
Aviso

Resumo da Candidatura DLBC 2ªFase 95

Código Designação 

DLBC 2ª fase – Período para submissão dos ajustamentos às candidaturas, 
conforme decisão da Comissão de Avaliação dos DLBC de 27/11/2015

Programa Operacional

Desenvolvimento Local de Base Comunitária

Eixo Prioritário

Não aplicável

Objetivo Temático

Não aplicável

Prioridade de Investimento

Não aplicável

Tipologia de intervenção

Plano Estratégico 

Não aplicável

DLBC-99-2015-02

Caracterização do Promotor

Identificação do Promotor

NIF

502687436
ADRUSE-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA SERRA DA 
ESTRELA

Nome ou Designação Social

Morada (Sede Social)

Largo do Mercado

Localidade

GOUVEIA

Código Postal

6290-535

NUT III

Beiras e Serra da Estrela
NUT II

Centro
Telefone

238490180
E-mail

adruse@adruse.pt
Telefax
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Nome Responsável
Telefone Responsável

Cargo Responsável
Telemóvel Responsável

Serviço/Departamento
Email Responsável

Email Alternativo

Carmo Sofia da Fonseca Ambrósio

Coordenadora ETL

Diretora Ténica

238490180

961403229

adruse@adruse.pt

carmosofia@adruse.pt

238490188 URL

https://www.adruse.ptTipologia de Beneficiário

Agências e associações de desenvolvimento regional e local

Experiência da parceria na implementação de estratégias de desenvolvimento 
[auto-avaliação da capacidade de implementação da contratualização de fundos em quandros anteriores, 
incluíndo os resultados alcançados]

Identificação do Responsável Técnico da Operação

Experiência da Parceria
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O espírito empreendedor de um conjunto de entidades públicas e privadas, representativo do território e das 
comunidades locais, levou à criação da ADRUSE, em 1991. Esta parceria efetiva, capaz de envolver as 
populações em processos de desenvolvimento dinâmicos e participativos, tem levado por diante o 
cumprimento da sua missão: promoção, apoio e realização de um aproveitamento mais racional das 
potencialidades endógenas dos concelhos que integram a área de atuação, tendo em vista o 
desenvolvimento rural e a melhoria das condições de vida das populações, a qual se tem operacionalizado 
através da implementação de um conjunto de iniciativas de base territorial.
Os 31 parceiros que integram a ADRUSE atuam numa lógica de complementaridade de intervenções e 
competências; a parceria tem vindo a ser alargada tendo por base as dinâmicas do território, constituindo-se 
como um forte instrumento de resposta às necessidades emergentes, incentivando, por um lado, a 
participação local na definição e implementação de estratégias de desenvolvimento sustentável e, por outro 
lado, incentivando e dinamizando os agentes socioeconómicos a trabalharem em conjunto com vista à 
produção de bens e serviços que gerem valor acrescentado à região.
O modelo de atuação da ADRUSE assenta nos vértices da tríade território/capital humano/projeto, isto é, os 
ativos do território e as suas necessidades, deverão impulsionar as pessoas a desenvolver projetos que 
contribuam para coesão territorial, permitindo uma melhoria da qualidade de vida e a criação de riqueza no 
território. Este modelo é operacionalizado através da metodologia da abordagem LEADER, que pauta o 
trabalho desenvolvido em diferentes esferas, e que se consubstancia no conjunto de projetos implementados, 
ao longo destes anos, em diferentes domínios, mas com complementaridade entre si.
Como resposta concreta à capacitação do capital humano, foram realizadas 145 ações de formação, 
envolvendo 1879 formandos, e que correspondem a 64094 horas de formação; esta formação foi 
desenvolvida, em mais de 90%, em temáticas associadas ao setor primário. A ADRUSE foi ainda promotora 
de um Centro Novas Oportunidades, através do qual foram certificadas 539 pessoas; foi também criado, um 
Centro de Recursos em Conhecimento, sob a temática do “Desenvolvimento Rural”, que se tornou num 
importante polo de apoio a todas as outras atividades. Nos 3 últimos anos, tem sido desenvolvido um trabalho 
com a população escolar na implementação de um programa de ensino para o empreendedorismo, no qual 
participaram 1651 alunos e 110 professores; esta iniciativa assenta na valorização de competências em 
articulação com a valorização económica dos recursos do território, enquanto contributo para a fixação de 
população jovem.
Enquanto entidade responsável pela elaboração e implementação das iniciativas territoriais Centro Rural do 
Alto Mondego e Planos de Intervenção do Alto Mondego e Alto Mondego Serra da Estrela, contribuiu para a 
aplicação na região de 479.119,61€, por via do FEDER e 91.204,25€, por via do FEOGA, aplicados, 
essencialmente, em projetos de requalificação das infraestruturas públicas, com impacto na melhoria da 
qualidade de vida da população rural, e na atratividade do investimento privado.
Desde sempre que a ADRUSE tem pautado toda a sua atuação por um imperativo categórico de proximidade 
ao empreendedor em todas as suas vertentes, e a este nível destacam-se o conjunto de atividades de 
suporte e apoio ao desenvolvimento da região, numa atitude de promoção da coesão territorial e social, 
nomeadamente as realizadas através de projetos de cooperação territorial e transnacional, cofinanciados 
pelos programas PHARE, LEADER, EQUAL e PRODER, assim como outras iniciativas associadas à 
realização de seminários, workshops, e estudos, nomeadamente, a avaliação de programas sociais.
No âmbito da gestão do PIC LEADER, entre 1991 e 2006, foram apoiados 446 projetos, que correspondem a 
um investimento total no território de 15.771.900,00€, e uma despesa pública de 9.324.019,00€.
Por via do SP3 PRODER, a ADRUSE aprovou 89 operações, que estimavam um investimento total de 
11.890.528,01€, uma despesa pública de 6.586.704,30€, e a criação de 142 postos de trabalho a tempo 
inteiro e 1 a meio tempo. Devido à situação económico-financeira do país, registamos 17 desistências e a 
execução dos projetos por valores inferiores ao aprovado, tendo o programa sido encerrado com 70 projetos, 
com um investimento total de 8.158.334,64€, uma despesa pública de 4.540.003,11€, e a criação de 84 
postos de trabalho a tempo inteiro e 1 a tempo parcial.
A importância do investimento realizado traduz-se na diversificação e desenvolvimento do tecido económico, 
na criação de emprego, na melhoria da qualidade de vida das populações bem como na capacitação do 
capital humano.

Entidades
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NIF Designação Data 
da Constituição

Data Início 
da Atividade

CAE Tipo

500305943 ADEGA COOPERATIVA DE 
S.PAIO CRL

05/05/1959 27/09/1962 11021 Cooperativa 
(inclui União 
de 
Cooperativas)

510658725 ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
INTEGRADO DA REDE DE 
ALDEIAS DE MONTANHA - 
ADIRAM

22/04/2013 27/11/2013 94995 Agências e 
associações 
de 
desenvolvimen
to regional e 
local

513326324 ADNGOUVEIA - Agência 
para o Desenvolvimento dos 
Negócios de Gouveia

12/12/2014 28/12/2014 94110 Associação

501391800 ANCOSE-ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE CRIADORES 
DE OVINOS DA SERRA DA 
ESTRELA

06/11/1981 01/03/1996 94110 Organização 
Patronal ou 
Empresarial 

501091564 ASSOCIACAO COMERCIAL 
DE GOUVEIA,SEIA E 
FORNOS DE ALGODRES

18/08/1975 01/01/2005 94110 Associação 
empresarial 
(sem fins 
lucrativos)

503154776 ASSOCIAÇÃO DE 
ARTESÃOS DA SERRA DA 
ESTRELA

09/06/1992 09/06/1992 94995 Associação 
empresarial 
(sem fins 
lucrativos)

503116335 LIGA DOS CRIADORES E 
AMIGOS DO CÃO DA 
SERRA DA ESTRELA

06/10/1993 06/10/2013 94995 Associação 
empresarial 
(sem fins 
lucrativos)

501214160 ASSOCIAÇÃO DE 
BENEFICENCIA POPULAR 
DE GOUVEIA

02/08/1955 05/07/1985 87902 IPSS - 
Instituições 
Particulares de 
Solidariedade 
Social (Inclui 
instituições 
equiparadas a 
IPSS e União 
das IPSS) 

502452633 ASSOCIAÇÃO DE 
BENEFICENCIA PARA O 
SABUGUEIRO

28/09/1989 09/05/1997 87301 IPSS - 
Instituições 
Particulares de 
Solidariedade 
Social (Inclui 
instituições 
equiparadas a 
IPSS e União 
das IPSS) 

503164453 ASSOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL DA SERRA 
DA ESTRELA

16/07/1993 16/07/1993 94110 Associação 
empresarial 
(sem fins 
lucrativos)
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501423940 ASSOCIAÇÃO 
LAGEOSENSE DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL

16/11/1981 16/11/1981 87301 IPSS - 
Instituições 
Particulares de 
Solidariedade 
Social (Inclui 
instituições 
equiparadas a 
IPSS e União 
das IPSS) 

501799290 ASSOCIAÇÃO DE 
PROMOÇÃO SOCIAL 
CULTURAL E DESPORTIVA 
DE FORNOS DE 
ALGODRES

09/01/1987 01/01/1995 87301 ONG - 
Organização 
Não 
Governamenta
l

501216022 CAIXA DE CREDITO 
AGRICOLA MUTUO DA 
SERRA DA ESTRELA CRL

24/07/1981 30/07/1981 64190 Cooperativa 
(inclui União 
de 
Cooperativas)

506849635 MUNICÍPIO DE CELORICO 
DA BEIRA

02/04/1976 84113 Autarquias 
Locais

505592959 MUNICÍPIO DE FORNOS 
DE ALGODRES

25/04/1976 84113 Autarquias 
Locais

506510476 MUNICÍPIO DE GOUVEIA 01/01/1986 01/01/1986 84113 Autarquias 
Locais

501131140 MUNICIPIO DA GUARDA 02/01/1987 84113 Autarquias 
Locais

506676170 MUNICÍPIO DE SEIA 18/10/2014 84113 Autarquias 
Locais

501595350 COCEBA - COOPERATIVA 
AGRO-PECUÁRIA DE 
CELORICO DA BEIRA CRL

05/11/1980 01/04/1981 47784 Cooperativa 
(inclui União 
de 
Cooperativas)

502265531 COMISSÃO VITIVINICOLA 
REGIONAL DO DÃO (CVR 
DO DÃO)

29/03/1989 07/11/1989 94110 Associação 
empresarial 
(sem fins 
lucrativos)

