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SIGLAS E GLOSSÁRIO 
✓ AG – Autoridade de Gestão. 

✓ CCDR Centro – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região Centro. 

✓ CENTRO2020 – Programa Operacional da Região Centro, para o período 2014-2020. 

✓ DLBC – Desenvolvimento Local de Base Comunitária. 

✓ EDL – Estratégia de desenvolvimento local (EDL). 

✓ EG – Entidade Gestora. 

✓ ETL – Equipa Técnica Local. 

✓ FARNET – European Fishery Areas Network. 

✓ FEAMP – Fundo Europeu Assuntos Marítimos e das Pescas. 

✓ FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. 

✓ FEEI – Fundos Europeus Estruturais e de Investimento. 

✓ FSE – Fundo Social Europeu. 

✓ GAL – Grupo de Ação Local. 

✓ IFAP – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. 

✓ PO MAR 2020 – Programa Operacional do MAR2020. 

✓ OG – Órgão de Gestão 
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NOTA PRÉVIA 
 

Face à situação pandémica que se iniciou no corrente ano de 2020, aliada à evolução da mesma 

que encerra grande incerteza, propomos um plano de atividades que também ele que será 

ajustado à realidade do momento e consoante as diretrizes e normativos se forem alterando e 

ajustando à situação atual. 

Na delineação de plano de atividades para 2021, num contexto tão ímpar e extraordinário como 

o que Portugal e o Mundo atravessam, a atividade da Agência ecoCOAST será, também ela, 

flexível e irá adaptar-se ao longo do próximo ano, dando sempre primazia à prevenção da doença 

e à minimização do risco de transmissão do vírus SARS-CoV-2.  

INTRODUÇÃO 
A Agência de Desenvolvimento Costeiro ecoCOAST é a entidade que está responsável pela gestão 

e implementação da Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) ecoMAR, constituindo assim a 

sua Entidade Gestora (EG).  

A EDL ecoMAR, concebida para efeitos da candidatura dos municípios de Torres Vedras e 

Lourinhã ao instrumento “Desenvolvimento Local de Base Comunitária - DLBC” do Portugal 2020, 

consiste num conjunto integrado de operações a concretizar nas freguesias litorais dos dois 

concelhos através da concertação estratégica e operacional entre parceiros representativos de 

diversos setores públicos e privados, que no seu conjunto constituem o Grupo de Ação Local 

(GAL) ecoMAR.  

A concretização da Estratégia de Desenvolvimento Local ecoMAR, cujo contrato para a sua 

gestão foi celebrado no dia 15 de fevereiro de 2016 com as Autoridades de Gestão dos 

programas financiadores - Mar 2020 e Centro 2020 -, tem como fim último a intervenção, de 

forma operativa, sobre o conjunto vasto de desafios e potencialidades que se colocam 

atualmente às comunidades costeiras da área de intervenção.  

O GAL ecoMAR é atualmente composto por 35 parceiros, representantes dos interesses 

socioeconómicos locais e por agentes públicos com intervenção relevante tanto ao nível da sua 

esfera de atuação como no âmbito territorial de intervenção. 

Os Objetivos Estratégicos (OE) que suportam a Estratégia de Desenvolvimento Local têm origem 

nesta visão de futuro do território partilhada pelo Grupo de Ação Local e refletem, na sua génese, 

o conhecimento adquirido e as conclusões extraídas das fases de caracterização e diagnóstico 

da área de intervenção, os resultados das reuniões ocorridas entre os todos os parceiros e, ainda, 

o sistema de valores que enquadram hoje o planeamento estratégico: 

➢ Objetivo Estratégico 1: Diversificação da economia de base pesqueira e costeira 

o OE 1.1: Reforçar a competitividade dos setores da pesca e da aquicultura 

o OE 1.2: Diversificar e reestruturar as atividades económicas de base local 

➢ Objetivo Estratégico 2: Promoção da inovação e do conhecimento em espaço marítimo 

o OE 2.1: Promover a Inovação e a Investigação Científica e Tecnológica 
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o OE 2.2: Disseminar o conhecimento nos domínios do mar e das zonas costeiras 

