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ORDEM DE TRABALHOS

✓ Apresentação ADICES
✓Contextualização, território e áreas de atuação

✓ Visão estratégica para o território;

✓ Tipologias de apoio.

✓Apoios FEADER
✓Apresentação das Linhas de Apoio.

✓Apresentação das candidaturas

✓Outros



EM QUE CONSISTE A ABORDAGEM LEADER?

Territorial
Lógica de proximidade

Aposta na 
inovação

Local e 
ascendente

Valorizando a participação 
dos agentes locais

Constituição de parceria local 
diversificada e representativa

Conhecimento

Organização em 
rede

Cooperação

Autonomia e descentralização das 
decisões e da gestão 

Integrada e 
multisetorial

Modelo de capacitação, mobilização e envolvimento dos cidadãos e organizações



LEADER = Ligação Entre Ações de Desenvolvimento da Economia Rural
GAL = Grupos de Ação Local
EDL = Estratégias de Desenvolvimento Local
DLBC = Desenvolvimento Local de Base Comunitária

• 20 territórios 
rurais/GAL -

• 40% território 
nacional

• Fase 
experimental

LEADER I 

1991-1994

• 48 territórios 
rurais/GAL

• 86% território 
nacional

• Áreas rurais 
desfavorecidas

LEADER II

1995-2001 • 52 territórios 
rurais/GAL 

• 87,5% território 
nacional

• Cobre todos os 
tipos de áreas 
rurais

LEADER+

2001-2006

• 53 territórios 
rurais/GAL

• 91% território 
nacional

• Integração na política 
pública nacional

LEADER/Eixos

2007-2013

• 56 territórios 
rurais/GAL

• EDL multifinanciadas 
(FEADER, FEDER, 
FSE e FEAMP)

• Cooperação reforçada 
entre áreas rurais, 
urbanas e das pescas

LEADER / DLBC

2014-2020

Abordagem LEADER em Portugal



MINHA TERRA
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ASSOCIAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

➢ ORIGEM: Fevereiro 2000

➢ Animação Rede LEADER II (1999-2001)

➢ Negociação LEADER+

➢ ASSOCIADAS: 56 Associações de 
Desenvolvimento Local, a promover e 
gerir iniciativas de desenvolvimento 
local / rural em todo o país (enfoque 
LEADER)

➢ OBJETIVOS: representação, lobbying, 
qualificação e apoio técnico a iniciativas 
de desenvolvimento local em zonas 
rurais - networking

➢www.minhaterra.pt



Associação  de  Desenvolvimento  Local/GAL ADICES

1991…

(25 anos de 
iniciativas)

Articulação com 
entidades públicas e 

privadas que 
prossigam os mesmos 

fins Promoção de 
estudos, a 

investigação e a 
cooperação

Apoio às 
atividades 
produtivas

Turismo, 
património e 

cultura
Igualdade de 

oportunidades e de 
género

Ambiente

Educação/ 
Formação

Recursos 
humanos

2000 – Estatuto de Entidade 
Utilidade Pública

2009 - Renovação da 
Acreditação como Entidade 

Formadora

2013 – reconhecimento no 
âmbito da Bolsa de Terras 

(GeOP)

2015 – reconhecimento como 
ONGD (Organização Não 

Governamental para o 
Desenvolvimento)



TERRITÓRIO DE INTERVENÇÃO

Águeda
Tondela

Carregal do Sal

Mortágua

Santa Comba Dão

POPULAÇÃO 
RESIDENTE - 2011

Área:
Nº de 

Freguesias
População

Densidade 
populaciona

l:
CIM

Águeda 335,3 11 47.729 141,3 Aveiro
Carregal do Sal 116,89 5 9.835 78 VDL
Mortágua 251,18 7 9.607 38,2 Coimbra
Santa Comba Dão 111,95 6 11.597 103,6 VDL
Tondela 371,22 19 28.946 78 VDL
Total 1.186,54 48 107.714 90,8



EDUCAÇÃO / 
FORMAÇÃO

PROMOÇÃO DO 
TERRITÓRIO/

ANIMAÇÃO LOCAL e 
COOPERAÇÃO

REDES /PARCERIAS
FINANCIAMENTO ÀS 
INICIATIVAS LOCAIS

70% 
natureza 
privada

14% 
natureza 
pública e 

16% 
pessoas 

singulares



Experiência na Gestão de Fundos  - Organismo Intermédio e GAL 
(entidade gestora e entidade beneficiária)

