATER	valoriza	o	funcionamento	em	rede	entre	atores	do	desenvolvimento	rural,	nomeadamente,	
no	sentido	de	responder	aos	desafios	identificados,	entre	os	quais	se	destaca	a	necessidade	de	estimular	a	
promoção	do	território	de	intervenção.	

Critério	de	avaliação	 Indicadores	de	realização	 Valor	

Foi	assegurado	o	trabalho	em	rede	
entre	atores	do	desenvolvimento	rural	

• N.º	e	tipo	de	redes	em	que	o	GAL	participa	 -	

• N.º	e	tipo	de	parceiros	que	integram	as	redes	criadas	 -	

Indicador	de	resultado	

Ä Melhoria	da	perspetiva	de	trabalho	em	rede/	
colaboração	no	território	

	

	

Ao	longo	da	sua	existência,	e	decorrente	da	gestão	e	implementação	da	abordagem	LEADER,	o	GAL	GRATER	
assumiu	um	papel	de	destaque	na	 ligação	em	rede	com	 inúmeras	entidades,	bem	como	na	articulação	e	
complementaridade	 entre	 programas	 e	 iniciativas	 comunitárias,	 nacionais	 e	 regionais,	 bem	 como.	 Neste	
âmbito,	surgiram	e	foram	executados	projetos	bastante	relevantes.	

Do	que	a	avaliação	apurou,	o	GAL	GRATER	encontra-se	inserido	em	várias	redes,	sendo	de	destacar	a	Rede	
Rural	Nacional,	da	qual	é	membro	desde	2009;	a	Federação	Minha	Terra,	da	qual	é	membro	da	Direção	desde	
2014;	GAL	Pescas	GRATER	Mar,	do	qual	é	entidade	gestora;	Rede	Europeia	e	Global	de	Geoparques,	por	via	
da	Associação	Geoparque	Açores.	

É	de	destacar	também	o	trabalho	no	âmbito	de	projetos	de	cooperação.	Em	2018,	o	GAL	submeteu	4	pedidos	
de	apoio	à	Submedida	19.3.	Elaboração	e	 implementação	de	atividades	de	cooperação	da	ação	 local,	dos	
quais	um	respeita	à	elaboração	e	implementação	de	atividades	de	cooperação	Territorial,	e	três	respeitam	à	
elaboração	e	implementação	de	atividades	de	cooperação	Transnacional.	

A	ligação	e	o	trabalho	em	rede	são,	ainda,	assegurados	pela	boa	relação	[formal	e	informal]	que	o	GAL	GRATER	
mantém	com	outros	GAL,	ao	nível	regional	e	ao	nível	nacional,	bem	como	ao	nível	europeu	quando	se	trata,	
sobretudo,	de	trabalho	no	âmbito	de	projetos	de	cooperação.	

Na	perspetiva	da	avaliação,	de	facto,	o	trabalho	em	rede	é	uma	das	formas	de	atuação/intervenção	do	GAL	
GRATER,	 quer	 pela	 perceção	 da	 sua	 importância,	 quer	 pela	 sua	 experiência	 acumulada	 em	 governança,	
nomeadamente,	na	 implementação	da	abordagem	LEADER.	Com	efeito,	 a	avaliação	considera	que	o	GAL	
demonstra	um	grande	empenho	nesse	tipo	de	trabalho,	pela	participação	ativa	em	redes	formais	e	informais.	
No	entanto,	e	não	obstante	a	importância	atribuída	ao	trabalho	em	rede	e	às	potencialidades	que	daí	advêm,	
a	efetiva	e	eficaz	integração	numa	rede	pressupõe	um	trabalho	de	animação	muito	dinâmico,	o	que	por	vezes,	
faz	 transpor	 o	 tempo	 profissional	 para	 o	 tempo	 pessoal	 da	 ETL.	 Note-se	 que	 a	 ETL	 é	 constituída	 por	 4	
elementos.	
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5.3. Implementação	da	abordagem	LEADER	e	o	seu	valor	acrescentado	

Tal	 como	 no	 ponto	 anterior,	 a	 avaliação	 da	 implementação	 da	 abordagem	 LEADER	 e	 do	 seu	 valor	
acrescentado	foi	realizada	tendo	por	base	uma	parte	dos	elementos	de	avaliação	constantes	do	documento	
de	orientações	elaborado	no	âmbito	do	projeto	“REDE	LEADER	2020:	Qualificar,	Cooperar,	Comunicar”.	

5.3.1. Avaliação	da	implementação	da	abordagem	LEADER	

De	 acordo	 com	 esse	 documento,	 a	 abordagem	 LEADER	 compreende	 sete	 princípios/características,	 cuja	
implementação	 deve	 ser	 feita	 de	 forma	 combinada,	 de	 modo	 a	 assegurar	 a	 sua	 complementaridade	 e	
interação	ao	longo	de	todo	o	processo	de	definição	e	de	implementação	da	estratégia	de	desenvolvimento	
local:	a	parceria	local,	a	abordagem	ascendente,	a	abordagem	territorial	com	a	integração	plurissectorial,	o	
trabalho	em	rede,	a	cooperação	interterritorial	(incluindo	a	transnacional),	e	a	inovação.	

Parceria	público-privada	local	

O	 GAL	 GRATER	 é	 constituído	 por	 87	 entidades	 privadas	 e	 públicas,	 uma	 parceria	 bastante	 alargada,	
maioritariamente	privada	e	representativa	da	diversidade	socioeconómica,	ambiental	e	cultural	do	território	
de	intervenção.		

Abordagem	ascendente	com	poder	de	decisão	no	GAL	no	que		

respeita	à	elaboração	e	implementação	da	EDL	

Um	dos	 objetivos	 da	 abordagem	 LEADER	 é	 a	 formação	 de	 parcerias	 que	 ajam	 como	 um	mecanismo	 de	
governação	local.	Esta	perspetiva	de	governança	inclui	questões	de	legitimidade	e	de	confiança	relacionadas	
com	 o	 funcionamento	 do	 GAL	 e	 a	 execução	 da	 EDL,	 p.e.,	 como	 os	 procedimentos	 para	 as	 tomadas	 de	
decisões	são	definidos.	

Relativamente	ao	exercício	de	tomada	de	decisão,	apesar	do	reconhecimento	da	experiência	em	gestão	de	
fundos	comunitários	e	da	compreensão	que	o	GAL	possui	sobre	o	seu	território	de	 intervenção,	refira-se	
que,	pelo	facto	de	a	abordagem	LEADER	estar	integrada	no	PRORURAL+,	a	decisão	sobre	quais	as	linhas	de	
intervenção	 a	 ser	 executadas	 por	 via	 da	 EDL	 foi	 tomada	 pela	 AG	 desse	 Programa;	 e,	 tal	 como	 referido	
anteriormente,	o	processo	de	elaboração	da	EDL	foi	desenvolvido	num	período	em	que	não	era	conhecida,	
ainda,	a	Portaria	que	estabelece	as	regras	de	aplicação	da	Submedida	19.2.,	que	visa	o	apoio	à	realização	das	
operações	no	âmbito	da	EDL.		