➢ Objetivo Estratégico 3: Proteção e valorização dos recursos e do ambiente 

o OE 3.1: Promover a sustentabilidade local e valorizar os territórios costeiros 

o OE 3.2: Preservar, conservar e promover os elementos patrimoniais e os recursos 

naturais e paisagísticos das zonas costeiras 

➢ Objetivo Estratégico 4: Afirmação da náutica de recreio e desporto 

o OE 4.1: Potenciar os desportos náuticos e de vento 

o OE 4.2: Generalizar a prática de desportos náuticos acessível a todos  



P á g i n a  | 6 

 

  

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO – 2021| ECOCOAST  

 

PLANO DE ATIVIDADES PARA 2021 
O presente plano de atividades consubstancia-se no programa de trabalho da Agência ecoCOAST 

(AeC) para o ano 2021, com particular destaque para as atividades relacionadas com a gestão do 

DLBC Costeiro com o objetivo de cumprir integralmente as metas e objetivos previstos e 

aprovados nas respetivas candidaturas e consequentes contratos de delegação de 

competências. 

As atividades a desenvolver estão diretamente ligadas com as atividades das diferentes 

Autoridades de Gestão (AGs) dos fundos financiadores (MAR2020 e CENTRO2020 – CCDR 

Centro), na aplicação dos fundos nos projetos a financiar e na abertura de novos avisos de 

concurso. 

É expectável que, em 2021, se concretizem grande parte das operações que foram aprovadas 

em 2019 e 2020, bem como algumas que se encontram em execução desde as aprovações de 

2018 e 2019, financiadas pelo FEAMP, pelo FEDER e pelo FSE. 

É ainda expectável que mais operações sejam encerradas em ambos os PO’s , e que as operações 

cujos Termos de Aceitação foram assinados em 2019, bem como as operações que foram 

submetidas no âmbito dos avisos de concurso de 2020 tenham o seu início de execução. No 

entanto, face à situação económica algo instável que poderá ser mais acentuada em 2021, 

estamos conscientes da fragilidade das atividades dependentes e associadas ao turismo, sendo 

algo que nos conduz a alguma preocupação com a execução das operações em curso. 

Para além da gestão das medidas DLBC, a AeC continuará a envolver-se em ações conjuntas nas 

áreas temáticas definidas na Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) como sendo prioritária 

e poderá ser, por si só, promotora de projetos que se enquadrem na sua esfera de atuação, em 

função das oportunidades que forem surgindo durante o ano de 2021. 
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ASSEGURAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E DA 

EQUIPA TÉCNICA 
A Equipa Técnica mantém-se de acordo com os anos anteriores, sendo composta por três 
elementos, designadamente, a Coordenadora e dois Técnicos Superiores. A 
multidisciplinariedade da equipa permite garantir a plena execução do plano de atividades. 

A estrutura garante a participação ativa de todos os elementos da parceria e a segregação das 
funções técnicas. A AeC é responsável pela divulgação dos objetivos da intervenção, pela 
promoção e criação de sinergias locais que possibilitem o aparecimento de iniciativas válidas que 
concorram para o seu alcance e pela implementação dos procedimentos administrativos a que 
obedecerão as operações ou intervenções no território. A figura seguinte ilustra a sequência dos 
principais procedimentos técnico-administrativos da responsabilidade da AeC. 

 

 

Tendo em conta que no âmbito da operação “MAR-04.02.01-FEAMP-0018” a decorrer, no 
âmbito do Convite para Apresentação de Candidaturas N.º 22/2018 “Desenvolvimento Local de 
Base Comunitária – Custos Operacionais e de Animação” por parte da Autoridade de Gestão do 
PO MAR2020, o GAL ecoMAR elaborou um documento que se refletiu numa candidatura de 
apoio à operacionalização da Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL), mas que que se refere 
essencialmente a cobrir os custos com despesas de pessoal e consolidar um conjunto de 
atividades a executar, num período de 34 meses- de 01/01/2019 a 31/10/2021, totalizando o 
montante de 241 324,00€.  
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No seguimento, a Direção da AeC considera fulcral e indispensável a continuação em funções da 
equipa técnica para os próximos anos, e, no imediato, para o último trimestre de 2021, 
nomeadamente de forma a assegurar: o encerramento dos atuais PO’s em vigor, continuidade 
do trabalho de animação territorial e ainda preparar o próximo quadro de programação. Assim, 
encontra-se já a refletir sobre futuras soluções tendo inclusive já reunido e transmitido a 
preocupação referida com a AG do PO MAR  2020 sobre a questão. 