500845611 FUNDAÇÃO DR.ANTONIO 
VIEIRA DE TOVAR DE 
MAGALHÃES E 
ALBUQUERQUE-CASA DE 
REPOUSO N.S.DO 
SOCORRO

12/09/1967 01/12/1967 87301 IPSS - 
Instituições 
Particulares de 
Solidariedade 
Social (Inclui 
instituições 
equiparadas a 
IPSS e União 
das IPSS) 

504493922 IG - ESCOLA 
PROFISSIONAL LDA

20/07/1999 25/08/1999 85591 Escolas 
Profissionais 
Privadas
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600023265 INSTITUTO POLITECNICO 
DA GUARDA

16/08/1980 85420 Estabelecimen
to de Ensino 
Superior 
Público - 
Instituições de 
Ensino 
Politécnico

506583058 IRMANDADE DA SANTA 
CASA DA MISERICÓRDIA 
DE FORNOS DE 
ALGODRES

12/10/1998 16/06/2003 87902 Misericórdia 
(inclui União 
das 
Misericórdias) 

502280310 NERGA-NUCLEO 
EMPRESARIAL DA REGIÃO 
DA GUARDA-ASSOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL

09/05/1989 01/01/1990 94110 Associação 
empresarial 
(sem fins 
lucrativos)

504503219 PRO SENA - EMPRESA 
PROMOTORA DE 
SERVIÇOS DE ENSINO 
S.A.

17/08/1999 17/08/1999 85320 Sociedades 
Comerciais

508808324 ENTIDADE REGIONAL DE 
TURISMO DO CENTRO DE 
PORTUGAL

15/09/2008 02/01/2009 84123 Associações 
Públicas

504495160 URZE - ASSOCIAÇÃO 
FLORESTAL DA ENCOSTA 
DA SERRA DA ESTRELA

06/08/1999 30/08/1999 94110 ONG - 
Organização 
Não 
Governamenta
l

506632946 MUNICÍPIO DE 
MANTEIGAS

01/01/1986 84113 Autarquias 
Locais

500875804 SANTA CASA DA 
MISERICORDIA DE SEIA

11/07/1781 01/01/1900 87902 Misericórdia 
(inclui União 
das 
Misericórdias) 

504991531 ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO 
RURAL DE S.PAIO - 
ADRUSPA

30/05/2000 26/01/2001 94995 Agências e 
associações 
de 
desenvolvimen
to regional e 
local

504609939 TERRA PRESERVADA - 
COOPERATIVA AGRÍCOLA 
POLIVALENTE DE 
PRODUTOS NATURAIS 
CRL

19/06/2000 30/04/2000 46494 Cooperativa 
(inclui União 
de 
Cooperativas)

502687436 ADRUSE-ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO 
RURAL DA SERRA DA 
ESTRELA

03/05/1991 12/09/1991 94995 Agências e 
associações 
de 
desenvolvimen
to regional e 
local

Caracterização do DLBC

Identificação da área de intervenção do Pacto
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NUTS III

Beiras e Serra da Estrela

Grupo Ação Local

Rural

NUTS2 NUTS3 Concelho Freguesia Percentagem

Centro Beiras e Serra da Estrela Celorico da Beira 23,19%

Centro Beiras e Serra da Estrela Fornos de Algodres 17,39%

Centro Beiras e Serra da Estrela Gouveia 23,19%

Centro Beiras e Serra da Estrela Manteigas 5,80%

Centro Beiras e Serra da Estrela Seia 30,43%

Localizações

Síntese da análise e do diagnóstico da situação territorial

Situação atual do território

O território de intervenção do GAL ADRUSE é constituído por 5 concelhos (Celorico da Beira, Fornos de 
Algodres, Gouveia, Manteigas e Seia), ocupando uma área de 1237 km2, onde residem 54860 pessoas e 
com uma densidade média de 44 h/km2. Consideramos que é um território com acessibilidades e com uma 
localização estratégica de ligação à Europa, pela proximidade com a fronteira de Vilar Formoso.
À semelhança da maioria do interior do país, também estes concelhos têm sido alvo de um decréscimo 
populacional, reflexo da diminuição da natalidade e de movimentos migratórios; entre 2001 e 2011, houve 
uma perda de população de 8004 habitantes. Este decréscimo populacional registou-se, igualmente, no 
território abrangido pela CIM Beiras e Serra da Estrela, que registou uma diminuição de população de 22770 
habitantes, e na região Centro, onde o decréscimo se situou nos 20642 residentes.
Relativamente ao desenvolvimento socioeconómico, o território apresenta uma taxa média de atividade de 
39,48%, onde o setor terciário é o principal gerador de postos de trabalho, com uma empregabilidade de 
67%. O menor número de população empregada está no setor primário (5%), facto que deriva, em parte, da 
própria estrutura da propriedade (minifúndio), que condiciona a rentabilidade das atividades; paralelamente 
verifica-se o abandono de algumas atividades agrícolas, o que se traduz no peso diminuto do setor na malha 
económica do território. Temos uma agricultura tradicional, pouco intensiva, e que possui uma elevada 
diversidade florística e faunística. As principais culturas temporárias são a batata, culturas hortícolas e 
culturas forrageiras; por outro lado, as principais culturas permanentes são a vinha e o olival. A exploração 
agrícola que predomina é de pequena dimensão e o tipo de agricultura que se pratica é a denominada 
agricultura familiar. As atividades ligadas ao setor primário têm reduzido impacto no tecido económico do 
território. Apesar da diminuição da mão-de-obra neste setor de atividade, o mesmo continua a assumir uma 
função relevante localmente, enquanto complemento ao rendimento familiar, muito por via da produção para 
autoconsumo. O reduzido impacto da atividade agrícola na economia também está associado ao défice 
existente ao nível das técnicas e dos recursos utilizados, traduzindo-se numa baixa produtividade, pelo que é 
importante a introdução neste setor de tecnologias que permitam aumentar a sua eficácia e eficiência.
Grande parte da atividade do setor primário está intimamente ligada à produção do queijo Serra da Estrela, 
nomeadamente das atividades que lhe estão a montante, ou seja, a pastorícia. Contudo, e sendo este um 
produto emblemático e com mercado, há uma resistência dos jovens em enveredarem por esta atividade 
profissional, pelo que dever-se-á reforçar a sua organização de modo a aumentar a sua competitividade 
económica.
Outra das atividades, em expansão, prende-se com a produção vitivinícola; a existência de 2 Adegas 
Cooperativas e de diversas quintas produtoras de vinho contribuem, em grande parte, para a criação de 
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emprego no setor primário, e para o crescimento económico da atividade, com reflexos evidentes na balança 
comercial deste setor. O território insere-se na região demarcado do vinho Dão, o reconhecimento económico 
deste produto está em crescimento, pelo que esta é também uma área económica com potencial, devendo, 
igualmente, apostar-se na sua organização em prol da competitividade.
Apesar da crise na indústria têxtil, o setor secundário regista uma diferença considerável em relação à taxa 
de emprego que se verifica no setor primário, 28%; houve uma alteração do tecido empresarial, 
relativamente àquelas que eram consideradas as atividades “tradicionais”. A crise do têxtil, que outrora 
gerava um elevado número de postos de trabalho, deu lugar a outras atividades no setor, com o 
aparecimento de novas empresas que, pela sua reduzida dimensão, não são geradoras per si de um elevado 
número de postos de trabalho, contundo têm um peso importante na economia local, e nas relações 
comerciais internas. A indústria dos lanifícios foi um dos principais responsáveis pela criação de emprego na 
região, contudo o seu declínio implicou uma mudança de cenário e, hoje, a existência de unidades fabris 
suportadas por capital estrangeiro, e a indústria ligada à produção de queijo da serra, são os responsáveis, 
em grande parte, pela empregabilidade no setor secundário. Apesar de não se registar a existência de 
empresas de grande dimensão, constata-se que proliferam as micro/pequenas unidades industriais, muito 
associadas à valorização dos recursos endógenos do território, em muitos casos através de uma reutilização 
e inovação ao nível do produto, como é exemplo a confeção do burel.
O território está dotado de um conjunto de serviços das mais diversas áreas que contribuem para que o 
terceiro setor assuma o maior nível de empregabilidade, 12549 postos de trabalho, que correspondem a 67%
 da população empregada. Neste âmbito, destaca-se a criação e manutenção de postos de trabalho da 
responsabilidade das Instituições Particulares de Solidariedade Social, reflexo do envelhecimento da 
população e por conseguinte dos serviços necessários a prestar a esta franja populacional. Por outro lado, a 
existência de um serviço, de caráter nacional, ligado à distribuição de energia, é, igualmente, um contributo 
significativo para a empregabilidade no setor terciário.
As atividades ligadas ao turismo têm vindo a ganhar importância crescente, através de novas procuras 
ligadas ao turismo natureza, turismo aventura ou associadas a práticas mais tradicionais de turismo cultural. 
Porém, regista-se um défice ao nível da existência de produto turístico estruturado, bem como da 
qualificação de alguns dos recursos humanos, o que não permite que a região seja um destino mais 
competitivo.
As características naturais e paisagísticas do território têm favorecido o desenvolvimento do setor turístico, o 
qual apresenta um crescimento significativo, representando uma das áreas estratégicas para o 
desenvolvimento da região, com potencial para a criação de postos de trabalho e o aumento dos 
rendimentos. Os recursos existentes apresentam-se como pontos atrativos que poderão potenciar, valorizar e 
consolidar a atividade turística, com reflexo a nível económico e social em todo o território. O aumento 
crescente do turismo em espaço rural é sinónimo da valorização do mundo rural. A mudança de paradigma, 
na apreciação do mundo rural, deriva da confluência de vários fatores, entre os quais destacamos a maior 
qualificação dos territórios rurais, no que concerne à melhoria das infraestruturas de alojamento, diversidade 
de produtos na oferta gastronómica e desenvolvimento de algumas atividades de animação, contudo 
reforçamos o facto de não existir uma organização setorial, que promova sinergias entre os players da área 
turística.
Tal como acontece no panorama nacional, também este território apresenta fragilidades ao nível da 
empregabilidade, sendo a taxa de desemprego de 13,41%. Esta situação não é mais acentuada, porque, 
efetivamente, a população em idade ativa tem diminuído, resultado do aumento da emigração. De facto, é 
premente criar condições de atratividade, que estanquem esta sangria de pessoas, e que permitam o 
regresso daqueles que tiveram que procurar emprego noutros locais. Esta situação é tão mais preocupante, 
quando verificamos que para além da perda de população em idade ativa, perdemos, igualmente, mão-de-
obra qualificada, o que resulta num constrangimento ao próprio investimento, pois os empresários também 
direcionam os seus negócios em função dos potenciais colaboradores disponíveis.
Os constrangimentos do mercado de trabalho refletem-se nos rendimentos das famílias, sendo o ganho 
médio mensal, neste território, de 743,25€, valor inferior ao da região Centro, que se situa nos 931,09€; tal 
facto está diretamente relacionado com o poder de compra per capita, que, por sua vez, influencia a 
dinâmica económica local e a própria qualidade de vida das comunidades.
Ao nível do sistema de educação e formação, devemos destacar a cobertura de uma rede de ensino público, 
desde o ensino pré-primário até ao ensino superior, com a localização, no concelho de Seia, da Escola 
Superior de Turismo e Hotelaria, integrada no Instituto Politécnico da Guarda; esta realidade apresenta-se 
como uma mais-valia, no sentido de se promoverem sinergias entre os diferentes agentes económicos que 
desenvolvem a sua atividade em torno do setor turístico, podendo introduzir aportes interessantes ao nível da 
rentabilidade desta área de negócio. Existem ainda 3 Escolas Profissionais, que permitem a qualificação de 
jovens, num nível intermédio, em áreas ligadas ao território, e um conjunto de entidades formadoras 
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Análise SWOT