Desta	forma,	considera-se	que,	embora	o	diagnóstico	do	território	de	intervenção	e	respetiva	identificação	
de	necessidades	seja	uma	ferramenta	útil	para	orientar	o	trabalho	que	o	GAL	tem	de	fazer	para	alcançar	os	
objetivos	de	desenvolvimento	sustentado	do	seu	território,	há	uma	relativa	desvalorização	do	processo	de	
elaboração	 da	 EDL,	 que	 foi	 bastante	 exigente	 e	 participado,	 pelo	 facto	 de	 ser	 a	 AG	 do	 PRORURAL+	 a	
determinar	quais	as	intervenções	a	executar	por	via	da	EDL.		

Não	obstante,	as	cinco	Intervenções	do	PRORURAL+	que	são	executadas	por	via	da	EDL,	caracterizam-se	pelo	
seu	grande	alcance,	não	tendo	sido	identificadas	quaisquer	necessidades	que	tenham	ficado	a	“descoberto”.	
E	ao	GAL	é	permitido	imprimir	“especificidade”	à	implementação	da	EDL	através	da	definição	dos	critérios	
de	seleção,	que	o	GAL	GRATER	definiu	com	base	numa	reflexão	bastante	competente.	

No	que	respeita	à	implementação	da	EDL,	a	autonomia	do	GAL	é	limitada,	nomeadamente,	nos	processos	
de	decisão	de	aprovação	de	pedidos	de	apoio:	embora	o	GAL	assegure	a	receção	e	análise	dos	pedidos	de	
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apoio,	a	decisão	final	encontra-se	sob	a	responsabilidade	da	AG.	Não	obstante	esta	limitação	não	é	redutora	
do	papel	do	GAL,	pois	a	AG	decide	com	base	na	proposta	de	decisão	do	GAL.		

Em	suma,	não	obstante	a	parceria	organizada	no	sentido	ascendente,	e	o	processo	de	elaboração	da	EDL	
assegurar	uma	reflexão	participativa,	os	procedimentos	de	tomada	de	decisão,	designadamente,	em	termos	
de	definição	de	intervenções	a	implementar	e	de	definição	dos	procedimentos	a	adotar	na	execução	da	EDL,	
não	foram/são	conduzidos	de	forma	a	assegurar	a	tomada	de	decisão	e	o	exercício	do	poder	por	parte	do	
GAL	enquanto	organismo	de	governação	local.	

EDL	baseada	num	território	rural	sub-regional	bem	identificado	

A	EDL	foi	delineada	e	preconizada	com	base	no	detalhado,	aprofundado	e	partilhado	diagnóstico	efetuado	
ao	 território	 sub-regional	bem	delimitado	e	 identificado,	que	corresponde	à	área	de	 intervenção	do	GAL	
GRATER.	Esse	diagnóstico	e	respetiva	EDL	beneficiaram	da	experiência	e	know-how	da	estrutura	de	gestão	
do	GAL,	bem	como	do	contributo	de	todos	os	intervenientes,	os	quais	valorizaram	esse	mesmo	diagnóstico	
e	EDL	com	base	na	pluralidade	de	perspetivas	e	no	interesse	comum	de	desenvolvimento	do	território	onde	
atuam.		

A	elaboração	da	EDL	compreendeu:			

Ø a	 identificação	 das	 potencialidades,	 oportunidades	 e	 vantagens	 que	 podem	 alavancar	 o	
desenvolvimento	local;	

Ø a	identificação	dos	problemas	e	obstáculos	ou	limites	que	têm	impedido	o	desenvolvimento	local;	

Ø a	promoção	do	trabalho	em	rede,	fortalecendo	relações	de	confiança	e	cooperação	entre	os	atores	
locais;	

Ø o	estímulo	à	participação	organizada	da	sociedade	civil.	

Este	processo	de	elaboração	do	diagnóstico	e	de	definição	de	linhas	estratégicas	de	intervenção,	assentou,	
assim,	no	princípio	de	coerência	e	pertinência	da	EDL	para	 fazer	 face	às	necessidades	e	para	estimular	o	
aproveitamento	 das	 potencialidades	multissectoriais	 identificadas,	 no	 sentido	 de	 despertar	 as	 dinâmicas	
económicas,	sociais,	culturais,	e	de	valorizar	a	proteção	ambiental.	

Desenho	multissetorial	e	implementação	da	EDL	baseada	na	interação	entre	

	atores	e	projetos	de	diferentes	setores	da	economia	local	

A	 abordagem	 LEADER	 corresponde	 a	 um	 conceito	 de	 desenvolvimento	 multissetorial	 sustentado	 nas	
interações	 e	 sinergias	 entre	 os	 vários	 setores	 de	 atividade	 das	 áreas	 rurais.	 Esse	 desenvolvimento	
multissectorial	pressupõe	que	existam	estruturas	de	liderança,	devidamente	articuladas	e	coordenadas,	que	
valorizem	esse	mesmo	conceito.		

A	Entidade	Gestora	e	a	parceria	perspetivam	a	materialização	deste	conceito,	desde	logo:	

Ø ao	integrar	e	envolver	parceiros	que	são	representativos	da	estrutura	económica,	social,	cultural	e	
ambiental	do	território	de	intervenção;		

Ø ao	promover	 o	 potencial	 de	desenvolvimento	dos	 vários	 sectores	 através	 do	 apoio	 a	 operações	
enquadradas	 em	 tipologias	 de	 intervenção	 que,	 por	 sua	 vez,	 estão	 enquadradas	 em	 Eixos	
Estratégicos	de	intervenção	que	têm	como	objetivos	aumentar	e	diversificar	o	tecido	empresarial,	
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entendendo	relevante	a	criação	de	condições	para	a	fixação	e	atração	de	população,	bem	como	a	
sua	qualidade	de	vida,	e	a	valorização	do	património	cultural	e	natural;	e	

Ø ao	desenvolver	projetos	de	cooperação	interterritorial	e	transnacional,	a	que	acresce	a	animação	
territorial	e	a	promoção	do	território.	

Figura	15.	conceito	de	desenvolvimento	multissetorial	

	

	

	

No	entanto,	e	como	referido,	as	interações	e	sinergias	entre	os	vários	setores	de	atividade,	surgem	quando	
suportadas	por	estruturas	de	liderança,	devidamente	articuladas	e	coordenadas.	Neste	âmbito,	refira-se	que	
a	avaliação	identificou	entidades	que	valorizam	este	conceito	na	parceria,	nomeadamente,	entidades	que	
fazem	parte	do	Conselho	de	Administração	do	GAL	GRATER.	

Estas	entidades	têm	contribuído	para	alcançar	este	objetivo,	nomeadamente,	através	do	desenvolvimento	
de	 projetos	 cofinanciados	 pelo	 FEADER,	 INTERREG	 e	 AÇORES2020	 e	 que	 têm	 como	 objetivo	 o	 apoio	 a	
atividades	promocionais,	 com	a	 finalidade	de	proporcionar	a	 todos	os	agentes	económicos	e	 instituições	
boas	condições	para	a	promoção	de	produtos	e	serviços	de	qualquer	tipo	(culturais,	artesanais,	agrícolas,	
etc.);	e	o	apoio	a	iniciativas	que	visam	a	atração	de	potenciais	investidores.		

Neste	contexto,	a	avaliação	considera	que	existe	um	potencial	elevado	para	o	surgimento	de	interações	e	
sinergias	entre	os	vários	sectores	de	atividade	para	dar	resposta	às	necessidades	identificadas	na	EDL.	