A AeC continua a funcionar em pleno no edifício da Junta de Freguesia da Maceira, e tem 
garantido os equipamentos informáticos necessários aos três postos de trabalho previstos, onde, 
sempre que necessário, são efetuados pequenos ajustes no funcionamento da gestão 
administrativa.  

Considerando que o funcionamento da AeC é integralmente financiado pelos fundos estruturais 
e pelas quotizações dos associados importa que o processo de gestão administrativa e financeira 
seja o mais transparente possível e orientado para a prestação de contas. 

 

Data Prevista Ações Público-Alvo Recursos Indicador 
Rubrica 

orçamental 

Janeiro - 
Dezembro 

Assegurar o regular 
funcionamento das 

instalações 
N/A 

Humanos 
e 

financeiros 
N/A 

Despesas com 
pessoal 
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IMPLEMENTAR, ACOMPANHAR E MONITORIZAR A 

IMPLEMENTAÇÃO DA EDL  
 
O processo de publicitação, análise e seleção dos projetos tem sido organizado com base num 
sistema de avaliação totalmente transparente, garantindo a imparcialidade e igualdade de 
tratamento entre todos os candidatos. 

O processo de decisão continuará a basear-se exclusivamente nos critérios de elegibilidade e 
seleção previamente estabelecidos e publicados nos anúncios de abertura de concursos. 
Procurar-se-á, sempre, dar ênfase aos critérios que estejam mais alinhados com os objetivos da 
EDL Costeira.  

Todos os anúncios serão publicitados em, pelos menos, dois órgãos de comunicação social local, 
um por concelho, à semelhança do sucedido nos exercícios anteriores. 

Os instrumentos de análise estarão de acordo com a regulamentação, procurando-se recorrer, 
sempre que possível, às ferramentas de gestão disponibilizadas pelas AGs. 

A AeC está disponível para o esclarecimento de dúvidas relativamente à execução das operações 
físicas e financeiras, bem como para a análise e decisão sobre eventuais pedidos de alteração 
dos projetos, com atendimentos a beneficiários e eventuais beneficiários. 

À medida que forem encerrando anúncios para a apresentação de candidaturas e assinados os 
termos de aceitação por parte dos beneficiários serão promovidas reuniões/sessões de apoio à 
apresentação de pedidos de pagamento, assim como continuaremos a prestar esclarecimentos 
sempre que forem solicitados. 

No quadro do protocolo de delegação de competências celebrado com o IFAP, serão ainda 
analisados os pedidos de reembolso dos beneficiários no âmbito das operações financiadas pelo 
FEAMP. Neste âmbito e sempre que se considere necessário, serão realizadas visitas de 
acompanhamento e verificações físicas aos locais dos investimentos. 

Relativamente às operações financiadas através do FEDER, do FSE e do FEAMP (PO MAR 2020), 
os mesmos serão acompanhados e verificada a implementação dos projetos. 

De forma a agilizar o processo de análise de candidaturas e a obtenção de licenciamentos 
necessários por parte dos beneficiários para a realização dos investimentos a AeC procurará 
formalizar acordos de colaboração com as entidades responsáveis, em particular com as 
autarquias locais, à semelhança do ocorrido em nos exercícios anteriores. 