Financiamento 
às Iniciativas 

Locais

106 

Património

34 

Indústria

54

Animação do 
território

117 
Associativismo

112

Comércio 
e Serviços

20

Cooperação

nacional e 
transnacional

16

Agricultura

Silvicultura

FEOGA
FEDER
FEADER
INTERREG

PRRN
LEADER/PRODER
POCentro
AGRIS
NOW I, II; 
EUROFORM; 
POEFDS; EQUAL; 
ICPME; 
Escolas/Oficinas 
IEFP; POPH; CNO

1991-2016



Construção, gestão e dinamização de diversos projetos  na área da 
Educação / Formação

Educação  
Formação

3 Escolas 
Profissionais –

Mortágua, 
Santa Comba 
Dão e Tondela

+163 ações de 
formação (6,8 

ações/ano)

+ 1800 
formandos 
(cerca 75 

formandos

/ano)
+ 2300 
adultos

Certificados

CNO 

+ 441 
adultos nível 
secundário e 

1861 nível 
básico

CNO

Artes e ofícios 

Comércio 

Agricultura

Turismo 

FSE

PRODEP
POCentro
NOW I, II; 
EUROFORM; 
POEFDS; 
EQUAL; 
ICPME; 
Escolas/Oficina
s IEFP; POPH

1991-2016



Integração e participação em redes/parcerias locais,  
regionais, nacionais e internacionais

Redes 
Parcerias

Projetos de 
Cooperação 
nacional e 

transnacional

Federação 
Minha Terra –

Federação 
Portuguesa 
das ADL´s

Parceira do 
projeto 

Tondela + 10 
– Município 
de Tondela

CIM Viseu 
Dão Lafões; 
CIM Região 
de Coimbra 

e CIM de 
Aveiro

Conselhos 
Gerais dos 

Agrupamentos 
de Escolas de 

Tondela e 
Santa Comba 

Dão

Conselho de 
Parceiros do 
projeto “Da 

Escola Agarra 
a Vida” - MRT

Núcleo 
Executivo 
das Redes 
Sociais  -

MRT e SCD

Conselho 
Municipal 

de 
Segurança 

SCD

Redes Sociais 
(Carregal do 

Sal, Mortágua, 
Santa Comba 

Dão e 
Tondela)

1991-2016



Construção, gestão e dinamização de diversos projetos de 
Animação e de Cooperação

Promoção 
Animação 

Cooperação

Dinamização 
da Bolsa de 

Terras

Rota da 
Gastronomia

Produção de 
Literatura oral e 

iniciativas de 
desenvolviment

o na infância

Promoção de 
produtos locais, 
artes e ofícios e 
comércio local

Dinâmicas de 
Turismo no 
Território -
Oficinas de 

trabalho

Rotas da 
Agricultura 
- Grupo de 
Trabalho 

Animação 
Cultural 

nos 4 
Concelhos

Feira Nacional 
de Agricultura 

e Portugal 
Agro

Sessões de 
Trabalho/ 

Divulgação e 
Esclarecimentos

1991-2016



PACTO LEADER /EIXOS PRODER   2007-2013

117 projetos 
financiados

33 
microempresas

25 projetos de 
desenvolvimento

/manutenção 
empresas

210 postos de 
trabalho

10 unidades de 
alojamento 

TER

57 quartos / 
114 camas

2 projetos 
animação turística

18 projetos de 
conservação e 
valorização do 
património

29 projetos de 
serviços básicos 
à população 
(ação social, 
cultura, recreio, 
desporto e 
lazer, proteção 
civil)

12.902.017€ milhões de euros  
Investimento Realizado

7.769.458€ 
Ajuda Pública



DLBC/LEADER - ADICES PACTO2020

2014 e 2015 Preparação e 
construção da estratégia

1ª fase – Pré qualificação
2ª fase – Seleção das EDL e 
Reconhecimento dos GAL

Aprovação  e  
Contratualização do DLBC 

Rural PACTO 2020

Sessões de 
trabalho 
/entidades 
território

•212 participantes

Estabilização do 
território de 
intervenção e da 
parceria 
(associados) para 
definição do 
modelo 
organizacional

Construção da 
EDL– DLBC Rural 
PACTO 2020.
Acordo de Parceria, 
Modelo de 
Governação; 
definição do Órgão 
de Gestão e da 
Equipa Técnica 
Local