	

Ligação	em	rede	das	parcerias	locais	

A	ligação	em	rede	entre	atores	relevantes	do	território	de	intervenção	e	entre	GAL	é	um	fator	importante	
para	reforçar	o	objetivo	comum	de	desenvolvimento	do	território	abrangido	pela	EDL.	A	ligação	e	trabalho	
em	rede	entre	o	GAL	GRATER	e	outros	GAL	é	assegurada:	

(i) pela	boa	 relação	 [formal	e	 informal]	que	o	GAL	GRATER	mantém	com	outros	GAL,	quer	ao	nível	
regional,	quer	ao	nível	nacional	e	europeu,	nomeadamente,	por	via	do	desenvolvimento	de	projetos	
de	cooperação;		

(ii) pela	participação	na	Rede	Rural	Nacional,	enquanto	membro;	

(iii) pela	associação	à	Federação	Minha	Terra,	da	qual	é	membro	da	Direção.	
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A	 ligação	 e	 trabalho	 em	 rede	 entre	 o	 GAL	 GRATER	 e	 atores	 relevantes	 do	 território	 de	 intervenção	 é	
assegurada,	nomeadamente:	

§ por	via	da	participação	em	projetos,	p.e.,	o	projeto	Craft	&	Art	-	Capacitar	pela	inovação,	apoiado	
no	âmbito	do	INTERREG	V	MAC	2014-2020	(FEDER),	e	que	contempla	uma	parceria	alargada	com	
entidades	regionais	e	extra-regionais:	Centro	Regional	de	Apoio	ao	Artesanato	dos	Açores;	a	GAL	
ADELIAÇOR;	Instituto	do	Vinho,	do	Bordado	e	do	Artesanato	da	Madeira;	Fundação	para	a	Etnografia	
e	Desenvolvimento	do	Artesanato	das	Canárias;	e	Centro	Nacional	de	Artesanato	e	Design	de	Cabo	
Verde.	

§ por	via	de	agremiação	a	associações	 regionais,	p.e.,	GeoAçores,	 cuja	presidência	da	Assembleia-
geral	dos	corpos	sociais	se	encontra	sob	a	responsabilidade	da	GRATER.	

Neste	contexto,	a	avaliação	considera	que	a	ligação	e	trabalho	em	rede	está	assegurada,	contribuindo	de	
forma	importante	para	a	partilha	de	 informação,	de	conhecimento	e	de	experiências	e	para	o	estímulo	à	
inovação	(nomeadamente	organizacional),	elementos	que	podem	ser	incorporados	na	gestão	do	GAL	e	na	
execução	da	EDL	com	o	objetivo	de	aumentar	a	eficácia	e	eficiência	na	produção	de	efeitos.				

Desenvolvimento	de	projetos	de	cooperação	

A	cooperação	entre	os	GAL	e	outras	entidades	públicas	e	privadas,	tem	como	objetivo	estabelecer	uma	base	
consistente	para	a	transferência	de	conhecimentos	e	o	intercâmbio	de	experiências	no	âmbito	de	projetos	
conjuntos	com	outras	parcerias	de	desenvolvimento	e	redes	de	maior	alcance	(do	mesmo	Estado	Membro,	
da	 UE	 ou	 fora	 desta),	 no	 sentido	 de	 resolver	 problemas	 comuns	 ou	 semelhantes	 ou	 de	 promover	
conjuntamente	produtos,	serviços	ou	territórios.	

No	 ano	 de	 2016	 e	 2017,	 a	 AG	 procedeu	 à	 abertura	 de	 avisos	 para	 submissão	 de	 pedido	 de	 apoio	 à	
cooperação,	no	entanto	a	GRATER	não	submeteu	qualquer	candidatura.	Esta	decisão	foi	tomada	devido	à	
insuficiência	 de	 recursos	 humanos	 sendo	 que,	 nesse	 período,	 teve	 de	 ser	 dada	 prioridade	 à	 análise	 de	
pedidos	de	apoio	das	operações	no	âmbito	da	submedida	19.2.		

Em	 2018,	 a	 GRATER	 submeteu	 4	 pedidos	 de	 apoio	 à	 submedida	 19.3.	 Elaboração	 e	 implementação	 de	
atividades	 de	 cooperação	 da	 ação	 local,	 visando	 o	 desenvolvimento	 de	 três	 projetos	 de	 cooperação	
transnacional	(TN)	e	um	projeto	interterritorial	(IT).	

Ø (TN)	REDUCING	THE	DISTANCE:	SHORT	SUPPLY	CHAIN	BETWEEN	LAND	AND	SEA,	que	visa	destacar	os	
produtos	agroalimentares	locais,	de	terra	e	mar,	promovendo	um	posicionamento	destes	produtos	a	
nível	nacional	e	internacional	de	forma	inovadora	e	multifacetada,	através	da	organização	de	eventos	
em	formato	de	mercado	rural	no	contexto	de	cidade,	reforçando	a	ligação	entre	o	meio	rural	e	urbano	
e	reforçando	os	circuitos	curtos	alimentares,	nas	modalidades	de	venda	direta	e	indireta.		

Este	projeto	envolve	3	países	(Portugal,	Itália	e	França)	e	16	parceiros	(5	portugueses,	10	italianos	e	1	
francês).	Como	parceiros	portugueses,	para	além	de	3	associações	da	RA	Açores	(GRATER,	ADELIAÇOR	
e	ARDE),	estão	também	os	GAL	ADREPES	e	A2S.		

Ø (TN)	CULTIVAR	&	COOPERAR,	que	visa	dinamizar	a	economia	local	dos	territórios	envolvidos	com	base	
na	aprendizagem	através	dos	intercâmbios,	através	(i)	da	qualificação	da	agricultora	e	do	agricultor	com	
o	objetivo	de	valorizar,	promover	e	criar	pequenos	negócios;	bem	como	(ii)	do	estímulo	à	reutilização	
dos	resíduos	sólidos	nas	explorações	agrícolas	por	via	da	produção	de	peças	artesanais	e	de	mobiliário	
e	peças	decorativas.		
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Este	projeto	envolve	7	parceiros	dos	quais	2	portugueses	e	5	cabo	verdeanos.		

Ø (TN)	GEOTURISMO,	GEOEDUCAÇÃO,	GEOCONSERVAÇÃO,	que	visa	a	recolha	e	a	incorporação	de	boas	
práticas	promovidas	por	outros	geoparques	e	áreas	protegidas	e/ou	classificadas,	com	o	objetivo	de	
valorizar	economicamente	os	territórios	com	alto	valor	natural,	paisagístico,	geológico	e	cultural.		

O	projeto	envolve	4	países	(Portugal,	Brasil,	Finlândia	e	República	Checa)	e	diversos	parceiros,	dos	quais	
3	GAL	da	RA	Açores	e	3	GAL	do	Continente,	sendo	que	todos	os	parceiros	se	localizam	em	territórios	
com	Geoparques	e/ou	em	territórios	certificados	com	a	Carta	Europeia	de	Turismo	Sustentável.		

Ø (IT)	SMART	ISLANDS,	que	visa	transformar	a	RA	Açores	num	destino	turístico	inteligente,	e	que	envolve	
os	4	GAL	da	RA	Açores.	