Principais Oportunidades

Proximidade à A23, A25, fronteira de Vilar Formoso, e 
linhas ferroviárias da Beira Alta e Beira Baixa.
Integração do território numa área protegida e REDE 
NATURA.
Património natural e construído, com potencial 
económico.
Produtos certificados e outros com potencial de 
certificação.
Reutilização dos recursos endógenos, através da 
inovação ao nível do produto e da sua utilização
Oferta turística diversificada e complementar.
Rede de percursos.
Áreas empresariais nos 5 concelhos.

Principais Pontos Fortes Principais Pontos Fracos

Abandono dos espaços rurais e concentração da 
população nas sedes concelhias.
Propriedade agrícola de minifúndio, com baixa 
rentabilidade.
Fraca dinâmica, articulação e capacidade de 
organização dos produtores.
Fraco espírito empreendedor, ao nível da inovação 
nos processos produtivos.
Fraca estruturação de produto turístico.
Diminuição da população em idade ativa.
Mão-de-obra pouco especializada.

Principais Ameaças

Procura crescente por locais com qualidade ambiental 
e afastados dos grandes centros.
Crescente desenvolvimento da consciência ecológica.
Aproveitamento eficiente das energias alternativas.
O regresso ao sector agrícola por parte de uma 
população mais jovem e sem raízes ao território.
Possibilidade de introdução de I&D nos modos de 
produção, através da ligação aos Centros de 
Investigação.
Crescente procura pelos produtos de qualidade e 
pelos produtos agroalimentares provenientes do 
mundo rural.
O Portugal 2020.
Integração da Rede de Aldeias de Montanha num 
PROVERE.
Procura crescente pelo ecoturismo, turismo de 
natureza, enoturismo.

Processo de despovoamento.
Dificuldades ao nível da comercialização.
Dificuldade de acesso a mercados internacionais.
Ausência de parcerias com os Centros 
Tecnológicos.
Ausência de uma região de turismo com identidade 
territorial.

Desafios e Fatores Críticos de Sucesso

certificadas pela DGERT (entre as quais a própria ADRUSE), bem como um Serviço Local do IEFP da 
Guarda, que apostam na qualificação ao longo da vida. Temos por isso, condições para formar mão-de-obra 
qualificada e especializada, sendo necessário potenciar as oportunidades para que esses recursos humanos 
se fixem nestes concelhos.
Face ao exposto, concluímos que um dos grandes desafios do território é ter um ecossistema empreendedor 
associado aos recursos endógenos, onde o setor primário terá sempre um destaque especial, considerando 
o potencial que tem por explorar. Em territórios onde a fragilidade económica é uma evidência, o 
empreendedorismo pode assumir um papel relevante como motor da diversidade e sustentabilidade dos 
negócios emergentes, sustentados nas áreas de intervenção contempladas na EDL. Um segundo grande 
desafio será promover uma estreita cooperação e articulação entre organizações públicas e privadas, por um 
lado, na combinação de diferentes recursos e, por outro lado, na construção de respostas adequadas e 
focalizadas no desenvolvimento sustentável deste território.
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A intervenção centra-se em 3 pilares – território (recursos endógenos), dinâmica económica (como a 
potenciar) e capital humano (competências), que se consubstanciam nos seguintes desafios:
Conservação e valorização do património natural e construído
Estando o território inserido, em grande parte, numa área protegida, é fundamental a preservação dos 
ecossistemas existentes, valorizando-os enquanto ativo gerador de riqueza, impulsionador de projetos 
empresariais associados ao turismo, às energias verdes e/ou à transformação de produtos agrícolas. O 
património construído, de elevado interesse turístico, deve ser potenciado criando condições de visitação, e 
produzindo efeitos multiplicadores que estimulem o investimento privado.
Valorização do setor primário, gerador de riqueza e emprego
Incentivar as atividades associadas ao queijo Serra da Estrela e ao vinho do Dão, bem como explorar o 
potencial de outras produções, donde se destaca o azeite. À atividade agrícola está associada a 
sazonalidade, sendo importante a diversificação de atividades dentro da exploração, melhorando os 
rendimentos do agricultor, gerando novos empregos e criando valor para o território. O peso dos pequenos 
agricultores é elevado, tendo estes dificuldades de inserção dos produtos nos circuitos comerciais, devendo 
fomentar-se o acesso a novas formas de comercialização e à valorização dos mercados de proximidade.
Criar condições para a emergência e desenvolvimento de microempresas
O território tem um valor ímpar, que deve ser transformado em riqueza através da criação de novos negócios 
e da revitalização dos existentes. Dever-se-ão potenciar os espaços atuais para a instalação de empresas, e 
avaliar o potencial de novos produtos; destacamos a necessidade de criar produto turístico estruturado, que 
venda a região no seu todo. É importante um investimento ao nível do envelhecimento ativo, enquanto motor 
de novas áreas de negócio. É fundamental a criação de serviços que contribuam para a fixação de 
população, através de uma oferta diversificada, que contribua para uma efetiva qualidade de vida no mundo 
rural.
Emprego, pessoas e competências
A diminuição da população resulta, em certa medida, da falta de empregos na região, o que implica a 
emigração dos adultos em idade ativa; é importante facilitar o acesso a processos de acompanhamento e 
desenvolvimento de ideias de negócio, promovendo o reingresso à vida ativa e a fixação de mão-de-obra 
qualificada, com particular enfoque na criação do autoemprego. É importante envidar esforços que 
contribuam para a integração de mão-de-obra qualificada no mercado de trabalho, e em setores estratégicos, 
através de uma articulação com outras medidas de política e com o sistema de ensino/formação existente na 
região.
Inovação, benchmarking e promoção
Introdução de processos de I&D nas empresas, contribuindo para o aumento da competitividade, melhoria 
dos níveis de produção e criação de novos produtos, que respondam a nichos de mercado emergentes. 
Desenvolver modelos de intervenção que permitam a inclusão ativa de pessoas, promovendo a igualdade de 
oportunidades e a melhoria das condições de trabalho.
Promover o contacto com realidades similares, que fomentem a transferência de boas práticas, indutoras de 
um melhor desempenho organizacional e/ou empresarial.
Dinamizar a marca Serra da Estrela que carece de uma organização e promoção efetiva; promover de uma 
forma assertiva os recursos e produtos, potenciando a sua atratividade.

O território do GAL ADRUSE está classificado como um território de baixa densidade, onde são evidentes os 
constrangimentos associados ao despovoamento, ao envelhecimento da população e aos baixos 
rendimentos per capita, com reflexos no seu desenvolvimento económico. Porém, estamos também perante 
um território de montanha, com características ímpar, onde a riqueza dos seus recursos endógenos pode e 
deve ser explorada, promovendo um desenvolvimento sustentável, que combine crescimento económico, 
equidade social e proteção ambiental, respondendo às prioridades da Estratégia 2020: crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo.
Considerando que os territórios de baixa densidade são simultaneamente territórios com elevado potencial, 
urge canalizar para os mesmos instrumentos de política que permitam uma mudança e respondam ao grande 
objetivo do Portugal 2020: promoção do crescimento e emprego, reduzindo a pobreza e corrigindo 
desequilíbrios externos existentes.
É evidente a pertinência da implementação no território do instrumento de política DLBC, em concertação 
com os parceiros locais, e com os atores com intervenção neste espaço. A EDL será implementada tendo por 