Montante aprovado 

4.459.044€

dos quais
4.177.157,70€ 

correspondem à 
componente FEEI 

(FEDER/FSE/FEAD
ER) e 281.885,85€ 
Orçamento do 

Estado



I. Valorização da 
Economia Verde, com 

base nos ativos do 
território

II. Indução da Coesão e 
da Inovação Social e 

Territorial

III. Promoção do 
emprego, da 

qualificação, inovação e 
empreendedorismo

IV. Animação, promoção, 
cooperação e trabalho em 

rede

DLBC/LEADER - ADICES PACTO2020
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F
E

A
D

E
R • 1 - Regime simplificado 

de pequenos 
investimentos nas 
explorações agrícolas

• 2 - Pequenos 
investimentos na 
transformação e 
comercialização

• 3 - Diversificação de 
atividades na 
exploração 

• 4 - Cadeias curtas e 
mercados locais

• 5 - Promoção de 
produtos de qualidade 
locais 

• 6 - Renovação de 
aldeias 

F
E

D
E

R • 1 - Concessão de 
apoio ao 
desenvolvimento 
dos viveiros de 
empresas e o 
apoio à atividade 
por conta própria, 
às microempresas 
e à criação de 
empresas

• 2 - Conservação, 
proteção, 
promoção e 
desenvolvimento 
do património 
natural e cultural

F
S

E • 1 - Criação de 
emprego por conta 
própria, 
empreendedorismo 
e criação de 
empresas, incluindo 
micro, pequenas e 
médias empresas 
inovadoras

TIPOLOGIAS DE APOIO

F
E

A
D

E
R



Operação 10.2.1.1 

Pequenos Investimentos nas explorações agrícolas



Objetivos: 
❑Melhoria das condições de vida do agricultor;
❑Modernização e capacitação das empresas agrícolas.

Beneficiários:
❑ Pessoas singulares ou coletivas que exerçam atividade agrícola.

Forma, nível e limites de apoio:
❑ Subvenção não reembolsável;
❑ Investimento total elegível ≥1.000€ e ≤ 40.000€;
❑ 50% do investimento total elegível (zona desfavorecida);

❑ Limite máx. 25.000€/beneficiário durante o período de
programação.

Operação 10.2.1.1 – Pequenos Investimentos nas explorações 
agrícolas



Operação 10.2.1.2 

Pequenos Investimentos na transformação e 
comercialização de produtos agrícolas



Operação 10.2.1.2 – Pequenos Investimentos na transformação 
e comercialização de produtos agrícolas

Objectivos: 
❑Modernização e capacitação das empresas de transformação e de 

comercialização de produtos agrícolas.

Beneficiários:
❑ Pessoas singulares ou colectivas que se dediquem à transformação ou 

comercialização de produtos agrícolas.

Forma, nível e limites de apoio:
❑ Subvenção não reembolsável;
❑ Investimento total elegível ≥10.000€ e ≤ 200.000€;
❑ 45% do investimento total elegível (zona desfavorecida);

❑ Limite máx. 150.000€/beneficiário durante o período de 
programação.



Operação 10.2.1.3 

Diversificação de atividades na exploração agrícola



Operação 10.2.1.3 – Diversificação de atividades na exploração 
agrícola

Objectivos: 
❑ Estimular o desenvolvimento, nas explorações agrícolas, de atividades

que não sejam de produção, transformação ou comercialização de
produtos constantes do anexo I do tratado da EU;

❑ Contribuir para a manutenção ou melhoria do rendimento do agregado
familiar e a fixação da população.

Beneficiários:
❑ Pessoas singulares ou coletivas que exerçam a atividade agrícola;
❑ Membros do agregado familiar das pessoas singulares.

Forma, nível e limites de apoio:
❑ Subvenção não reembolsável;
❑ 40% do investimento total elegível (50% se criar PT);
❑ Limite máx. 150.000€/beneficiário durante o período de 

programação.



Critérios de elegibilidade Beneficiário:

❑ Encontrar-se legalmente constituído;

❑ Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da atividade;

❑ Situação tributária e contributiva regularizada;

❑ Sistema de contabilidade organizada ou simplificada;

❑ Autonomia Financeira (AF) pré-projecto ≥ 20%

✓ Exercício económico anterior ao ano da candidatura (se mais recente, a

informação (DR e Balanço) tem de ser certificada por um ROC);

✓ Empresas novas (AF) – suportar com capitais próprios 25% do custo

total elegível do investimento;

✓ Suprimentos ou empréstimos de sócios necessários à AF integrados em

capitais próprios até à aceitação da concessão do apoio;

❑ Serem titulares da exploração agrícola e efetuarem registo SIP, ou no caso

de membros do agregado familiar, estarem legalmente autorizados a

utilizar a mesma.