Data 
Prevista 

Ações Público-Alvo Recursos Indicador 

Janeiro - 
Dezembro 

Submeter à aprovação as 
propostas dos anúncios de 

abertura de concursos 
referentes às operações 

cuja gestão foi delegada ao 
GAL 

Beneficiários 
e 

Autoridades 
de 

Gestão/IFAP 

Humanos 
e 

financeiros 

Caso se venha a 
verificar a existência 

de dotação disponível 
nas medidas 

disponibilizadas, 
prevê-se a abertura 
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Data 
Prevista 

Ações Público-Alvo Recursos Indicador 

de novos concursos 
de forma a cumprir a 

metas para 2021 

Publicitar os anúncios de 
abertura 

Publicitação em 2 
órgãos de 

comunicação 
social/anúncio 

Analisar e emitir pareceres 
técnicos sobre a 

admissibilidade e o mérito 
dos pedidos de apoio 

apresentados, assegurando 
que as operações sejam 

hierarquizadas em 
conformidade com os 

critérios de elegibilidade 
definidos nos regulamentos 

aplicáveis e com os 
critérios de seleção 

definidos nos respetivos 
anúncios 

100% dos pedidos de 
apoio (análise no 

prazo máximo de 30 
dias úteis; decisão no 
prazo máximo de 60 

dias úteis – MAR2020, 
CENTRO2020) 

 
100% dos pedidos de 

pagamento (PP) 
apresentados 
(MAR2020) 

 
 

Decidir em sede dos OG 
sobre os projetos 

analisados 

Analisar os pedidos de 
pagamento apresentados 

pelos beneficiários dos 
pedidos de apoio 

aprovados, caso esta 
função seja delegada no 
GAL (no caso do apoio 

FEDER e FSE) 

 
A monitorização da implementação das EDL será realizada regularmente, com o apoio dos 
parceiros e de entidades pares ou entidades externas aos GAL e de acordo com as necessidades. 
Pretende-se que, a qualquer momento, seja possível ter um controlo imediato sobre a execução 
das operações de forma a minimizar a ocorrência de riscos e propor ações de mitigação. Para 
tal, serão desenvolvidos e melhorados os instrumentos de apoio às atividades de monitorização, 
sempre que necessário. 

Será possível dar continuidade à implementação do sistema de avaliação tendo em conta as 
obrigações contratuais e regulamentares definidas nos contratos com as AGs, no que se refere 
às metas e indicadores de realização previstos e observar as tendências e análise do contexto. 
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Será dada continuidade à elaboração de documentos de apoio para os beneficiários, bem como 
a realização de reuniões e workshops específicos, tendencialmente via on-line, se não for 
possível de forma presencial. 

Serão também realizadas visitas de monitorização in situ aos projetos aprovados e a informação 
recolhida será alvo de tratamento estatístico, de forma a dar continuidade à avaliação da 
execução da EDL e cumprimento das metas estabelecidas. 

Numa lógica de transparência, os resultados da execução da EDL têm sido tornados públicos, 
através da disponibilização de informação atualizada no site da AeC. 

Da mesma forma, os resultados de cada concurso estão divulgados na página da internet do GAL 
ecoMAR, em particular o nome do projeto e a operação a que se refere, o valor elegível, e taxa 
de financiamento, concelho/freguesia e classificação hierarquizada. 

Data 
Prevista 

Ações 
Público-

Alvo 
Recursos Indicador 

Janeiro - 
Dezembro 

Disponibilizar apoio telefónico, 
presencial, por correio eletrónico e por 

ofício 

Atores 
locais 

Humanos 

100% dos 
pedidos 

Produzir informação estatística 
semestral de apoio às atividades de 
monitorização dos beneficiários, de 

avaliação da implementação da EDL e do 
desempenho dos GAL 

OG / 
AG 

2 relatórios/ 
ano 

Realizar reuniões de monitorização 
destinadas aos beneficiários com 
projetos selecionados após cada 

concurso 
Atores 
locais 

1 reunião 30 
dias após a 

decisão final 
de aprovação, 

a 50% dos 
projetos 

decididos 
 

Realizar visitas de monitorização in situ 
aos promotores selecionados 

Humanos e 
Financeiros 

1 visita in 
situ/projeto 

Dezembro 
Elaborar um relatório anual de avaliação 

de resultados 
AG/ OG Humanos 

Relatório 
anual 
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DISPONIBILIZAR FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS 

HUMANOS  
 
De forma a garantir o máximo rigor e o cumprimento da regulamentação emanada pelas AGs 
dos fundos financiadores e respetivos organismos pagadores, a Equipa Técnica da AeC 
continuará a participar em todas as ações de formação, capacitação ou de esclarecimentos 
promovidas por estas ou por outras entidades nacionais e estrangeiras, tais como a FARNET ou 
o Fórum Oceano. 