	

Implementação	de	abordagens	inovadoras	

Na	 sua	 matriz,	 a	 abordagem	 LEADER	 considera	 a	 inovação	 enquanto	 objetivo	 transversal	 para	 o	
desenvolvimento	 do	 território	 do	 GAL.	 Isto	 significa	 que,	 na	 implementação	 da	 EDL,	 espera-se	 a	
implementação	 de	 soluções	 inovadoras	 que,	 para	 além	 dos	 benefícios	 diretos	 que	 transportam	 para	 o	
território,	promovam	a	participação	da	população	local,	a	qualidade	da	cooperação,	e	a	implementação	mais	
eficaz	da	EDL.	

De	acordo	com	a	EDL,	há	a	expectativa	de	estimular	 linhas	de	atuação	 integradas	e	de	caráter	 inovador,	
maximizando	a	utilização	das	oportunidades	e	potencialidades	e	a	superação	das	dificuldades	e	problemas	
diagnosticados	 no	 contexto	 da	 prossecução	 dos	 objetivos	 ao	 crescimento	 inteligentes,	 sustentável	 e	
inclusivo.		

A	avaliação	não	encontrou	evidências	de	abordagens	inovadoras	com	o	objetivo	de	aumentar	a	participação	
da	 população	 local.	 Com	 efeito,	 tem	 persistido	 alguma	 dificuldade	 em	 identificar	 e	 experimentar/	
/implementar	ideias	criativas	ou	inovadoras	com	esse	objetivo.	

Não	 obstante,	 essas	 evidências	 foram	 encontradas	 na	 capacidade	 do	 GAL	 para	 mobilizar	 e	 promover	
respostas	a	antigos	e	novos	problemas	e	para	implementar	a	EDL	de	forma	mais	eficaz,	designadamente,	
através	do	desenvolvimento	dos	projetos	de	cooperação	transnacional	e	interterritorial:	

§ Comercialização	de	produtos	 agroalimentares	 locais:	 um	dos	projetos	 de	 cooperação	 tem	 como	
objetivo	 promover	 o	 posicionamento	 destes	 produtos	 a	 nível	 nacional	 e	 internacional	 de	 forma	
inovadora	e	multifacetada.	

§ Dinamização	da	economia	 local	 e	 economia	 circular:	 um	dos	projetos	de	 cooperação	 tem	como	
objetivo	criar	pequenos	negócios	e	transformar	os	resíduos	das	explorações	agrícolas	em	produtos	
comercializáveis.		

§ Valorização	económica	do	património	natural	e	cultural:	um	dos	projetos	de	cooperação	tem	como	
objetivo	valorizar	economicamente	os	territórios	com	alto	valor	natural,	paisagístico,	geológico	e	
cultural.	

§ Inovação:	 um	 dos	 projetos	 de	 cooperação	 tem	 como	 objetivo	 tornar	 a	 RA	 Açores	 num	 destino	
turístico	inteligente.	
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5.3.2. Avaliação	do	valor	acrescentado	da	abordagem	LEADER	

De	acordo	com	as	orientações	para	o	desenvolvimento	deste	processo,	a	avaliação	do	valor	acrescentado	da	
abordagem	LEADER	é	importante	na	medida	em	que	a	implementação	da	EDL	não	se	traduz	apenas	no	apoio	
a	projetos	(e	os	bons	projetos	nem	sempre	garantem	o	sucesso	da	EDL)	e	os	resultados	e	impactos	não	são	
gerados	 apenas	 pela	 soma	 dos	 efeitos	 dos	 projetos	 apoiados,	 desejavelmente	 os	 efeitos	 dessa	
implementação	traduzem-se	também	para	a	valorização	do	capital	social	e	humano,	para	melhorar	o	sistema	
de	governança	e	para	melhorar	os	 resultados	decorrentes	das	 intervenções	apoiadas	no	âmbito	da	EDL,	
nomeadamente,	por	via	da	criação	de	condições	para	a	maior	sustentabilidade	dos	projetos.	

Embora	estes	efeitos	não	estejam	explicitados	na	EDL,	podem	ocorrer	e	podem,	inclusive,	fazer	a	diferença	
na	 mobilização	 do	 potencial	 endógeno,	 no	 reforço	 da	 economia	 local	 e	 na	 criação	 de	 projetos	 de	
investimento	e	de	empregos	sustentáveis.	Neste	sentido,	este	Relatório	teve	em	consideração	os	elementos	
de	avaliação	constantes	dos	documentos	de	orientação.	Todavia,	e	dado	que	há	indicadores	que	a	ETL	não	
teve	 oportunidade	 de	 recolher,	 optou-se	 por	 fazer	 uma	 avaliação	 qualitativa	 com	 base	 na	 informação	
recolhida	no	trabalho	de	campo	realizado.	
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Ä Contributo	da	abordagem	LEADER	para	a	valorização	do	capital	social	e	humano	

Indicadores	de	realização	 Valor	

• Ações	de	capacitação	das	entidades	e	técnicos	que	participam	na	execução	da	EDL	(n.º)		 2	

• Atividades	que	envolveram	a	comunidade	local	na	execução	da	EDL	(n.º)	
Cf.	5.2.2.	deste	Relatório	

• Atividades	de	animação	(n.º	e	tipo)	

Indicadores	de	resultado	

Ä Aumento	da	densidade	e	qualidade	das	interações	
entre	os	parceiros	da	estratégia		

Parcialmente	concretizado	
A	densidade	e	qualidade	das	 interações	entre	os	parceiros	da	estratégia	 tem-se	mantido	relativamente	
constante	ao	longo	da	experiência	de	implementação	da	abordagem	LEADER	no	território	de	intervenção,	
ou	seja,	estes	atributos	são	mais	elevados	entre	os	parceiros	que	se	encontram	próximos	ou	envolvidos	na	
gestão	do	GAL,	p.e.,	no	âmbito	da	análise,	da	discussão	e	das	tomadas	de	decisão	sobre	a	estratégia	atual	
e	futura	(direção	da	Assembleia	Geral	e	Conselhos	de	Administrarão	e	Fiscal).	No	entanto,	e	como	referido	
anteriormente,	o	envolvimento	dos	restantes	parceiros	é	reduzido.		

Ä Aumento	da	densidade	e	qualidade	das	interações	
entre	as	entidades	institucionais	no	sentido	do	
desenvolvimento	rural		

Concretizado	
O	bom	relacionamento	e	a	experiência	de	trabalho	conjunto	com	as	entidades	institucionais	que,	direta	ou	
indiretamente,	 se	 vão	 envolvendo	 na	 execução	 da	 EDL	 (p.e.,	 parceiros,	 beneficiários	 e	 potenciais	
beneficiários,	 outros	 GAL,	 FMT,	 RRN,	 OP,	 AG,	 ...),	 induz,	 naturalmente,	 a	 um	 aumento	 progressivo	 da	
qualidade	 das	 interações	 e,	 consequentemente,	 a	 aprendizagens	 que,	 de	 outra	 forma,	 poderiam	 não	
ocorrer;	e	também	a	um	aumento	da	confiança	mútua.	