Objetivos e vocação específica do DLBC

Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL)
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base a metodologia da abordagem LEADER, fomentando processos participativos numa lógica de 
intervenção bottom-up, refletindo a tríade território/dinâmica económica/capital humano, numa lógica de 
valorização dos recursos, enquanto potencial económico que poderá ser alavancado pela população local ou 
por aquela que possa ser atraída. Assim esta estratégia deverá consubstanciar-se nas seguintes premissas:
Empreendedorismo
Pretende-se que a região, apoiada numa atitude empreendedora, possa promover o desenvolvimento 
económico e social indutor da coesão territorial; dever-se-ão potenciar os pontos fortes, com recurso às 
oportunidades disponíveis, de forma a colmatar e responder às necessidades existentes.
Sustentabilidade
O crescimento que se anseia deve ser acompanhado de princípios de sustentabilidade, que tenham a 
capacidade de valorizar os recursos do território de uma forma responsável, preservando-os e protegendo a 
riqueza que representam.
Trabalho em parceria
A intervenção territorial que se pretende implementar, deve ser motor da interação entre os diferentes 
intervenientes, fomentando sinergias setoriais que concorram para a concretização de objetivos comuns.
Reforço de competências
Respondendo às exigências da sociedade e da Estratégia 2020, em particular, pretende-se um investimento 
em conhecimento e inovação, dando especial importância à educação assente no desenvolvimento de 
competências, contribuindo para ultrapassar os problemas existentes.
Emprego qualificado
Para que exista competitividade económica, dever-se-á investir em emprego qualificado, que valorize o 
know-how adquirido e que invista na formação ao longo da vida, permitindo uma atualização permanente e 
uma capacidade de resposta aos desafios que se colocam.
LEADER
A implementação da estratégia assentará na metodologia da abordagem LEADER, que se quer de 
envolvimento da parceria, bem como das comunidades locais, no processo de construção de um novo 
paradigma facilitador da transferência e adaptação de soluções inovadoras para os problemas existentes.
A operacionalização da EDL é possível porque existe uma parceria pluridisciplinar, que congrega em si os 
agentes representativos do território e que são o motor da ligação ao exterior, numa lógica de benchmarking.
Ambição
Por fim, esta estratégia só será concretizada se todos os envolvidos estiverem determinados a trabalhar em 
prol da mudança desejada.
A EDL pretende valorizar o território, os seus recursos endógenos, onde se destacam um conjunto de 
produtos agroalimentares com certificação e o seu potencial natural, enquanto ativo económico que poderá 
ser motor da economia, por um lado, impulsionando a criação de novos negócios e a revitalização dos 
existentes e, por outro lado, identificando novos nichos de mercado que permitirão a emergência de novos 
produtos. Esta dinâmica económica terá sucesso se valorizar os recursos humanos e as suas competências, 
e se criar condições para o retorno de mão-de-obra especializada, em particular dos jovens que saíram para 
estudar e que agora querem ingressar no mercado de trabalho.
A estratégia definida assenta em 5 eixos, tendo sido definido para cada uma deles, 1 objetivo estratégico, 
enquadrando as tipologias de intervenção que se pretendem apoiar, no âmbito dos 3 Fundos Estruturais, 
conjugados entre si numa resposta mais efetiva aos desafios que se colocam ao território, e como forma de 
ultrapassar os constrangimentos sinalizados.
Eixo 1 Valorizar o Território, objetivo estratégico: valorizar os ativos do território, nomeadamente o património 
natural e construído.
O património natural e construído deve ser entendido como elemento passível de uma intervenção dinâmica, 
que para além de contribuir para a preservação de uma identidade única, poderá ainda influenciar a criação e 
dinamização de atividades de cariz económico e social. Neste eixo, enquadram-se operações a serem 
cofinanciadas pelas seguintes tipologias de intervenção: no âmbito do FEADER, a “renovação das aldeias”, e 
no âmbito do FEDER, “proteção, valorização, conservação e promoção do património histórico e cultural com 
elevado interesse turístico, incluindo em particular aquele que já é Património da Humanidade reconhecido 
pela UNESCO” e “criação e requalificação de infraestruturas de apoio à valorização e visitação de Áreas 
Classificadas, bem como outras áreas associadas à conservação de recursos naturais, incluindo sinalética, 
trilhos, estruturas de observação e de relação com a natureza, unidades de visitação e de apoio ao visitante, 
rotas temáticas, estruturas de informação, suportes de comunicação e divulgação”.
Eixo 2 Criar Valor, objetivo estratégico: promover o apoio a iniciativas que visem a criação de riqueza e 
possam manter e gerar emprego.
Só é possível criar valor no território com um tecido empresarial solidificado e competitivo; este eixo deverá 
promover o apoio a todas as iniciativas que visem a criação de emprego, com particular enfâse para aquelas 
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que, por um lado, valorizem os recursos do território e, por outro lado, sejam impulsionadoras da melhoria da 
qualidade de vida das populações. Assim pretende-se apoiar operações enquadradas nas tipologias 
“pequenos investimentos nas explorações agrícolas”, “pequenos investimentos na transformação e 
comercialização”, “diversificação de atividades na exploração”, e “cadeias curtas e mercados locais” e 
“promoção de produtos de qualidade locais”, no âmbito do FEADER, e “projetos de investimento para a 
expansão de pequenas e microempresas existentes de base local ou para a criação de novas empresas e 
pequenos negócios, designadamente na área da valorização e exploração de recursos endógenos, do 
artesanato e da economia verde, incluindo o desenvolvimento de empresas em viveiros de empresas”, no 
âmbito do FEDER.
Eixo 3 Capacitar o Capital Humano, objetivo estratégico: apoiar as pessoas, em idade ativa, que estão fora 
do mercado de trabalho.
É necessário criar condições para a emergência de novos negócios, que se querem sustentáveis e 
duradouros, bem como para a fixação de mão-de-obra qualificada e especializada. É fundamental fomentar a 
criação de empresas por jovens, devidamente qualificados, e em situação de desemprego, que possam ter 
apoio financeiro para iniciar uma atividade, fomentando na região uma cultura associada às startup, 
entendido o conceito como a criação de negócios inovadores, com elevado potencial de crescimento, e com 
um início a baixos custos. É ainda importante colmatar a taxa de desemprego do território, dotando os 
desempregados com competências que lhe permitam o reingresso ao mercado de trabalho, através da 
criação de um negócio, bem como apoiando os empresários na contratação de mão-de-obra, isto é, apoiando 
financeiramente a contratação no âmbito de um projeto cofinanciado pela estratégia DLBC. As operações 
enquadradas neste eixo serão cofinanciadas pelo FSE, na tipologia de intervenção “projetos de criação do 
próprio emprego ou empresa por desempregados ou inativos que pretendam voltar ao mercado de trabalho”.
No âmbito deste eixo, é fundamental uma articulação entre a oferta formativa e as necessidades do mercado 
de trabalho, sendo necessário aproximar o sistema de ensino/formação dos empresários, de forma a que se 
promovam cursos com elevadas taxas de empregabilidade.
Eixo 4 Promover a criatividade e inovação, objetivo estratégico: promover a criatividade e a inovação, por via 
da criação de novos produtos ou pela introdução de boas práticas resultantes de processos de 
benchmarking.
Pretende-se que o território se afirme ao nível da promoção da criatividade e inovação, seja por via da 
criação de novos produtos ou pela introdução de boas práticas resultantes de processos de benchmarking. É 
fulcral, que esta abordagem esteja patente em termos sociais, nomeadamente no que diz respeito a uma 
mudança de comportamentos e ao desenvolvimento de competências empreendedoras, que seja indutora da 
promoção de inovação social. Assim, por um lado, dever-se-á aproximar o sistema científico das empresas, 
facilitando a introdução de processos de I&D e, por outro lado, dever-se-á promover a troca de experiências e 
a transferência de boas práticas, por via de projetos de cooperação.
Os projetos apoiados no âmbito do FEADER, na medida “inovação em meio rural – apoio à economia social 
e ao 3.º setor”, serão uma resposta ao presente eixo de intervenção.
Eixo 5 Marketing Territorial, objetivo estratégico: promover o território através da marca Serra da Estrela.
A marca Serra da Estrela é um ícone reconhecido, que valoriza os produtos, e que está interiorizado na 
identidade local, pelo que é importante evidenciá-la nas diferentes intervenções a operacionalizar; de uma 
forma transversal todas as operações deverão ter fatores identitários, que permitam que o imaginário associe 
o produto ao território Serra da Estrela. Contudo, algumas das medidas a apoiar terão um reflexo maior neste 
eixo, nomeadamente as intervenções que terão impacto no setor turístico e nos consumidores externos ao 
território, a saber “diversificação de atividades na exploração”, “cadeias curtas e mercados locais”, “promoção 
de produtos de qualidade locais” e os projetos de cooperação.

Modelo de participação ativa dos atores territoriais relevantes e pertinentes para a boa 
implementação do Pacto
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A participação dos atores territoriais pressupõe um modelo de organização que partilhe responsabilidades, 
objetivos e estratégias de atuação em prol de um desenvolvimento territorial sustentado. Os parceiros são 
envolvidos na execução, monitorização e avaliação da EDL, através de um trabalho em rede facilitador de 
boas práticas e de autoaprendizagem, alicerçado em lógicas de participação, mecanismos de empowerment 
e exercício da cidadania.
A parceria, responsável pela elaboração da EDL, será ainda, responsável pela sua implementação, 
acompanhamento e avaliação, desempenhando uma função relevante no seio da comunidade que 
representa, nomeadamente ao nível da aproximação às comunidades locais, facilitando assim o processo de 
estímulo de ideias e emergência de projetos, que respondam aos desafios propostos e contribuam para a 
coesão territorial.
A parceria integrará a “Comissão Local de Acompanhamento”, constituída ainda por entidades externas, 
DRAPC, CCDR-C, CIM BSE, IEFP, e ISS, que, em conjunto, analisam a execução da EDL e avaliam os 
progressos face às metas contratualizadas, de acordo com os relatórios de progresso elaborados pela ETL. 
Estas iniciativas são realizadas quadrimestralmente, e decorrem, de forma rotativa, em todo o território. 
Metodologicamente terão dois momentos: será promovida uma discussão e avaliação dos resultados, e 
realizar-se-ão visitas a projetos, permitindo um contacto in loco com as intervenções apoiadas, possibilitando 
o reconhecimento no terreno dos resultados alcançados.
A mobilização ativa de parceiros, na execução da EDL, é também evidenciada através da participação em 
momentos de reflexão de âmbito sub-regional, ao nível do território da CIM BSE, e de âmbito regional, a 
realizar ao nível da NUT II; estes encontros são designados por “Comissão Sub-regional de 
Acompanhamento” e “Comissão Regional de Acompanhamento do DLBC 2020”, respetivamente.
A “Comissão Sub-regional de Acompanhamento” incluirá representantes de cada um dos GAL que integram a 
CIM BSE, assim como da DRAPC, CCDR-C e outros parceiros estratégicos sub-regionais. Realizar-se-ão 
semestralmente, de uma forma rotativa, e com uma abordagem metodológica equiparada à anterior, onde 
será promovido o intercâmbio de experiências, know-how, e monitorização das várias estratégias.
A “Comissão Regional de Acompanhamento do DLBC 2020” será um fórum que se assumirá como 
observatório do desenvolvimento local da região Centro, no qual têm assento, os GAL, as Autoridades de 
Gestão, as CIM e os principais parceiros estratégicos da região Centro.
Será discutido com os parceiros, sobre proposta do OG, as datas para a abertura de avisos de concurso, 
bem como os termos que os definem, em consonância com a respetiva regulamentação.
O envolvimento e a participação da comunidade local na concretização da estratégia que se pretende 
participada e que responda aos desafios propostos são assegurados, pelos parceiros, enquanto agentes 
mobilizadores de um trabalho multidisciplinar e uma visão integrada do território.
A animação territorial será pautada por um conjunto de intervenções que vão ao encontro das temáticas da 
EDL: sustentabilidade ambiental, responsabilidade social, empreendedorismo, identidade territorial e 
igualdade de oportunidades.
A publicitação da EDL terá com suporte um conjunto de instrumentos de comunicação, donde destacamos 
uma newsletter, com periodicidade mensal, uma agenda digital comum à parceria, o site da ADRUSE e as 
redes sociais.