Operação 10.2.1.3 – Diversificação de atividades na exploração 
agrícola



Critérios de elegibilidade  Operação:

❑ Enquadrarem-se num dos sectores de atividade constantes do anexo VI da

portaria;
❑ Investimento total elegível ≥10.000€ e ≤ 200.000€;
❑ Investimento realizado na área de intervenção do GAL/ADICES;

❑ Sejam realizadas na exploração agrícola;
❑ Início do investimento após a data de apresentação da candidatura;
❑ Coerência Técnica, Económica e Financeira;

❑ Cumprir com as condições legais aplicáveis aos investimentos;
❑ Contribuir para o desenvolvimento da produção ou do valor acrescentado

da produção agrícola;

❑ Assegurar as fontes de financiamento do capital alheio;
❑ Evidenciar a viabilidade económica e financeira medida através

do VAL (custos relacionados com natureza ambiental e eficiência energética quantifica max.30% inv.).

Operação 10.2.1.3 – Diversificação de atividades na exploração 
agrícola



Anexo VI 

Portaria n.º 152/2016, 

25 de maio

Operação 10.2.1.3 – Diversificação de atividades na exploração 
agrícola



Despesas Elegíveis:

❑ Elaboração de estudos e projetos – máx. 5%;
❑ Software aplicacional, propriedade industrial, planos de marketing e

branding;
❑ Beneficiação, adaptação ou recuperação de construções;
❑ Construções;
❑ Aquisição de equipamentos;
❑Aquisição de viaturas e outro material circulante (indispensável à atividade a

desenvolver).

Operação 10.2.1.3 – Diversificação de atividades na exploração 
agrícola



Despesas Não Elegíveis:

❑ Custos de manutenção;

❑ Despesas com meros investimentos de substituição;

❑ Aquisição de terras;

❑ Equipamentos em estado de uso;

❑ Trabalhos para a própria empresa.

Operação 10.2.1.3 – Diversificação de atividades na exploração 
agrícola



Operação 10.2.1.4 

Cadeias curtas e mercados locais



Operação 10.2.1.4 – Cadeias curtas e mercados locais

Objectivos: 
❑ Promover o contacto direto entre o produtor e o consumidor contribuindo

para:
✓ Escoamento da produção local;
✓ Preservação dos produtos e especialidades locais;
✓ Diminuição do desperdício alimentar;
✓ Melhoria da dieta alimentar;
✓ Fomentar a confiança entre produtor e consumidor;

❑ Incentivar práticas culturais menos intensivas e ambientalmente
sustentáveis.

Beneficiários:
❑ Associações;
❑ Parcerias entre pessoas singulares e coletivas, que integrem

no mínimo 3 produtores agrícolas;
❑ Autarquias Locais.



Operação 10.2.1.5

Promoção de produtos de qualidade locais



Operação 10.2.1.5 – Promoção de produtos de qualidade locais

Objectivos: 
❑ Apoiar o desenvolvimento de estratégias comerciais e de promoção que

permitam incentivar o consumo de produtos abrangidos por regimes de
qualidade;

❑ Promover a diferenciação e o posicionamento no mercado pela qualidade,
utilizando o potencial de mercado associado.

Beneficiários:
❑ Agrupamentos de operadores:

✓ Gestores de produtos agrícolas;
✓ Organizações profissionais;
✓ Organizações interprofissionais.

❑ Produtos abrangidos:
✓ DOP, IGP e ETG, produtos biológicos, produção integrada, bebidas 

espirituosas não vínicas (IG);
✓ Outros produtos de qualidade reconhecidos a nível nacional.



Operação 10.2.1.6

Renovação de Aldeias



Operação 10.2.1.6 – Renovação de aldeias

Objectivos: 
❑ Preservar, conservar e valorizar os elementos patrimoniais locais,

paisagísticos e ambientais.

Beneficiários:
❑ Pessoas singulares ou coletivas de direito privado;
❑ Autarquias locais e suas associações;
❑ Outras pessoas coletivas públicas;
❑ GAL ou EG.

Forma, nível e limites de apoio:
❑ Subvenção não reembolsável;
❑ 50% do investimento total elegível;
❑ Limite máx. 200.000€/beneficiário durante o período de 

programação.