Ä Aumento	da	confiança	mútua	(entre	as	entidades	
institucionais	envolvidas	na	execução	da	EDL)	

Ä Aumento	do	envolvimento	da	geração	mais	jovem	e	
outros	grupos	específicos	relevantes	e	a	incorporação	
das	suas	perspetivas	de	futuro		

Não	concretizado	

Ä Aumento	da	coesão	territorial		

Concretizado	
Este	 aumento	da	 coesão	 territorial	 vai	 ocorrendo	progressivamente,	 nomeadamente,	 através	de	novas	
ligações	 em	 rede	 que,	 ao	 envolverem	 novas	 aprendizagens	 e	 novas	 experiências,	 poderão	 permitir	 a	
implementação	de	metodologias	de	trabalho	por	parte	do	GAL	GRATER	no	sentido	e	uma	cada	vez	melhor	
e	 maior	 aproveitamento	 dos	 recursos	 locais	 e,	 assim,	 um	 cada	 vez	 melhor	 e	 maior	 desenvolvimento	
endógeno.	
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Ä Contributo	da	abordagem	LEADER	para	melhorar	o	sistema	de	governança	

Indicadores	de	realização	 Valor	

• N.º	de	reuniões/sessões	de	trabalho	estratégicas	(com	outros	GAL,	com	a	FMT,	com	a	AG,	...)	 Com	outros	GAL	da	RA	Açores:	1;	Com	a	FMT:	4;	Com	o	IFAP:	2	

• N.º	de	reuniões/sessões	de	trabalho	que	envolveram	os	parceiros		
Cf.	5.2.2.	deste	Relatório	

• Número	e	composição	de	redes	formais	e	informais	criadas	entre	os	agentes	locais	

Indicadores	de	resultado	

Ä Desenvolvimento	de	práticas	inovadoras	de	governação		 Não	concretizado	

Ä Melhor	coordenação	entre	os	diferentes	níveis	de	
governação		

Concretizado	
No	entendimento	do	GAL	GRATER,	a	participação	em	reuniões	e	sessões	de	trabalho	com	outros	GAL,	com	
FMT,	com	a	AG,	entre	outras,	contribui	para	a	sua	capacitação,	para	melhorar	as	interações/comunicação	
entre	as	entidades	competentes,	para	facilitar	a	boa	execução	da	Medida	19	do	PRORURAL+	e	para	otimizar	
a	absorção	dos	apoios	no	território	de	intervenção,	nomeadamente,	pela	economia	local.		a	sua	aplicação	no	
território	de	intervenção	da	GRATER.		
Todavia,	 a	 participação	 futura	 neste	 tipo	 de	 iniciativas	 poderá	 vir	 a	 estar	 comprometida	 dada	 a	
disponibilidade	de	recursos	financeiros	(recorde-se	que	as	despesas	associadas	a	este	tipo	de	iniciativas	são	
suportadas	apenas	pelo	orçamento	de	funcionamento	do	GAL	GRATER).		

Ä Aumento	da	capacidade	de	interagir/discutir	e	negociar	
nos	vários	níveis	do	sistema	de	governação		

Ä Aumento	dos	processos	relacionais	entre	os	atores		

Parcialmente	concretizado	
Embora	haja	um	esforço	permanente	por	parte	do	GAL	GRATER	para	o	melhor	e	maior	envolvimento	de	todos	
os	 atores,	 designadamente,	 no	 âmbito	 da	 sua	 parceria	 e	 no	 sentido	 de	 um	 compromisso	 em	 torno	 de	
objetivos/interesses	comuns,	esse	envolvimento	tem	sido	reduzido.		

Ä Aumento	da	relevância	do	GAL	enquanto	promotor	do	
desenvolvimento	rural	

Concretizado	
Os	 resultados	 do	 processo	 de	 inquirição	 revelaram	 a	 opinião	 dos	 parceiros	 sobre	 a	 relevância	 do	 GAL	
enquanto	 promotor	 do	 desenvolvimento	 rural:	 30%	 considerou	 importante	 e	 60%	 considerou	 muito	
importante,	 resultando	numa	 classificação	de	3,5	 (em	que	1	 representa	nada	 importante	 e	 4	 representa	
muito	importante).		
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Ä Contributo	da	abordagem	LEADER	para	melhorar	os	resultados	decorrentes	das	intervenções	apoiadas	no	âmbito	da	EDL	

Indicadores	de	realização	 Valor	

• N.º	projetos	apoiados	por	intervenção	 Cf.	Ponto	4	deste	Relatório.	

• Nº	de	projetos	apoiados	com	carácter	inovador	 0	

• Tipo	de	projetos	que	a	abordagem	LEADER	permitiu	apoiar,	face	a	outro	tipo	de	apoios	

Cf.	Ponto	4	deste	Relatório.	• Tipologia	de	beneficiários	

• Investimento	total	dos	projetos	apoiados	

Indicadores	de	resultado	

Ä Nível	de	inovação	dos	projetos	apoiados	 Não	concretizado	

Ä Aumento	do	nível	de	sustentabilidade	dos	projetos	
apoiados	

Ainda	sem	evidências	que	permita	avaliar	a	sustentabilidade	dos	projetos.	

Ä Aumento	da	mobilização	local	para	o	investimento	
Ä Aumento	da	cultura	empresarial	

Concretizado	
De	 acordo	 com	 os	 Relatório	 de	 Execução	 anuais,	 o	 GAL	 GRATER	 considera	 que	 foram	 excedidas	 as	
expectativas	em	termos	de	interesse	em	investir	com	os	apoios	do	FEADER	e	do	PRORURAL+,	quer	na	vertente	
privada	quer	na	vertente	pública.	
Para	que	fosse	possível	atingir	estes	resultados,	foi	essencial	o	trabalho	desenvolvido	junto	dos	beneficiários	
(reuniões,	sessões	de	esclarecimento,	workshops,	etc.).		
Contudo,	essa	procura	elevada	levou	a	atrasos	no	processo	de	análise	e	de	aprovação	dos	pedidos	de	apoio	
e,	 consequente,	 a	 atrasos	 na	 execução.	 Tal	 como	 referido	 anteriormente,	 o	 orçamento	 relativo	 ao	
funcionamento	e	a	equipa	revelaram-se	pequenos	para	fazer	face	ao	volume	de	trabalho.		

Ä Aumento	do	n.º	de	projetos	apoiados	com	capacidade	
para	gerar	efeitos	multiplicadores	no	grupo	de	
beneficiários	e	não	beneficiários	

Concretizado	
Ao	longo	da	sua	existência,	e	decorrente	da	gestão	e	implementação	da	abordagem	LEADER	em	períodos	de	
programação	 anteriores,	 o	 GAL	 GRATER	 tem	 assumido	 um	 papel	 de	 destaque	 na	 articulação	 e	
complementaridade	entre	programas	e	iniciativas	comunitárias,	nacionais	e	regionais.	Não	obstante	é,	ainda,	
prematuro	para	tecer	conclusões	sobre	os	efeitos	multiplicadores	da	implementação	da	EDL.	
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6. AVALIAÇÃO	DOS	CONTRIBUTOS	DA	EDL	PARA	A	MEDIDA	
LEADER/DLBC	

6.1. Contributos	da	EDL	para	as	prioridades	de	desenvolvimento	rural	no	PRORURAL+	

O	contributo	da	EDL	da	GRATER	para	o	PRORURAL+	encontra-se	diretamente	relacionado	com	os	objetivos	

definidos	pelo	Programa	para	a	Medida	19.	Apoio	ao	Desenvolvimento	Local	de	Base	Comunitária	(DLBC)	

LEADER,	que	incentiva	as	comunidades	dos	territórios	rurais	a	explorar	novas	formas	para	tornar	ou	manter	

esses	territórios	competitivos,	a	utilizar/aproveitar	de	forma	sustentável	as	suas	vantagens	e	de	vencer	os	

desafios	 que	 enfrentam.	 No	 entanto,	 dada	 subsidiariedade	 da	 EDL,	 confirmada	 com	 a	 sua	 aprovação,	

pressupõe-se	que	os	objetivos	específicos	de	cada	uma	das	Intervenções	mobilizadas	na	Submedida	19.2.	

