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Relatório de Avaliação da OpeÍação

Operação no 0400029

Designação da Operação: Territórios Rurais em Rede (Área de lntervenção 2)

Data de início da Operação: 01-10-2009 Data fim da Operação: 31-03-20j2

A. Mapa de Execução das Actividades/Acções

Quadro de indicadores de resultados (Preencher de acordo com a informação indicada
no último relatório de execução)

Areas/Temas Prioritários (1): tdentiÍicação de constrangimentos e Oõãilraticas-para a
cooperação

Designação da Actividade/Acção (2): ldentiÍicar os factores que têm obstado à prafica da
cooperação, nomeadamente no âmbito da experiência LEADER e estabelecer o quadro de
necessidades para aumentar e melhorar a prática de cooperação

Tipologia do lndicador (2): Actividades de diagnóstico realizaOããlãstudos, inqué
acções de refìexão) - No lntercâmbios e No Workshops

Meta Prevista (2): 2 ou mais intercâmbios e 4 workshops

Meta Realizada: 24 intercâmbios e 3 workshops

Justificação dos desvios (datas, conteúdos): Na actividade 2 do prolecto estava prevista a
dinamização de uma visita de estudo de delegação polaca a poÍtugal, a aÍiculação entre 1

GAL de Portugal e 2 da Bulgária e a participação em eventos e iniciativas dedicados à
cooperação em representação dos GAL portugueses. Assim, conforme Íoi sendo apresentado
nos relatórios de execução física que acompanham os pedidos de pagamento, a MINHA
TERRA esteve presente e/ou dinamizou um total de 24 eventos, entre seminários,
conferências, colóquios e jornadas de cooperação, fundamentalmente com o intuito de
identifÌcar parceiros e temas susceptíveis de serem abordados em novos projectos de
cooperação interterritorial e tÍansnacional. Na actividade 3, no momento da candidatura já se
tinha realizado o Workshop de Facilitação da Cooperação, que ocorreu em 2OlO no Hotel
Sana Reno em Lisboa, juntando 55 participantes representantes dos GAL do Continente,
Açores e Madeira e ainda de técnicos do Secretariado Técnico do PRODER e pRORURAL e
da Rede Rural Nacional (RRN) e que teve como objectivos: efectuar um ponto de situação
sobre a Cooperação no PRODER, no PRORURAL e no PRODERAi/; debater e esclarecer
dúvidas colocadas pelos GAL; reflectir sobre a articulação entre a cooperação nos 3 pDR e
equacionar a possibilidade de articulação dos GAL com o programa da Rede Rural Nacional.
Estava prevista em candidatura a realização de mais 3 workshops (1 em 2O1O e2em2O11),
devendo um deles realizar-se numa das Regiões Autónomas. Assim, em Março de 2011 a
lvllNHA TERRA organizou o Workshop "Produtos Locais e Comercialização,', em Lamego e
em Junho de 2011 o Workshop "LEADER e Cooperação para o Desenvolvimento" em
Santarém. Em lvlaio de 2011 a Casa da Cultura de Cámara de Lobos, na l\iladeira, acolheu o
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Workshop "Desenvolvimento Sustentável em Espaço Rural: Tradição e lnovaçáo',, a MlruUn
TERRA embora tenha colaborado com as entidades organizadoÍas na identificação de
oradores e mobilização dos GAL paÍa participar, náo organizou este workshop. Contudo, não
foi possível operacionalizar o 4o workshop previsto em candidatura.

Areas/Temas Prioritários (í): Estratégias de cooperaçáo

Designação da Actividade/Acção (2): Acçóes de assistência tecnica a estratégias de
cooperação

Tipologia do lndicador (2): Acções de informação Íeatizadas - No tntercâmbios e No
Workshops

Meta Prevista (2): 2 ou mais intercâmbios e 4 workshops

Mêtâ Realizada: 24 intercâmbios e 3 workshops

Justificação dos desvios (datas, conteúdos): Ver justificação no quadro anterior.

Areas/Íêmas Prioritários (1): lnformação sobre apoios à cooperaçâo

Designação da Actividade/Acção (2): Acções de assistência técnica a estrâtégias dt
cooperação

Tipologia do lndicador (2): N" de oportunidades de cooperação divutgadas (lnfo Associádos
e Newsletters)