Os 5 concelhos do território desta parceria estão integrados, na Comunidade Intermunicipal das Beiras e 
Serra da Estrela, pelo que é possível efetuar uma articulação virtuosa entre estratégias.
Tendo presente as apostas estratégicas desta CIM, consideramos que a EDL apresentada será um contributo 
importante ao nível do aumento da produtividade, na medida em que existe uma preocupação comum em 
apoiar empresas que revitalizem o tecido económico. Partilhamos ainda preocupações ao nível da 
necessidade de investimento em I&D, por forma a aumentar a capacidade de inovação das empresas da 
região e contribuir para uma maior competitividade; pelo que é comum, a ambas as estratégias, a 
necessidade de valorizar o conhecimento em prol do desenvolvimento económico, isto é, aproximar o 
sistema científico e tecnológico do sistema empresarial, e promover redes de cooperação, que de alguma 
forma contribuam para a promoção de sinergias, rentabilização de recursos e reforço do trabalho conjunto, 
de forma a atingir os resultados previstos. Atendendo à estrutura demográfica do território da parceria e da 
sub-região, ambas as estratégias identificam a problemática do envelhecimento ativo, sendo por isso 
partilhado o anseio de fixar população jovem, que permita um rejuvenescimento demográfico.
De uma forma mais operacional, podemos dizer que o nosso Eixo I – Valorizar o Território, será 
complementar à PI 6.3, do EIDT, na medida em que as intervenções estarão focalizadas na preservação e 
valorização do património natural e construído.

Articulação da EDL com as EIDT NUTS III
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O apoio às empresas, donde se destaca na estratégia da CIM o turismo e a agroindústria, é visível na EDL 
no Eixo 2 – Criar Valor, e está refletido no EIDT, nas PI 8.3 e 8.8.
A preocupação com a fixação da população e a criação de emprego, é refletida em ambas as estratégias, na 
EDL no Eixo 3 – Capacitar o Capital Humano, e na da CIM através dos apoios previstos por via das PI 9.1 e 
10.5; aliás a aposta na formação, através desta prioridade, pode ser importante na aquisição de 
competências por parte do público desempregado, que lhes permita, posteriormente, criar o seu próprio 
emprego, por via do DLBC.
Destacamos ainda, as intervenções por via do EIDT ao nível dos investimentos na área da saúde, do apoio 
social e da educação, que serão sem dúvida um contributo para a melhoria da qualidade de vida das 
populações locais, sendo por isso um atrativo à fixação dos jovens e adultos em idade ativa.
De forma a consubstanciar este trabalho, que se quer de proximidade e de efetividade, foi estabelecido um 
pacto territorial entre a CIM BSE e as parcerias GAL existentes no seu território, no qual é expressa a 
vontade em articular intervenções e garantir que não existam sobreposições.
É intenção do GAL ADRUSE, integrar a participação da CIM BSE nas suas atividades de monitorização e 
avaliação, de forma a promover uma articulação eficaz e eficiente entre ambas as estratégias, e poder 
recolher os contributos que se julguem pertinentes desta organização sub-regional para a execução capaz da 
nossa EDL.
A presente estratégia deve ainda promover uma articulação com outras políticas e iniciativas em curso, que 
poderão contribuir para o seu sucesso. A implementação concelhia do programa CLDS-3G, em articulação 
com o GAL, será imprescindível no trabalho com os desempregados e com os pequenos agricultores, na 
medida em que aquele programa poderá trabalhar as competências com o público referido e o GAL poderá 
enquadrar as suas iniciativas nas medidas que integram a EDL. A iniciativa “Bolsa de Terras” deverá ser uma 
realidade na região, permitindo disponibilizar terrenos agrícolas aos jovens que se pretendam instalar como 
jovens agricultores. É fundamental a qualificação dos recursos humanos, e nesta medida, dever-se-á tirar 
proveito da própria parceria, que integra organizações ligadas à educação/formação, bem como o facto da 
própria ADRUSE ser entidade formadora credenciada pela DGERT; neste sentido, é importante que os 
beneficiários da EDL tenham acesso a medidas de educação/formação que lhes permitam adquirir e 
desenvolver competências essenciais ao sucesso dos seus negócios. Os negócios necessitam de ser cada 
vez mais competitivos, e neste sentido é fundamental a articulação com os parceiros representantes de 
organizações de produtores e/ou associações empresariais, que poderão ser impulsionadores de sinergias 
entre projetos e de uma promoção conjunta, tendo em vista a internacionalização dos negócios. A promoção 
do território deverá ser enquadrada em estratégias mais amplas, pelo que não poderemos esquecer a 
articulação com a estratégia PROVERE que atravessará este território, em particular, com a importância que 
terá a submarca “Aldeias de Montanha”. Por último, não esquecendo que estamos inseridos numa área 
protegida, devemos dar continuidade a iniciativa “Natural.Pt”, na medida em que integramos a Plataforma 
Local de Operacionalização e Gestão da marca, diligenciando no sentido dos projetos apoiados poderem ter 
este selo distintivo.
A EDL deverá ainda estar em consonância com o programa regional e com a RIS3. Tendo presente a 
preocupação regional em torno da competitividade, investigação, desenvolvimento e inovação, apraz-nos 
concluir que a nossa proposta estratégica, a uma dimensão mais micro, também reflete estas mesmas 
preocupações; consideramos que uma percentagem significativa da aplicação dos 3 FEEI deverá ser 
alocada às empresas, de forma a, por um lado, reforçar a sua competitividade no mercado, e por outro lado, 
promover a criação de emprego; existe também na nossa proposta uma preocupação com a valorização de 
processos de investigação e inovação nas empresas, aproximando o sistema científico e tecnológico do 
sistema produtivo; por último, o grande desígnio da nossa estratégia é o contributo para um território mais 
desenvolvido, promotor de coesão económica, social e territorial, à semelhança do espelhado no programa 
regional. No que à RIS3 diz respeito, e considerando que estamos perante uma abordagem estratégica ao 
desenvolvimento económico, através do apoio focalizado na investigação e inovação, e considerando ainda 
as 4 grandes áreas/plataformas identificadas na região Centro a este nível, entendemos que as mesmas se 
cruzam com os desígnios da nossa EDL, particularmente no que ao investimento em inovação e 
conhecimento diz respeito. Assim, pretendemos, através da RIS3, obter conhecimento que possa ser 
transferível para o nosso tecido económico em particular na área da valorização e uso eficiente dos recursos 
endógenos naturais, e da inovação territorial.

Programa de Ação e Investimentos

Programa de Ação
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Eixos, objetivos estratégicos e específicos, e principais resultados a atingir

A EDL integra 5 eixos estratégicos, através dos quais consideramos ser possível responder à situação atual e 
contribuir para a mudança que se pretende alterar, com maior enfoque ao nível da criação de emprego e da 
melhoria das condições de vida para as comunidades locais. A EDL apresenta uma dotação global de 
7.252.777,78€, dos quais 67,79% correspondem ao FEADER, 15,32% ao FEDER e 16,89% ao FSE. 
Consideramos que a dotação apresentada responde aos desafios elencados, e contribuirá para o 
crescimento da economia local, impulsionando a dinamização do setor empresarial, associado a atividades 
tradicionais que se poderão tornar mais eficientes, mas também criando condições para a emergência de 
novos negócios, em particular os que utilizem os recursos endógenos; estas situações em conjunto serão um 
contributo para a fixação da população em idade ativa. Este rejuvenescimento populacional será um 
elemento fulcral para reforçar a competitividade do território, e para atrair novos investimentos. A identidade 
territorial associada a uma região ícone, em termos nacionais, deverá ser entendida como um ativo replicador 
de riqueza; a Serra da Estrela e tudo o que lhe está associado, do ponto de vista material e imaterial, não 
pode ser descurado, devendo ser assumido como um fator de atratividade, que contribui para o aumento de 
visitantes à região, mas também gerador de atividades que contribuem para o aumento da taxa média de 
permanência dos turistas, numa simbiose em que o investimento público impulsiona o investimento privado, 
traduzindo-se num desenvolvimento concertado entre os diferentes players locais. Eixo I – Valorizar o 
Território: este eixo estratégico pretende integrar um conjunto de iniciativas que permita olhar para o território 
enquanto potencial de riqueza, ou seja, os seus recursos deverão ser entendidos como geradores de valor. 
Objetivo estratégico: valorizar os ativos do território, nomeadamente o património natural e construído. 
Objetivos específicos: apoiar intervenções de requalificação ambiental e cultural, consideradas de 
reconhecido interesse turístico. FEADER – Renovação das Aldeias = 10% do Fundo, e 6,78% da EDL. 
FEDER – “Proteção, valorização, conservação e promoção do património histórico e cultural com elevado 
interesse turístico, incluindo em particular aquele que já é Património da Humanidade reconhecido pela 
UNESCO” = 2% do Fundo, 0,31% da EDL. FEDER – “Criação e requalificação de infraestruturas de apoio à 
valorização e visitação de Áreas Classificadas, bem como outras áreas associadas à conservação de 
recursos naturais, incluindo sinalética, trilhos, estruturas de observação e de relação com a natureza, 
unidades de visitação e de apoio ao visitante, rotas temáticas, estruturas de informação, suportes de 
comunicação e divulgação” = 8% do Fundo, 1,23% da EDL. Eixo II – Criar Valor: a partir da valorização do 
território, nomeadamente dos seus diferentes recursos é possível a criação de valor, entendido como gerador 
de riqueza, através da criação de novas empresas e dinamização do tecido empresarial existente. Por outro 
lado, se pretendemos fixar população no território, é fundamental a existência de um conjunto de serviços 
que concorram para a promoção de uma qualidade de vida condigna, permitindo esbater as assimetrias 
regionais existentes. Objetivo estratégico: promover o apoio a iniciativas que visem a criação de riqueza e 
possam manter e gerar emprego. Objetivos específicos: apoiar a criação de novos negócios/empresas, assim 
como a reestruturação de atividades existentes, de forma a impulsionar a economia local, com particular 
incidência para aqueles que estão associados aos recursos endógenos. FEADER – “Pequenos investimentos 
nas explorações agrícolas” = 25% do Fundo, 17,23% da EDL. FEADER – “Pequenos investimentos na 
transformação e comercialização” = 27% do Fundo, 18,61% da EDL. FEADER – “Diversificação de atividades 
na exploração” = 15% do Fundo, 10% da EDL. FEADER – “Cadeias curtas e mercados locais” = 12% do 
Fundo, 8,27% da EDL. FEADER – “Promoção de produtos de qualidade locais” = 5% do Fundo, 3,45% da 
EDL. FEDER – “Projetos de investimento para a expansão de pequenas e microempresas existentes de base 
local ou para a criação de novas empresas e pequenos negócios, designadamente na área da valorização e 
exploração de recursos endógenos, do artesanato e da economia verde, incluindo o desenvolvimento de 
empresas em viveiros de empresas” = 90% do Fundo, 13,79% da EDL. Eixo III – Capacitar o Capital 
Humano: não é possível criar valor no território, se não se fixar mão-de-obra qualificada e que responda às 
necessidades das entidades empregadoras e aos desafios do mercado de trabalho. Neste sentido, é 
importante valorizar os recursos humanos, incentivando-os a propor a criação de novas áreas de negócio, e 
o seu próprio emprego. Objetivo estratégico: apoiar as pessoas, em idade ativa, que estão fora do mercado 
de trabalho. Objetivos específicos: apoiar a criação do próprio emprego, de desempregados ou inativos. FSE 
– “Projetos de criação do próprio emprego ou empresa por desempregados ou inativos que pretendam voltar 
ao mercado de trabalho” = 100% do Fundo, 16,89% da EDL. Eixo IV – Promover a Criatividade e Inovação: 
transversalmente, pretende-se que os três eixos anteriores estejam abertos à introdução de processos de 
criatividade e inovação, isto é, que sejam suscetíveis à introdução de processos de mudança e 
desenvolvimento, permitindo uma evolução significativo do território ao nível da coesão territorial e social. 
Objetivo estratégico: promover a criatividade e a inovação, por via da criação de novos produtos ou pela 
introdução de boas práticas resultantes de processos de benchmarking. Objetivos específicos: apoiar a 
introdução de processos de I&D, bem como a introdução de boas práticas, no tecido empresarial local. 
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FEADER – “Inovação em meio rural – apoio à economia social e ao 3.º setor” = 5% do Fundo, 3,44% da 
EDL. Eixo V – Marketing Territorial: o marketing territorial é entendido como um meio de promoção do 
território no seu todo, isto é, valorizando todos os seus recursos e as iniciativas que aí decorrem, sendo por 
isso um incremento para o desenvolvimento sustentável que se quer alcançar. Neste sentido, este é também 
um eixo transversal na medida em que permitirá apoiar iniciativas de promoção do território, nomeadamente 
divulgando e valorizando as operações apoiadas nos três primeiros eixos. Objetivo estratégico: promover o 
território através da marca Serra da Estrela. Objetivos específicos: promover atividades que difundam a 
identidade territorial, refletida nos seus recursos endógenos. Como já foi referido anteriormente, este eixo 
será trabalhado de forma transversal em toda a EDL, pelo que não tem uma desagregação específica nas 
medidas de intervenção previstas no aviso de concurso.