Critérios de elegibilidade Beneficiário:

❑ Encontrar-se legalmente constituído;

❑ Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da atividade;
❑ Situação tributária e contributiva regularizada;
❑ Sistema de contabilidade organizada ou simplificada;

❑ Autonomia Financeira (AF) pré-projecto ≥ 20%
✓ Exercício económico anterior ao ano da candidatura (se mais recente, a

informação (DR e Balanço) tem de ser certificada por um ROC);

✓ Entidades novas (AF) – suportar com capitais próprios 20% do custo
total elegível do investimento;

✓ Associações de direito privado – situação económico-financeira

equilibrada (medida através de situação líquida positiva – Balanço referente ao final do exercício

anterior à data de candidatura);

✓ Suprimentos ou empréstimos de sócios necessários à AF integrados em

capitais próprios até à aceitação da concessão do apoio.

Operação 10.2.1.6 – Renovação de aldeias



Critérios de elegibilidade Beneficiário:

❑ Detentores do património objeto da candidatura;

❑ No caso de candidaturas em parceria deve ser apresentado o respetivo
contrato de parceria.

Critérios de elegibilidade Operação:

❑ Investimento total elegível ≥5.000€ e ≤ 200.000€;
❑ Investimento realizado na área de intervenção do GAL/ADICES;
❑ Início do investimento após a data de apresentação da candidatura;

❑ Cumprir com as condições legais aplicáveis aos investimentos;
❑ Assegurar as fontes de financiamento do capital alheio;
❑ Reconhecido interesse para as populações ou economia locais (certificado

pela entidade competente);
❑ Sustentabilidade financeira adequada à operação para o período

de três anos após a conclusão.

Operação 10.2.1.6 – Renovação de aldeias



Despesas Elegíveis:

❑ Elaboração de estudos e projetos – máx. 5%;

❑ Obras de recuperação e beneficiação, seu apetrechamento;
❑ Sinalética de itinerários paisagísticos, ambientais e agroturísticos;
❑ Elaboração e divulgação de material documental relativo ao património

alvo de intervenção;
❑ Outro tipo de despesas associados a investimentos imateriais (software

aplicacional e projetos de arquitetura e de engenharia associados ao investimento).

Operação 10.2.1.6 – Renovação de aldeias



Despesas Não Elegíveis:

❑ Edifícios: Aquisição de imóveis e despesas com trabalhos a mais;

❑ Custos de manutenção;

❑ Juros;

❑ Custos relacionados com contratos de locação financeira;

❑ Placas de toponímia.

Operação 10.2.1.6 – Renovação de aldeias



➢ Executar a operação nos termos e condições aprovadas;

➢ Cumprir a legislação e normas relacionadas com o investimento;

➢ Cumprir requisitos da Contratação Pública (quando aplicável);

➢ Publicitar os apoios recebidos no PDR2020;

➢ Não ter dívidas à AT e SS, a cada pedido de pagamento;

➢ Manter sistema de contabilidade organizada ou simplificada;

➢ Manter a atividade e as condições legais ao seu exercício durante 5 anos,
após a aceitação da concessão do apoio;

➢ Não locar ou alienar os investimentos cofinanciados durante o período de
5 anos, após a aceitação da concessão do apoio;

OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS



➢ Todos os pagamentos e recebimentos efetuados através de conta bancária
única;

➢ Conservar todos os documentos associados à operação durante o prazo
de 3 anos após o encerramento;

➢ Manter o registo da exploração no SIP até à data de conclusão da
operação – 10.2.1.1 e 10.2.1.3;

➢ Capacidade profissional adequada (10.2.1.3) – caso não tenha, tem 24
meses para adquirir;

➢ Manter os postos de trabalho criados pelo período de 5 anos, após a
aceitação da concessão do apoio – 10.2.1.2 e 10.2.1.3.

OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS



APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS

❑ Apresentação de Candidaturas está dependente da Abertura de Concursos:
✓ www.adices.pt
✓ www.pdr-2020.pt

❑ Efetua-se através de formulário eletrónico disponível em:
✓ www.portugal2020.pt
✓ www.pdr-2020.pt

❑ A submissão está sujeita a confirmação por via eletrónica da entidade
recetora, considerando-se essa a data de apresentação da candidatura.

❑ O acesso ao balcão do beneficiário requer o registo prévio no IFAP e
posterior registo no PDR2020.



APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS



Dúvidas?



MUITO OBRIGADO!

ADICES – Associação de Desenvolvimento Local

Av. General Humberto Delgado, n.º 19

3440-325 Santa Comba Dão

adices@adices.pt

232 880 080

http://www.cm-agueda.pt/pagegen.aspx