Apoio	à	realização	de	operações	no	âmbito	da	EDL,	também	contribuem	de	forma	potencialmente	relevante	

para	os	objetivos	definidos	no	Programa.	

Neste	sentido,	em	termos	globais	destaca-se	os	níveis	de	compromisso	existentes,	que	se	refletem	em	boas	

perspetivas	 de	 cumprimento	 das	metas	 de	 execução	 física	 e	 financeira	 contratualizadas	 com	 a	GRATER,	

contribuindo	desta	forma	para	que	também	o	PRORURAL+	possa	cumprir	os	seus	objetivos.	De	referir	a	este	

respeito,	 um	 nível	 de	 compromisso,	 no	 final	 de	 2018,	 de	 73%	 da	 dotação	 atribuída	 ao	 GAL,	 e	 de	 uma	

execução	financeira	de	36%,	destacando-se,	igualmente,	que	os	postos	de	trabalho	previstos	nos	projetos	

apoiados	representam	cerca	de	40%	da	meta	definida	de	criação	de	empregos	para	todo	o	Programa.	(cf.	

Ponto	3.3.	onde	se	apresenta	uma	síntese	dos	indicadores	físicos	e	financeiros	da	EDL).	

Em	 termos	 mais	 específicos	 e	 tendo	 em	 consideração	 os	 objetivos	 definidos	 para	 a	 Submedida	 19.2,	

conforme	decorre	das	análises	desenvolvidas	no	ponto	5.1.,	observa-se	um	contributo	médio	a	elevado	da	

EDL	da	GRATER	para:	

Ø Promover	a	diversificação	da	economia	para	atividades	não	agrícolas	e	aumentar	o	emprego	em	

meio	rural;	

Ø Criar	serviços	para	a	população,	que	corrijam	lacunas	sociais	e	visem	a	inclusão	social	e	a	redução	

da	pobreza	nos	territórios	rurais;	

Ø Fomentar	a	recuperação,	a	conservação	e	a	valorização	do	património	natural	e	paisagístico,	cultural	

e	arquitetónico	da	RA	Açores.	

O	único	objetivo	onde	existe	um	contributo	menos	evidente	é	a	promoção	da	sustentabilidade	ambiental.	

Ao	nível	das	 Intervenções	mobilizadas	para	a	 implementações	da	EDL	existem,	 igualmente,	evidências	de	

está	a	contribuir	para	os	seus	objetivos,	designadamente:	

Ø Criar	e/ou	desenvolver	iniciativas	empresariais	nas	zonas	rurais	(Intervenção	6.4.	Investimento	na	

criação	e	desenvolvimento	de	atividades	não	agrícolas).	

Ø Melhorar	a	qualidade	de	vida	das	populações	através	de	ações	que	valorizam	o	espaço	onde	os	

habitantes	possam	usufruir	de	beneficiações	realizadas	em	prol	do	seu	bem-estar	(Intervenção	7.4.	

Investimento	em	serviços	básicos	locais).	
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Ø Dinamizar	atividades	e	serviços	de	apoio	turístico,	nomeadamente	as	atividades	de	animação,	para	

que	as	zonas	rurais	se	tornem	atrativas	para	quem	lá	vive	e	para	quem	as	visita	(Intervenção	7.5.	

Investimento	em	infraestruturas	de	lazer	e	turísticas	e	informações	turísticas).	

Ø Promover	 a	 recuperação	 e	 a	 conservação	 do	 múltiplo	 e	 variado	 património	 (Intervenção	 7.6.	

Investimento	associados	ao	património	cultural	e	natural	e	ações	de	sensibilização	ambiental).	
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7. CONCLUSÕES	E	RECOMENDAÇÕES	

7.1. Análise	de	fatores	de	sucesso	e	insucesso	da	EDL	

Coerência	e	pertinência	da	estratégia	

á Pertinência	 da	 EDL	 face	 às	 necessidades,	 desafios	 e	 oportunidades	 identificadas	 para	 o	

desenvolvimento	do	território	de	intervenção	em	sede	de	diagnóstico.	

á Consistência	da	arquitetura	da	EDL	e	da	respetiva	relação	com	o	seu	instrumento	de	financiamento,	

bem	como	complementaridade	com	os	demais	instrumentos	financeiros	com	execução	no	mesmo	

território	de	intervenção.	

á Inexistência	de	alterações	de	contexto	que	justifiquem	alterações	na	EDL	concebida,	mantendo-se	

a	 acuidade	 dos	 objetivos	 definidos	 face	 aos	 principais	 desafios	 que	 o	 território	 de	 intervenção	

enfrenta.	

	
Disposições	de	gestão	e	de	acompanhamento	da	estratégia	

Articulação	funcional	com	o	Programa	financiador	

á Existência	 de	 modelo	 de	 articulação	 funcional	 com	 a	 AG	 do	 PRORURAL+,	 onde	 o	 GAL	 tem	

responsabilidade	de	elaboração	de	uma	proposta	de	calendário	para	o	 lançamento	de	Avisos	de	

Abertura	 de	 Candidaturas,	 assim	 como	 pela	 elaboração	 dos	 próprios	 avisos;	 tem	 uma	

responsabilidade	evidente	na	divulgação	dos	apoios	e	na	receção	e	análise	de	pedidos	de	apoio;	e	

tem	um	papel	relevante	na	decisão	de	aprovação	e	nos	pedidos	de	pagamento.		

â Constrangimentos	iniciais	nos	procedimentos	de	análise	dos	pedidos	de	apoio,	decorrentes	quer	da	

inexistência	 de	 orientações	 estabilizadas	 por	 parte	 da	 AG,	 quer	 de	 dificuldades	 na	 utilização	 do	

sistema	de	informação,	GestPDR,	que	não	permitia	análises	de	viabilidade	fidedignas.	

â Constrangimentos	 iniciais	 nos	 procedimentos	 de	 análise	 dos	 pedidos	 de	 apoio,	 decorrentes	 da	

inexistência	de	orientações	estabilizadas	e	de	dificuldades	na	utilização	do	sistema	de	informação,	

GestPDR.		

á Ainda	que	com	algumas	dificuldades	no	início	da	implementação	da	EDL,	existiu	uma	evolução	e	o	

balanço	é	positivo	com	uma	crescente	capacidade	de	resposta	por	parte	da	AG	às	necessidades	do	

GAL,	quer	em	termo	da	clareza	dos	esclarecimentos	prestados,	quer	no	tempo	de	resposta.			