Investimentos, Ações e Metas

Definição da estratégia de desenvolvimento local

A área de intervenção do DLBC Rural Estrela 2020 integra 5 concelhos, num total de 69 freguesias, onde 
residem 54860 pessoas; é um território rural e de baixa densidade, com uma biodiversidade ímpar e uma 
riqueza patrimonial, que importa proteger, preservar e valorizar de forma sustentável. O grande desafio da 
parceria ADRUSE tem sido o de, por um lado, incentivar a participação local na definição e implementação 
de estratégias de desenvolvimento sustentável e, por outro lado, incentivar e dinamizar os agentes 
socioeconómicos a trabalharem em conjunto com vista à produção de bens e serviços que gerem valor para 
a região. Dando continuidade ao trabalho da parceria ADRUSE, foram criadas sinergias entre os atores para 
a concretização de uma estratégia que se pretende participada e que responda aos desafios propostos, por 
forma a contribuir para um desenvolvimento integrado e sustentado do território. Como já foi referenciado, 
pretende-se que todo o trabalho desenvolvido tenha por base a metodologia inerente à abordagem LEADER, 
complementado pelo modelo de atuação da ADRUSE, assente nos vértices da tríade território/capital 
humano/projeto. Desta forma, é possível ter uma intervenção focalizada em dois pilares, território e pessoas, 
sendo que o primeiro será o cenário da intervenção e dele emerge a matéria-prima para a criação de riqueza, 
enquanto que o segundo é o motor da transformação e o impulsionador da mudança geradora de 
desenvolvimento económico e social, através da operacionalização de projetos que aproveitam os recursos 
locais e as oportunidades exteriores, para alavancar respostas para as necessidades identificadas. A Serra 
da Estrela apresenta-se associada à identidade de uma marca, capacitada por um conjunto de elementos 
diferenciadores, em relação ao território nacional, que devem ser potenciados em prol do desenvolvimento 
local. O crescimento económico surge elencado às atividades de cariz artesanal com uma componente de 
criatividade e inovação, como elementos de sofisticação capazes de dar resposta às exigências do mercado. 
As tendências atuais demonstram preocupações associadas às questões ambientais e por conseguinte ao 
uso do solo; a ligação à terra continua a ser um potencial, e os recursos endógenos fomentam a existência 
de produtos de qualidade, como o Queijo Serra da Estrela ou o Vinho do Dão, em que a crescente procura é 
uma realidade. A valorização destes produtos assume-se como uma mais-valia geradora de riqueza e 
elemento diferenciador do território. Paralelamente, a atividade turística assume o papel dinamizador do 
tecido económico, naquele que tem sido um dos setores com maior crescimento não apenas na região, mas 
também em todo o país. As tendências do mercado revelam uma procura crescente, daquelas que são as 
atividades ligadas ao turismo natureza e ao turismo cultural. Por outro lado não se poderá descurar neste 
setor a importância crescente do turismo responsável, refletindo de uma forma objetiva sobre a 
sustentabilidade do território. A dicotomia entre crescimento e sustentabilidade aparece como uma das 
principais preocupações da atualidade. As características do território afirmam-se revalorizadas na 
atualidade, sobretudo no que diz respeito a uma nova forma de perceção e às novas motivações de procura 
de potencialidades sejam elas naturais ou culturais. Reunir o território em torno da estratégia definida, 
permite a promoção do diálogo entre os diferentes agentes e a troca de experiências entre saberes 
diferenciados. As grandes linhas de intervenção propostas surgem na sequência da trilogia já referenciada, 
complementada com o marketing territorial e com a promoção da competitividade e inovação. Consideramos 
que o território proposto possui uma identidade comum, marcada por uma forte ruralidade, evidenciada nas 
suas diferentes dimensões. A área geográfica de abrangência assim como a população envolvida permitem o 
desenvolvimento de um trabalho de proximidade com as comunidades locais. A presente estratégia vai 
contribuir para a concretização do desenvolvimento que se anseia para a região e para o país, bem como, 
para a concretização das prioridades do desenvolvimento rural enunciadas no Programa de Desenvolvimento 
Rural do Continente e dos objetivos temáticos e prioridades de investimento expressas no Programa 
Operacional Centro 2020.
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Prioridade  de 
Investimento a 

Mobilizar

Fundo Eixo/Medida 
do Programa 

Ação do 
Pacto

Indicador de Realização Indicador de Resultado Proposta de 
Dotação Fundo a 

Contratualizar

Indicador Meta 
2018

Meta 
2023

Indicador Meta 
2018

Meta 
2023

99.M10 - 
LEADER

FEADER Pequenos 
investimentos 
nas 
explorações 
agrícolas

Despesa 
Pública 

21072
1,50

526803,
75

Exploraçõ
es ou 

Beneficiári
os 

apoiados, 
na 

restrutura
ção ou 

moderniza
ção 

0,41 1,03 526 803,75€

99.M10 - 
LEADER

FEADER Pequenos 
investimentos 
na 
transformaçã
o e 
comercializaç
ão

Despesa 
Pública 

22757
9,22

568948,
04

Empregos 
criados 

através de 
projetos 
LEADER 
apoiados 

2,00 5,00 568 948,04€

99.M10 - 
LEADER

FEADER Diversificação 
de atividades 
na 
exploração

Despesa 
Pública 

12643
2,90

316082,
25

Empregos 
criados 

através de 
projetos 
LEADER 
apoiados 

2,00 4,00 316 082,25€

99.M10 - 
LEADER

FEADER Cadeias 
curtas e 
mercados 
locais

Projetos/b
eneficiário

s apoiados 

2,00 5,00 Exploraçõ
es ou 

Beneficiári
os com 

investime
nto 

apoiado 
em 

regimes 
de 

qualidade 

4,00 10,00 379 298,69€

99.M10 - 
LEADER

FEADER Promoção de 
produtos de 
qualidade 
locais

Projetos/b
eneficiário

s apoiados 

2,00 4,00 Exploraçõ
es ou 

Beneficiári
os com 

investime
nto 

apoiado 
em 

regimes 
de 

qualidade 

4,00 8,00 105 360,75€
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99.M10 - 
LEADER

FEADER Renovação 
de aldeias 
(em territórios 
rurais)

Projetos/b
eneficiário

s apoiados 

2,00 5,00 Exploraçõ
es ou 

Beneficiári
os 

apoiados, 
na 

restrutura
ção ou 

moderniza
ção 

2,72 6,80 210 721,50€

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

FEDER Projetos de 
investimento 
para a 
expansão de 
pequenas e 
microempres
as existentes 
de base local 
ou para a 
criação de 
novas 
empresas e 
pequenos 
negócios, 
designadame
nte na área 
da 
valorização e 
exploração 
de recursos 
endógenos, 
do artesanato 
e da 
economia 
verde, 
incluindo o 
desenvolvime
nto de 
empresas em 
viveiros de 
empresas 

Empresas 
que 

beneficiam 
de apoio 

6,00 16,00 Postos de 
trabalho 
criados

9,00 22,00 593 084,47€
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09.10 - 
Investimentos no 
contexto de 
estratégias de 
desenvolvimento 
local de base 
comunitária;

FEDER Proteção, 
valorização, 
conservação 
e promoção 
do património 
histórico e 
cultural com 
elevado 
interesse 
turístico; 
Criação e 
requalificação 
de 
infraestrutura
s de apoio à 
valorização e 
visitação de 
Áreas 
Classificadas, 
bem como 
outras áreas 
associadas à 
conservação 
de recursos 
naturais, 
incluindo 
sinalética, 
trilhos, 
estruturas de 
observação e 
de relação 
com a 
natureza, 
unidades de 
visitação e de 
apoio ao 
visitante, 
rotas 
temáticas, 
estruturas de 
informação, 
suportes de 
comunicação 
e divulgação

Aumento 
do número 
esperado 

de 
visitantes 
a sítios de 
património 
cultural e 
natural e 
atrações 
beneficiári

os de 
apoio

326,00 816,00 Dormidas 
em 

estabeleci
mentos 

hoteleiros, 
aldeament

os, 
apartame

ntos 
turísticos 
e outros

0,10 0,15 65 898,27€

09.06 - 
Estratégias de 
desenvolvimento 
local de base 
comunitária;

FSE Projetos de 
criação do 
próprio 
emprego ou 
empresa por 
desempregad
os ou inativos 
que 
pretendam 
voltar ao 
mercado de 
trabalho