Meta Prevista (2): Não identiUcada

Meta Rèalizada: 75 íeferência na INFO Associados e 71 referências na Newsletter

Justificação dos desvios (datas, conteúdos): A N/INHA TERRA envia semanalmente, vE
correio electrónico, um conjunto dê informação especializada na temática do desenvolvimento
local em meio rural, organizado pelas rubricas Cooperação, Concursos, Legislação, Notícias e
Associados, a qual se intitula lnfo Associados. Na rubrica Cooperação é frequentemente
divulgada informação relevante sobre oportunidades de cooperação interterritorial e
transnacional, bem como conteúdos e publicações sobre esta temática, disponibilizados
também no Centro de Documentação e lnformação da MINHA ÌERRA. Ao longo da operação
foram divulgadas um total de 75 oportunidades de cooperação transnacional com Grupos de
Acção Local de diferentes paises, bem como a programação de Feiras de Cooperação,
FóÍuns e Seminários nacionais e internacionais sobre cooperação. Toda a informação sobre
oportunidades de Cooperação fica também disponível na Área Reservada a Associados, na
página de internet da MINHA TERRA (www.minhaterra.pt). Desde o início de 201l a tútNHA
TERRA, aÍavés do envio da sua newsletter para um conjunto alargado de destinatários
(nomeadamente os 53 associados da MINHA TERRA, e suas entidades associadas,
organizaçóes ligadas à agricultura e desenvolvimento rural e responsáveis da administraçáo)
já recolheu e difundiu 71 oportunidades de cooperação.
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(1) Preencher de acordo com as áreas/temas prioritárias indicados no campo 6 do formulário
global do pedido de apoio;
(2) Descrever de acordo com o indicado no campo 17 do formulário global do pedido de apoio.

B. Mapa Financeiro

1Orçamento previsto para o período em causa
2 Despesas declaradas durante o período em causa (*Total das despesas apresentadas)

Areas/Temas Prioritários (í): A cooperação na valorização territorial

Designação da Actividadê/Acção (2): Promover ideias/intenções de cooperação, facilitar o
encontro entre interessados na cooperação e divulgar boas práticas nomeadamente através
de seminários com participação dos GAL

Tipologia do lndicador (2): Actividades de divulgação realizadas (seminários, publicações,
artigos publicados) - No de oportunidades de cooperação divulgadas (lnfo Associados e

Newsletters) ;No lntercâmbios; No Workshops; No Revistas de Cooperação.

Meta Prevista (2): 25

Meta Realizada: 75 referéncia na INFO Associados e 71 referências na Newsletter, 24
lntercâmbios; 3 Workshops e 3 Revistas com diversos artigos

Justificação dos desvios (datas, conteúdos): Estâ Operação teve como missão contribuir
para a existência de um contexto favorável ao estabelecimento de projectos no âmbito da
cooperação LEADER, promovendo a divulgação de boas práticas, oportunidades e parceiros e
inscrever a cooperaçáo LEADER com países terceiros nas linhas estratégicas nacionais da
Cooperação para o Desenvolvimento. Assim consideramos que em todas as actividades do
projecto foram pÍomovidas ideias/intençóes de cooperação, facilitado o encontro entre
interessados na cooperação e acima de tudo divulgadas boas práticas. A dimensão associada
à valorização territorial é particularmente posta em evidência na revista Territórios em Rede".

Rubrica de
lnvêstimênto

Orcamento
Prêvisto I

(a)

Orçamênto
Rêâlizâdo'

(b)

Orçamento
previsto -

Orçamento
realizado

(c)

% Dtf .

D=í00-
lclel

JustiÍicação dos desvios

Recursos
Humanos

28.640,45 28.523,93 116,52 0,41%

Aquisição de
Servicos

25.259,93 25.257,56 0,01%

TOÌAL 53.900,38 53.781,49 í í8,89 0,22%



Orçamento
Previsto '

(a)

previsto -
Orçamento
realizado

(c)

1 Orçamento previsto para o período em causa

2 Despesas declaradas durante o período em causa (*Despesa considerada elegível)

C. Análiss da exêcução global da Operação

Formular todas as observaçóes relativas à execuçáo da operação, incluindo eventuais
dificuldades e no caso de parcerias a articulação entre os parceiros.

Justificacão dos desvios

28 413.70
A taxa de execução da
operação no SIIFAP é
elaborada com base no
investimento apresenlado,
como talo sistema não permitìu
submeter despesa previsla,
nomeadamente na rubricê 2,
onde o limite era 2,37€ em
detrimento dos 157.72€ livres
na rubrica

25102.21

Em candidatura previu-se a execução da operaçáo entrê 01-10-2009 e 30-09-201 1, contudo
devido a alguns imprevistos foi necessário efectuar dois pedidos de prorrogaÉo, tendo a

operaÉo sido executada no período entre 0'l-10-2009 e 31-03-20'12.

O primeiro pedido de prorrogaçáo deveu-se à articulação com a Direcção-Geral de Agricultura
e Desenvolvimento Rural (DGADR) na rcalizaçâo das oficinas de cooperação enquadradas na
Actividade 3 da Operação, a qual promoveu inúmeras vantagens enquanto Íonte de partilha de
experiências e boas práticês entre GAL portugueses dos três PDR, mas também provocou um
âtraso no processo.