á Balanço	positivo	da	experiência	de	operacionalização	conjunta	com	a	AG	PRORURAL+,	com	abertura	

e	disponibilidade	para	responder	às	solicitações	do	GAL	e	com	suficiente	partilha	de	informação.	

Modelo	de	gestão	e	governação	do	GAL	

á Envolvimento	dos	parceiros	no	modelo	de	gestão	e	de	governação	do	GAL,	particularmente,	do	

Conselho	e	administração,	cuja	constituição	compreende	entidades	que	representam	os	sectores	

socioeconómicos	mais	relevantes	para	a	implementação	da	EDL.	
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á Experiência	da	EG	e	da	ETL	na	gestão	e	implementação	da	abordagem	LEADER.	

á Proatividade	no	envolvimento	dos	parceiros	e	na	divulgação	dos	apoios	disponibilizados.	

â Insuficiência	 dos	 recursos	 financeiros	 para	 o	 funcionamento	 e	 animação,	 que	 comprometem	 a	

participação	do	GAL	em	iniciativas	relevantes	e	úteis	para	a	capacitação	da	sua	ETL;	e	comprometem	

a	capacidade	de	desenvolvimento	de	atividades	de	animação.	

Modelo	de	gestão	e	execução	da	EDL	

â Elevada	complexidade	e	carga	burocrática	associada	aos	procedimentos	de	candidatura,	bem	como	

aos	procedimentos	de	análise	e	de	pedidos	de	pagamento.	

Outros	

á O	apoio	técnico	prestado	pela	ETL	na	fase	de	candidatura	é	considerado	bastante	positivo,	quer	no	

que	respeita	à	sua	utilidade,	quer	no	que	respeita	ao	contributo	para	aumentar	a	qualidade	das	

candidaturas.	

â Existência	de	tipologias	de	projetos	e	de	beneficiários	com	condições	de	elegibilidade	para	optar	

entre	 o	 AÇORES2020	 (FEDER)	 e	 o	 PRORURAL+	 (FEADER),	 pelo	 que	 além	 de	 se	 garantir	 a	

complementaridade,	o	GAL	tem	também	de	garantir	não	a	sobreposição	de	apoios.		

â A	 articulação	 com	 os	 outros	 instrumentos	 de	 financiamento	 nem	 sempre	 tem	 sido	 fácil	 nem	

facilitada,	embora	o	GAL	GRATER	faça	um	esforço	no	sentido	de	evitar	o	duplo	financiamento	do	

projeto	ou	dos	mesmos	beneficiários.	

	
Contributos	das	operações	no	âmbito	da	EDL	para	o	cumprimento	dos	seus	objetivos	

á Dinâmica	 positiva	 de	 adesão	 à	 generalidade	 das	 intervenções	 consagradas	 na	 EDL,	 com	 níveis	

elevados	de	compromisso	e	uma	 taxa	de	execução	bastante	 razoável	 (exceção	para	 intervenção	

7.2.).	

á Existência	de	pedidos	de	apoio	aprovados	em	todos	os	concelhos	na	maioria	das	intervenções.	

á Contributo	médio	a	elevado	dos	projetos	apoiados	para	a	maioria	dos	objetivos	específicos	definidos	

na	EDL	e	para	as	prioridades	de	desenvolvimento	rural	definidas	no	PRORURAL+.	

â Contributo	 menos	 evidente	 dos	 apoios	 para	 a	 melhoria	 das	 condições	 de	 suporte	 ao	

desenvolvimento	económico	do	território,	para	a	promoção	do	acesso	das	populações	a	serviços	

que	privilegiam	a	integração	social	e	para	a	sensibilização	ambiental.	

á Em	termos	globais,	os	níveis	de	compromisso	existentes	tendem	a	contribuir	para	que	também	o	

PRORURAL+	possa	cumprir	os	seus	objetivos.	

	
Parceria,	animação	e	abordagem	LEADER	

Parceria	
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á A	 constituição	 da	 parceria	 revela-se	 representativa	 dos	 agentes	 sócio	 económicos	 (privados	 e	

públicos)	 que	 atuam	 no	 território	 de	 intervenção,	 abrangendo	 as	 suas	 diversas	 realidades	 e	

dinâmicas.	

á O	GAL	GRATER	assegurou	o	envolvimento	dos	parceiros	desde	o	início	da	elaboração	da	EDL,	o	que	

foi	fundamental,	nomeadamente	para	consolidar	a	parceria	e	para	ter	uma	estratégia	robusta	e	em	

torno	as	principais	necessidades	e	potencialidades	do	território	de	intervenção.	

â Reduzida	participação	e	envolvimento	dos	parceiros	na	implementação	da	EDL.	

Animação	

á O	GAL	valoriza	a	animação	enquanto	favorecedora	do	desenvolvimento	de	iniciativas	com	o	objetivo	

de	 dar	 resposta	 às	 necessidades	 do	 território	 de	 intervenção	 e	 respetivas	 comunidades	 e	 do	

aproveitamento	de	sinergias	para	a	boa	execução	dos	projetos.		

á A	 componente	 de	 animação	 apresenta	 alguns	 constrangimentos,	 dada	 a	 imitação	 dos	 recursos	

financeiros	para	a	mesma.		

â Trabalho	 de	 análise	 e	 provação	 de	 pedidos	 de	 apoio	 e	 de	 pedidos	 de	 pagamento	 bastante	

burocratizado,	 envolvendo	 um	 grande	 dispêndio	 de	 tempo	 e	 penalizando	 a	 presença	 direta	 no	

território	e	o	desenvolvimento	de	atividades	de	animação.	

á A	dinamização	da	EDL,	tem-se	baseado	num	conjunto	diversificado	de	atividades	de	animação,	que	

se	considera	ter	contribuído	para	a	apresentação	de	pedidos	de	apoio.	No	entanto	

â insuficiente	para	aumentar	o	envolvimento	dos	parceiros	e	

â insuficiente	 para	 aumentar	 a	 proximidade	 e	 mobilização	 da	 comunidade	 local	 e	 para	

aprofundar	as	potenciais	sinergias	entre	atores	e	projetos	(e	respetivos	resultados).	

Abordagem	LEADER	

Tabela	33.	Matriz	de	avaliação	da	aplicação	dos	sete	princípios	LEADER	

Princípio	 Características	da	sua	aplicação	
Estado	de	
aplicação	

Parceria	público-privada	local	
O	GAL	 assegurou	uma	parceria	 local,	 que	 representa	 a	 diversidade	
setorial	do	território.	

	

Abordagem	ascendente	com	poder	
de	decisão	no	GAL	no	que	respeita	
à	 elaboração	 e	 implementação	 da	
EDL.	

Embora	 o	 diagnóstico	 do	 território	 de	 intervenção	 e	 respetiva	
identificação	de	necessidades	seja	uma	ferramenta	útil	para	orientar	
o	 trabalho	 do	GAL,	 há	 uma	 relativa	 desvalorização	 do	 processo	 de	
elaboração	 da	 EDL,	 pelo	 facto	 de	 ser	 a	 AG	 a	 determinar	 quais	 as	
intervenções	a	executar	por	via	da	EDL.		