Pessoas 
apoiadas 
no âmbito 
da criação 

de 
emprego, 
incluindo 

autoempre
go

22,00 56,00 Pessoas 
apoiadas 
no âmbito 
da criação 

de 
emprego, 
incluindo 
autoempr
ego, que 
permanec

em 12 
meses 

após o fim 
do apoio

0,00 50,00 949 530,76€
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Prioridade  de 
Investimento a 

Mobilizar

Fundo Eixo/Medida 
do Programa 

Ação do 
Pacto

Indicador de Realização Indicador de Resultado Proposta de 
Dotação Fundo a 

Contratualizar

Medida Indicador Meta 
2018

Meta 
2023

Indicador Meta 
2018

Meta 
2023

99.M10 - 
LEADER

FEADER Pequenos 
investimentos 
nas 
explorações 
agrícolas

Número 
de 

exploraçõ
es 

agrícolas 
apoiadas 

pelo apoio 
ao 

pequeno 
investimen

to

19,00 47,00 526 803,75€

99.M10 - 
LEADER

FEADER Pequenos 
investimentos 
na 
transformaçã
o e 
comercializaç
ão

Número 
de 

unidades 
industriais 
apoiadas 

pelo apoio 
ao 

pequeno 
investimen

to

3,00 8,00 568 948,04€

99.M10 - 
LEADER

FEADER Diversificação 
de atividades 
na 
exploração

Empresas 
apoiadas

2,00 4,00 316 082,25€

99.M10 - 
LEADER

FEADER Cadeias 
curtas e 
mercados 
locais

População 
diretament

e 
beneficiad
a pelas 

infraestrut
uras/serviç

os 
melhorado

s

54860,
00

54860,0
0

379 298,69€

99.M10 - 
LEADER

FEADER Promoção de 
produtos de 
qualidade 
locais

Número 
de 

produtos 
locais 

incluídos 
em ações 

de 
promoção

3,00 8,00 105 360,75€

Outros Indicadores (Indicador base de PI e Indicadores complementares)
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99.M10 - 
LEADER

FEADER Renovação 
de aldeias 
(em territórios 
rurais)

Peso da 
despesa 
pública 

para apoio 
à 

renovação 
de aldeias

4,00 10,00 210 721,50€

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

FEDER Projetos de 
investimento 
para a 
expansão de 
pequenas e 
microempres
as existentes 
de base local 
ou para a 
criação de 
novas 
empresas e 
pequenos 
negócios. 
Património 
cultural e 
património 
natural

Estratégia
s (n.º)

1,00 1,00 0,00€

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

FSE Projetos de 
investimento 
para a 
expansão de 
pequenas e 
microempres
as existentes 
de base local 
ou para a 
criação de 
novas 
empresas e 
pequenos 
negócios. 
Património 
cultural e 
património 
natural

Efeito 
multiplica
dor do 

investime
nto 

público no 
investime

nto 
privado

0,00 2,00 0,00€

Total da Proposta de Contratualização por Fundo

Fundo Valor

FEADER 2 107 214,98€

FEDER 658 982,74€

FSE 949 530,76€

Total 3 715 728,48€

Pressupostos
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Realização para Áreas de Cooperação (DLBC Rurais e Costeiros)

A presente dotação orçamental da EDL resulta da proposta de decisão da Comissão de Avaliação de 
candidaturas ao DLBC a este GAL, resultando na afetação apresentada seguidamente. Pequenos 
investimentos nas explorações agrícolas O n.º de explorações agrícolas a apoiar, teve por base o histórico do 
território e a dotação da medida; prevê-se o apoio a 47 operações. DP média 12.261,60€, investimento 
elegível 24.523,20€. Pequenos investimentos na transformação e comercialização Tendo por base a 
dinâmica territorial, consideramos o apoio a pequenas unidades de transformação e a remodelação das 
existentes, com o objetivo de aumentarem a sua competitividade. Apoio a 8 operações e criação de 5 postos 
de trabalho. DP média 79.020,56€, investimento elegível de 175.601,25€. Diversificação de atividades na 
exploração Não se pretende o aumento direto da capacidade de alojamento, mas sim melhorar os 
agroturismos existentes, requalificando-os e contribuindo para o aumento da taxa de ocupação. Apoio a 4 
operações e criação de 4 postos de trabalho. DP média 87.800,62€, investimento elegível de 175.601,25€. 
Cadeias curtas e mercados locais Apoio a 5 operações, 1 por concelho, contribuindo para o escoamento dos 
produtos agrícolas e aproximação entre produtores e consumidores. Considerando que o n.º de beneficiários 
a apoiar por via da EDL/FEADER será de 50, teremos 10% de beneficiários nesta medida. DP média 
84.288,60€, investimento elegível de 168.577,20€. Promoção de produtos de qualidade locais Apoio a 4 
operações, que promovam de forma integrada mais do que um dos produtos emblemáticos do território; 
estas operações deverão, preferencialmente, ser promovidas por organizações de produtores. Considerando 
que o n.º de beneficiários a apoiar por via da EDL/FEADER será de 50, teremos 8% de beneficiários nesta 
medida. DP média 29.266,87€, investimento elegível de 58.533,75€. Renovação de aldeias (em territórios 
rurais) Considerando que esta medida poderá ser operacionalizada pelas autarquias locais, existindo 74, 
consideramos que poderemos ter 5 intervenções, 1 por concelho, o que corresponde a 6,8%do universo de 
beneficiários. DP média 46.827€, investimento elegível de 93.654€. Projetos de investimento para a 
expansão de pequenas e microempresas existentes de base local ou para a criação de novas empresas e 
pequenos negócios Apoio a 16 operações; estas operações serão diversificadas em termos de setores de 
atividade e complementares às iniciativas apoiadas por via do FEADER, no sentido de em conjunto 
contribuírem para o desígnio do desenvolvimento rural dos territórios. DP média 37.500€, investimento 
elegível de 75.000€, de acordo com as indicações da CCDRC. Conservação, proteção, promoção e 
desenvolvimento do património natural e cultural Prevê-se o apoio a 5 operações, uma por concelho, com 
uma taxa de comparticipação de 85%, correspondendo a uma despesa pública média de 13.179,65€. 
Considera-se que em 2018 se mantém o n.º de dormidas na região e, em 2023, por via do investimento 
realizado há um aumento de 1%. Projetos de criação do próprio emprego ou empresa por desempregados ou 
inativos que pretendam voltar ao mercado de trabalho Apoio à criação de 56 postos de trabalho, que poderão 
incluir os postos de trabalho a criar no âmbito das operações cofinanciadas pelo FEADER e FEDER. Prevê-
se que das 56 pessoas apoiadas no âmbito da criação de emprego, 50% permanecem no pós financiamento.
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O crescente reconhecimento do papel e da importância da cooperação entre os territórios rurais enquanto 
instrumento potenciador do seu desenvolvimento, pela ligação e trabalho em rede, é uma ferramenta 
importante para o aumento da competitividade e para desenvolvimento económico e social. A cooperação 
assume-se como um instrumento de promoção e dinamização da competitividade da região, sendo 
preponderante no estímulo a novas e inovadoras abordagens.
Com o objetivo de maximizar o potencial do território e dar resposta a necessidades e problemas concretos, 
foram identificadas 3 áreas de cooperação: produtos locais, turismo e ambiente; transversalmente, trabalhar-
se-ão áreas associadas ao empreendedorismo e cidadania.
Um dos pontos fortes do território é a riqueza em produtos locais, nomeadamente no agroalimentar; alguns 
deles, como o queijo Serra da Estrela e o vinho do Dão, são transversais ao território de outros GAL, pelo 
que consideramos que conjuntamente poderemos desenvolver um projeto de cooperação que incida nestes 
produtos, em articulação com as respetivas organizações de produtores que os representam, ao nível da 
promoção, com o objetivo de aumentar a competitividade das empresas destes setores.
Grande parte do território do GAL está inserido na área protegida do PNSE, o que faz com que a procura 
turística seja uma realidade, contudo detetamos necessidades ao nível da organização do setor em torno de 
produtos turísticos estruturados, bem como ao nível da comercialização e promoção efetiva do território. 
Consideramos que a cooperação ao nível desta temática deverá incidir, por um lado, ao nível da partilha e 
transferência de boas práticas com territórios de montanha de outros países europeus, e por outro lado, ao 
nível do desenvolvimento de produtos turísticos estruturados em torno das áreas protegidas e que possam 
ser comercializados em conjunto, rentabilizando recursos e procurando aumentar a taxa de ocupação 
turística no território, com reflexos na economia local. Esta questão deverá ser complementada com a 
temática ambiental, procurando introduzir no território experiências ao nível de uma utilização responsável 
dos recursos, podendo eventualmente recorrer-se às TIC nesta matéria, no sentido de encontrar soluções 
que permitam uma utilização mais eficiente e eficaz dos recursos naturais.
Transversalmente, pretendemos trabalhar a temática do empreendedorismo e cidadania, partilhando com 
outros GAL experiências desta natureza, com o objetivo de desenvolver competências junto dos públicos 
mais jovens, em idade escolar, permitindo que incorporem comportamentos assertivos, de participação e 
intervenção social, enquanto agentes facilitadores de mudança e impulsionadores de um desenvolvimento 
sustentável para os territórios.
Ao nível da NUT II, perspetiva-se a concretização de um projeto que equacione modelos de articulação que, 
por um lado, permitam a participação conjunta em eventos que reforcem a imagem dos territórios e a 
conquista de novos mercados e, por outro lado, permitam um reforço de competências dos agentes de 
desenvolvimento rural das várias parcerias, de forma a que respondam assertivamente aos desafios que se 
colocam.
Por último, perspetivamos a integração em projetos de âmbito nacional que permitam reforçar a rede de 
desenvolvimento rural, e por conseguinte a valorização dos territórios, dos seus recursos e das suas 
comunidades, em prol da melhoria da qualidade de vida.