A revista Territórios em Rede - Actividade 4 (Publicação quâdrimestral sobre experiências de
cooperação dos GAL) tinha uma distribuição prevista sob a Íorma de encarte do jornal LEADER
(Jornal Pessoas e LugaÍes), produto da Actividade 3 da Operação no 0400089 - Comunicação
para o Desenvolvimento Territorial), permitindo chegar a muito mais destinatários e usufruindo
assim de tarifas de expediçáo mais económicas. Uma vez que o Jornal Pessoas e LugaÍes se
atrasou devido ao processo moroso para utilização do nome de capa, o envio da revista ficou
suspenso âté à publicação do primeiro número do Jornal, assim a prorrogação do prazo até 31

de Dezembro de 2011 foi necessária para a publicâçáo do 30 número desta Revista

O segundo pedido de prorrogação esteve relacaonado com dificuldades nos fluxos financeiros
entre a lVllNHA TERRA, os seus prestadoÍes de serviços e o Programa para a Rede Rural
Nacional, assim como desÍasamentos na factuÍação (gastos gerais, comunicação e segurança
social dos recursos humanos afectos). Estando a execução fisica e material concluída a 3 1-12-
2011, a execução financeira só foi concluída no primeiro tÍimestre do ano de 2012, altura em
que foi apresentado o último pedido de pagamento e o respectivo relatório de encerramenlo do
projecto.

Relativamente a desvios concretos observados nas rubricas de despesâ temos a assinalar:
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Rubrica í

Desvios Execucão Financeira: não foram executadas as ajudas de custo previstas.

Desvios Execucão Física: devido à conjectura interna da MINHA TERRA náo foi possivel
proceder ao reforço da equipa técnica, não se tendo efectuado a contratação de um técnico
estagiário de comunicaçáo - jornalista e de um técnico administÍativo. Estes desvios obrigaram
a uma maior intervenção por parte dos técnicos alocados e consequentemente a um aumento
da taxa de jmputação prevista em candidatura.

Rubrica 2

Desvios Execucão Financeira: O SIIFAP tem em conta o investimento apresentado no sistema
e não o investimento considerado elegivel, como tal náo nos foi possível executar a 100% a
referida rubrica.

Desvios Execução Física: não foi realizado o último workshop previsto na ÁcÍlyida de 3: Oficinas
de paftilha de experíêncía e boas prátícas entre GAL potiugueses dos trés PDR, porém a
MINHA TERRA colaboÍou na organização e mobilização dos GAL para a participação no
Workshop "Desenvolvimento Sustentável em Espaço Rural: Tradìção e lnovação", o qual teve
lugar na lvladeira.

Descrever as referências efectuadas ao financiamento pelo FEADER e juntar um exemplar ou
comprovaçâo dos elementos publicitários.

Foram incluídos os logótipos do PRRN, i/ADRP,LEADER e insígnia da UE nos materiais
produzidos no âmbito da operação, nomeadamente:
. 3 Números da Revista "Territórios em Rede"
r Site lVÌINHA TERRA
. Apresentações de diapositivos
. Folhas Presença
. lvlaterial informativo distribuído nos Seminários, Conferências e Workshops realizados

Postos de trabalho (ETl) criados ou mantidos pela execução da operação

D. Análise da evolução do impacto obtido através das acções executadas

Formular todas as observações úteis quanto aos resultados atingidos e o impacto da operação

A operação tinha como objectivo contribuir para a existência de um contexto favorável ao
estabelecimento de projectos no âmbìto da cooperação LEADER, promovendo a divulgação de

QualiÍicação dos
Postos de Trabalho

Homens Mulheres Total

Nível I a lV
Nível V a Vlll

Total
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boas práticas, oportunidades e parceiros, assim como inscÍever a cooperação LEADER com
países terceiros nas linhas estratégicas nacionais da Cooperação para o desenvolvimento.
Cumpridos os objectivos e excedidas as metas previstas, conÍorme enunciado anteriormente,
surge em 20'11, numa parceria entre â MINHA TERRA e a Rede Rural Nacional uma nova
candidatura, designada Territórios Rurais em Rede ll, na qual se pretende dar coniinuidade ao
trabalho iniciado. Os objectivos da nova operação são idênticos e passam também pela

elaboração de instrumentos técnicos de apoio aos projectos de cooperação, criaçáo de
oportunidades de sinergias entre os projectos existentes e contribuição para um adequado
desenho das medidas de cooperação no próximo pedido de programaÉo. O projecto vigorará,
previsivelmente, até 31 de Dezembro de 2012.

E. Data e Assinatura

Data: 31-07-2012 #
F. Anexos

AnexaÍ ao presente relatório, quando aplicávê1, um oxgmplar dos pÍodutos