Não	 obstante,	 as	 cinco	 Intervenções	 do	 PRORURAL+	 que	 são	
executadas	por	via	da	EDL,	caracterizam-se	pelo	seu	grande	alcance,	
não	 tendo	 sido	 identificadas	 quaisquer	 necessidades	 que	 tenham	
ficado	a	“descoberto”.	E	ao	GAL	é	permitido	imprimir	“especificidade”	
à	implementação	da	EDL	através	da	definição	dos	critérios	de	seleção.	

No	 que	 respeita	 à	 implementação	 da	 EDL,	 a	 autonomia	 do	 GAL	 é	
limitada,	nomeadamente,	nos	processos	de	decisão	de	aprovação	de	
pedidos	 de	 apoio.	 Não	 obstante	 esta	 limitação	 não	 é	 redutora	 do	
papel	do	GAL,	pois	a	AG	decide	com	base	na	proposta	de	decisão	do	
GAL.		
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Princípio	 Características	da	sua	aplicação	
Estado	de	
aplicação	

EDL	 baseada	 num	 território	 rural	
sub-regional	bem	identificado.	

A	 EDL	 foi	 delineada	 e	 preconizada	 com	 base	 no	 detalhado,	
aprofundado	 e	 partilhado	 diagnóstico	 efetuado	 ao	 território	 sub-
regional	bem	delimitado	e	 identificado,	que	corresponde	à	área	de	
intervenção	 do	 GAL	 GRATER.	 Esse	 diagnóstico	 e	 respetiva	 EDL	
beneficiaram	da	experiência	e	know-how	da	estrutura	de	gestão	do	
GAL,	bem	como	do	contributo	de	 todos	os	 intervenientes,	os	quais	
valorizaram	esse	mesmo	diagnóstico	e	EDL	com	base	na	pluralidade	
de	 perspetivas	 e	 no	 interesse	 comum	 de	 desenvolvimento	 do	
território	onde	atuam.	

	

Desenho	 multissetorial	 e	
implementação	da	EDL	baseada	na	
interação	 entre	 atores	 e	 projetos	
de	diferentes	setores	da	economia	
local	

A	 Entidade	 Gestora	 e	 a	 parceria	 perspetivam	 a	 materialização	 do	
conceito	associado	de	desenvolvimento	multissetorial	sustentado	nas	
interações	e	sinergias	entre	os	vários	setores	de	atividade	das	áreas	
rurais.	

A	 avaliação	 identificou	 entidades/estruturas	 de	 cúpula	 na	 parceria	
que	também	valorizam	este	conceito,	nomeadamente,	entidades	que	
fazem	parte	do	Conselho	de	Administração	do	GAL	GRATER.	

Neste	 contexto,	 a	 avaliação	 considera	 que	 existe	 um	 potencial	
elevado	para	o	surgimento	de	interações	e	sinergias	entre	os	vários	
sectores	de	atividade	para	dar	resposta	às	necessidades	identificadas	
na	EDL.	

	

Ligação	 em	 rede	 das	 parcerias	
locais	

A	ligação	e	trabalho	em	rede	é	assegurada	pela	inserção	do	GAL	em	
diversas	 redes	 representativas	 do	 desenvolvimento	 rural	 e	 que	
contribuem	de	 forma	 importante	 para	 a	 partilha	 de	 informação,	 de	
conhecimento	 e	 de	 experiências.	 Estes	 fatores	 podem	 ser	
incorporados	na	gestão	do	GAL	e	na	execução	da	EDL	com	o	objetivo	
de	aumentar	a	eficácia	e	eficiência	na	produção	de	efeitos.				

	

Desenvolvimento	 de	 projetos	 de	
cooperação	

Em	2018,	o	GAL	submeteu	4	pedidos	de	apoio	ao	PRORURAL+,	que	
visam	 o	 desenvolvimento	 de	 três	 projetos	 de	 cooperação	
transnacional	e	um	de	cooperação	interterritorial	(IT).	

Note-se,	todavia,	que	o	princípio	encontra-se	fragilizado	dado	o	atraso	
nessa	 submissão,	 o	 que	 pode	 comprometer	 o	 desenvolvimento	 dos	
projetos	delineados.		

	

Legenda:	verde	–	aplicado;	amarelo	–	aplicação	em	risco	ou	que	apresenta	constrangimentos	na	sua	aplicação.	

	

	

7.2. Recomendações	

De	natureza	operacional	

Atuação	a	cargo	do	GAL	

• Fazer	um	levantamento	dos	principais	pontos	críticos	no	processo	de	análise	e	decisão	de	pedidos	

de	 apoio	 e	 na	 análise	 de	 pedidos	 de	 pagamento,	 incluindo	 fragilidades	 na	 ETL	 (necessidade	 de	

competências	 e	 conhecimentos)	 e	 implementar	 medidas	 que	 permitam	 ultrapassar	 eventuais	

constrangimentos	com	o	envolvimento	da	AG.	
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• Proceder	 a	 monitorização	 das	 dinâmicas	 de	 implementação	 existentes	 e,	 em	 consonância	 se	

necessário	(i)	efetuar	uma	reprogramação	financeira	reforçando	intervenções	com	maior	procura	e	

perspetivas	de	execução	(p.e.,	ponderar	a	eliminação	da	7.2.	para	reforço	de	outras	intervenções);	

e	(ii)	alterar	as	metas	definidas	e	contratualizadas.	

• Continuar	a	promover	ações	de	capacitação	para	os	beneficiários	e	consultores,	tendo	em	vista	a	

minimização	dos	constrangimentos	decorrentes	da	instrução	dos	pedidos	de	apoio	e	de	pagamento.	

• Aumentar	as	dinâmicas	de	animação,	contribuindo,	desta	forma,	para	aumentar	o	envolvimento	dos	

parceiros	 (p.e.,	 através	 da	 atribuição	 de	 responsabilidades	 em	 ações	 concretas),	 a	 visibilidade	 e	

marketing	do	território	de	intervenção,	entre	outros	objetivos	igualmente	importantes.		

• Aumentar	o	desenvolvimento	de	ações	para	públicos-alvo	e	segmentos	de	intervenção	específicos,	

sobretudo	nas	áreas	de	intervenção	particularmente	identitárias	do	território	de	intervenção.	

	

De	natureza	estruturante	

Atuação	a	cargo	das	AG	e	do	GAL	

• Definir	 um	 sistema	 de	 monitorização	 e	 avaliação	 da	 EDL	 que	 sirva,	 não	 só	 propósitos	 de	

acompanhamento	operacional	da	execução	 física	e	 financeira,	mas	 também	para	monitorizar	os	

efeitos	da	implementação	da	EDL.	

• Aumentar	e	aprofundar	a	governança	entre	AG	e	GAL,	fomentando	plataformas	de	discussão	com	

o	objetivo	de	alcançar	um	entendimento	comum	sobre	a	abordagem	LEADER	e	o	seu	potencial	de	

resposta	às	necessidades	específicas	do	território	de	intervenção.	

• Diminuir	a	carga	burocrática	e	administrativa	associada	aos	procedimentos	de	apresentação	e	de	

análise	 das	 candidaturas,	 com	 a	 aplicação	 de	 um	 princípio	 de	 proporcionalidade	 à	 tipologia	 de	

instrumento	de	política	que	está	a	ser	operacionalizado.	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	