Modelo de Governação

Modelo de Governação

Modelo de gestão e organização que assegure a prossecução da EDL com eficácia e eficiência, 
incluindo descrição

Balcão 2020 - Pág. 23 / 26



A ADRUSE dispõe de um modelo de governação, que reflete os princípios subjacentes ao Acordo de 
Parceria, e responde às exigências em matéria de delegação de competências.
A implementação da EDL é assegurada pelo GAL através da sua parceria e da ETL, operacionalizando a 
intervenção aprovada para o território.
O modelo de governação integra um Órgão deliberativo constituído por todos os parceiros, cujas atribuições 
se consubstanciam na elaboração, acompanhamento, monitorização e avaliação da EDL, coincidindo com a 
Assembleia Geral da própria Associação e regulado pelos seus Estatutos. Este Órgão elege, 
democraticamente, o Órgão de Gestão que é responsável pela operacionalização das suas deliberações e 
coordena as atividades desenvolvidas pela ETL. O OG é representativo da parceria e do território, sendo 
composto por 5 entidades, estando em maioria as organizações privadas.
A Assembleia Geral reúne, quadrimestralmente, acompanhando e monitorizando a implementação da EDL, 
em sede de “Comissões de Acompanhamento Local”. Neste espaço, promover-se-á a participação dos 
interlocutores da administração central, regional e sub-regional, com os quais existem relações de trabalho 
por via da implementação da EDL.
O OG reúne mensalmente, sendo responsável pela gestão e dinamização eficaz e eficiente da EDL, dando 
cumprimento à legislação nacional e comunitária em vigor, pela emissão de propostas, quer para a abertura 
de avisos de concurso, quer para a decisão face às candidaturas apresentadas. Este Órgão representa o 
GAL e responde perante as respetivas Autoridades de Gestão; nesta sua missiva terá como responsabilidade 
exercer todas as competências que lhe venham a ser delegadas.
A ETL é constituída por uma equipa multidisciplinar, que respeita o princípio da segregação de funções e 
exerce as suas funções, mediante a organização em áreas funcionais:
Área de Análise de Projetos
Análise técnica de candidaturas e emissão de pareceres técnicos sobre a admissibilidade e o mérito das 
candidaturas apresentadas. Para o efeito, dever-se-á verificar a sua elegibilidade no contexto do 
fundo/medida à qual é apresentada a candidatura; verificar o enquadramento nos critérios de seleção 
definidos pelo OG e aprovados pela Autoridade de Gestão, bem como a conformidade da operação com a 
regulamentação nacional e comunitária; verificar a razoabilidade dos custos apresentados (devendo os 
mesmos ser avaliados através de um sistema de avaliação adequado, tais como custos de referência, 
comparação de diferentes propostas ou por um comité de avaliação); assegurar a fiabilidade do candidato e 
proceder à hierarquização das candidaturas, com base nas valias globais de operação.
Área de Acompanhamento e Controlo de Projetos
Proceder à recolha de dados estatísticos, físicos, financeiros e outros, relativos à execução das operações 
apoiadas no âmbito do DLBC, tendo em consideração os indicadores identificados na EDL. Proceder a, pelo 
menos, uma visita a cada local de realização do investimento, por forma a aferir a concretização do mesmo. 
Esta área é ainda responsável pela análise e receção de pedidos de pagamento, verificando para cada um a 
realização e veracidade das despesas declaradas, a elegibilidade dos documentos justificativos da despesa, 
o cumprimento dos termos e objetivos para o qual o apoio foi concedido e a verificação in loco da despesa 
apresentada.
Área de Monitorização e Avaliação
Tratamento dos dados estatísticos, físicos, financeiros e outros, relativos à execução das operações, 
atualizando o “tableau de bord” da EDL. A par desta função a área de avaliação e monitorização disponibiliza, 
mensalmente, informação atualizada ao OG acerca da execução da EDL.
Área de Animação e Divulgação
Criar dispositivos de informação com ações de abrangência territorial e a participação dos parceiros locais na 
implementação, acompanhamento e avaliação da EDL. Promover a aplicação das políticas incidentes no 
território, contribuindo para o diálogo e a aproximação entre os setores, potenciando dessa forma a 
complementaridade entre as suas competências. Desenvolver ações de promoção e divulgação dos 
resultados alcançados.
Área de Cooperação
Estabelecer contactos com outros GAL visando o desenvolvimento de ações comuns direcionadas para a 
promoção e qualificação dos territórios rurais, viabilizando a criação de novas oportunidades de mercado 
bem como o desenvolvimento do tecido económico e social.
As funções da ETL são executadas sob a orientação de uma coordenação que para além da tutela das 5 
áreas funcionais identificadas participa nas reuniões do OG e garante o desenvolvimento das atividades 
inerentes à gestão e implementação da EDL, na sua componente técnica e operacional, assegurando o 
cumprimento de todos os procedimentos técnico-administrativos inerentes ao processo e garantindo o 
princípio da segregação de funções. Os procedimentos internos, associados ao modelo de gestão do GAL, 
são ilustrados no fluxograma em anexo.
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Mecanismos de acompanhamento e avaliação, que garantam a monitorização e reajustamentos à 
EDL, tendo em vista os resultados contratualizados

O processo de monitorização e avaliação, que estará subjacente ao acompanhamento da EDL, é o que se 
pode designar por uma avaliação múltipla, isto é, integrará a participação ativa dos diferentes intervenientes, 
nomeadamente os beneficiários, os parceiros do GAL, a ETL e, sempre que possível, as próprias 
comunidades locais e experts nas temáticas subjacentes à EDL. Esta intervenção terá por base uma 
metodologia participativa, na qual os vários agentes envolvidos refletirão, em conjunto, acerca da 
implementação da EDL e do grau de cumprimento dos resultados contratualizados; este modelo de 
monitorização e avaliação permite a introdução de procedimentos corretivos sempre que se considere 
oportuno, de forma a cumprir os objetivos e metas traçados, por isso, podemos também dizer que será uma 
avaliação on going, que acompanhará permanentemente a execução da EDL, analisando as evoluções de 
contexto e efetuando o devido replaneamento sempre que tal se justifique, com carácter transversal e 
formativo. Na operacionalização deste modelo, identificam-se como critérios de avaliação prioritários a 
análise da coerência interna, o funcionamento, a eficiência e eficácia, de forma a que possamos verificar o 
grau de cumprimento dos objetivos definidos e o grau de execução da EDL; neste processo estarão em 
permanente monitorização os indicadores de realização e resultados contratualizados. Neste contexto, será 
fundamental a existência de instrumentos que permitam o acompanhamento diário da execução da EDL, por 
parte da ETL de forma a fornecer a informação fidedigna ao Órgão de Gestão, aos parceiros do GAL, às 
respetivas Autoridades de Gestão e às próprias comunidades locais.
Para o desenvolvimento deste trabalho participativo, é necessário a introdução de novas dinâmicas, 
recorrendo a metodologias que permitam definir um conjunto de instrumentos para que essa avaliação seja 
desencadeada de forma eficaz, resultando daí frutos para a gestão da própria estratégia. Este modelo de 
avaliação permite questionar o trabalho que se desenvolve e refletir sobre as intervenções operacionalizadas, 
com o objetivo de melhorar o desempenho, através de um processo construído por todos aqueles que 
constituem a parceria.
A ETL terá como suporte instrumental um tableau de board, que permitirá efetuar, em tempo útil, o 
acompanhamento dos projetos aprovados, no qual serão registados os indicadores físicos e financeiros de 
todas as operações, o que permite ter uma leitura atualizada do ponto de situação de cada projeto per si e da 
EDL no global; este instrumento é uma fonte de informação fidedigna através da qual a parceria pode refletir 
sobre o desempenho alcançado no contexto dos resultados contratualizados e efetuar replaneamentos que 
minorem os desvios ocorridos. Este instrumento permite, ainda, registar um conjunto de indicadores, por um 
lado, a produção de outputs regulares de suporte à gestão dos projetos e, por outro lado, a avaliação dos 
resultados alcançados, nomeadamente: taxa de execução, postos de trabalho criados, grau de cumprimento 
do cronograma, grau de execução física, entre outros. Com base neste instrumento serão efetuados 
relatórios de acompanhamento mensais, que reflitam a evolução da execução da EDL.
Através destes relatórios, o Órgão de Gestão terá em sua posse informação, que permita envolver a parceria, 
nomeadamente no que designamos por “Comissões Locais de Acompanhamento”. Os parceiros do GAL 
integrarão as denominadas “Comissões de Acompanhamento Local”, já mencionadas anteriormente, e 
através das quais, será possível analisar e discutir a evolução da EDL; estas Comissões terão uma 
periodicidade quadrimestral, e realizar-se-ão de uma forma descentralizada pelos cinco concelhos, podendo 
ainda ser espaços de auscultação das comunidades locais. Destas reuniões deverão ser elaboradas 
conclusões e recomendações ao Órgão de Gestão/ETL, de forma a que os resultados contratualizados sejam 
cumpridos; destas reuniões poderão ainda resultar ações de replaneamento da EDL, mediante a análise 
efetuada ao nível da execução e das necessidades do próprio território.
Os beneficiários de projetos serão convidados a participar em duas iniciativas que designámos por “Thematic 
Meetings”, e “Ser Rural”. Os “Thematic Meetings”, realizados anualmente, serão espaços de debate setorial, 
onde os intervenientes poderão expor os constrangimentos e/ou as boas práticas na implementação e 
desenvolvimento das suas atividades; nestes encontros, para além da participação dos beneficiários das 
operações apoiadas no âmbito do “DLBC ESTRELA 2020”, estará presente a parceria e a ETL, que terão 
oportunidade de aferir a evolução do grau de implementação dos projetos e, desta forma, recolher 
informações para a avaliação da EDL. Pretende-se ainda, como o próprio nome indica, que exista uma 
temática para discussão, sendo por isso importante a presença de especialistas externos, que ajudarão 
igualmente à reflexão sobre o território e à identificação dos desafios que se colocam de forma a minorar os 
constrangimentos e a contribuir para um desenvolvimento sustentável. O “Ser Rural” consiste na realização 
de visitas a projetos apoiados, que poderão ocorrer em sintonia com as “Comissões de Acompanhamento 
Local” e com os “Thematic Meetings”, promovendo-se o contacto direto com todos aqueles que desenvolvem 
a sua atividade em prol do desenvolvimento do território; a importância cada vez maior de ir ao encontro 
daqueles que promovem as suas iniciativas no terreno, apresenta-se como uma forma de descentralização 
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da intervenção. O contacto in loco vai permitir uma avaliação mais precisa e real das 
necessidades/oportunidades do território e dos seus atores. Da realização destas iniciativas serão produzidas 
conclusões que facultarão informação pertinente para os relatórios de execução/avaliação a elaborar.
Por último, a participação das comunidades locais será mais efetiva, através da iniciativa denominada “Dia 
do Empreendedor – Estrela 2020”, onde um dos enfoques será a reflexão conjunta sobre o território e o 
impacto da EDL no seu desenvolvimento. Pretende-se que este proporcione um momento de partilha de 
experiências e testemunhos de beneficiários da “Estrela 2020”, com enfoque no mapeamento de 
dificuldades, oportunidades e desafios que vivenciaram.
O recurso a estas atividades, enquanto ferramentas de monitorização e avaliação, fomentam a proximidade 
local, subjacente à abordagem LEADER, reforçando a proximidade relacional da parceria com os players do 
território, e tornando-se veículos inequívocos para a produção dos relatórios de avaliação anuais, intermédio 
e final.
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