Sempre que se considere adequado e relevante para a atividade da AeC ou do GAL, os membros 
da Equipa Técnica ou dos Órgãos de Gestão do GAL Pesca participarão em seminários, colóquios, 
conferências ou eventos promovidos por outras entidades. 

De forma a potenciar o cumprimento dos objetivos das EDL poderá igualmente ser promovida a 
participação dos atores locais, associados ou membros das parcerias em ações de capacitação 
consideradas pertinentes. 

Prevê-se ainda que sejam disponibilizadas ações de formação profissional complementares 
destinadas à equipa técnica em áreas consideradas relevantes para o desempenho das suas 
funções. 

Data 
Prevista 

Ações Público-Alvo Recursos Indicador 

Janeiro - 
Dezembro 

Participar em ações de formação e 
iniciativas promovidas pelas AGs, 

por outros GAL e outras 
organizações nacionais e 
internacionais relevantes 

Equipa técnica 
local 

Humanos 
e 

financeiros 

1 
elemento 

da ETL 
em 100% 

dos 
eventos 

realizados 

Organizar ou participar em ações 
de capacitação dirigida aos atores 

locais, membros da parceria ou 
dos OG do GAL 

Equipa técnica 
e/ou atores 

locais/ membros 
das parcerias ou 
dos OG dos GAL 

1 ação 
por ano 

Possibilitar à equipa técnica a 
participação noutras atividades de 

formação profissional 
consideradas relevantes 

Equipa técnica 
local 

1 ação 
por ano 
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PROMOVER A ANIMAÇÃO DO TERRITÓRIO, COMUNICAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO  
 
Para o enquadramento das atividades de comunicação e divulgação, onde se inclui as ações de 
animação e promoção do território, foram tidos em conta os seguintes pressupostos: 

✓ Informação acessível, atualizada, objetiva e transparente; 

✓ Utilização seletiva dos instrumentos de comunicação em função das várias tipologias de 
públicos-alvo;  

✓ Cumprimento integral de toda a regulamentação e normativa aplicável às medidas de 
informação e publicidade de operações cofinanciadas pelos FEEI. 

A AeC assumiu duas linhas orientadoras complementares: uma primeira de carácter mais 
institucional, vocacionada para a divulgação das atuações, sobretudo informativa, com um foco 
de maior atualidade e objetividade, e mais dirigido aos agentes e populações locais; e uma 
segunda linha orientadora de marketing territorial, vocacionada sobretudo para a promoção de 
determinados objetivos ligados com a atratividade do território. 

A estratégia de comunicação estrutura-se em quatro eixos articulados entre si que atuarão numa 
ótica coletiva da promoção das dinâmicas associadas ao processo de desenvolvimento local, com 
um foco mais amplo, procurando um efeito de maior sinergia e multiplicação dos seus impactos: 

 

 A AeC tem a seu cargo a gestão de um DLBC multifundo, tutelados por duas AGs distintas, com 
regras específicas, obrigando a que o processo de animação da EDL Costeira se efetue em 
diferentes fases. 

A AeC fará todos os esforços e apresentará contributos para que as ações do DLBC Costeiro 
financiadas através do FEAMP e as ações do DLBC financiadas com FEDER e FSE possam ser 

Agência

ecoCOAST

INFORMAR

DIVULGAR

ENVOLVER

PROMOVER
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operacionalizadas com o maior rigor possível, de forma a dar resposta às dúvidas e incertezas na 
implementação dos projetos por parte dos possíveis beneficiários. 

Continuar-se-á o processo de disponibilização regular e permanente de informação aos 
potenciais promotores através da atualização sistemática do site do ecoMAR e das informações 
na rede social Facebook. Serão igualmente elaborados e disponibilizados guias, manuais e 
materiais de apoio à apresentação de candidaturas e à formalização de pedidos de pagamento. 
De forma a promover a associação enquanto GAL Pesca, serão produzidos materiais 
promocionais, para serem distribuídos nas ações de divulgação sobre os apoios e em eventos 
organizados pela associação, sempre que se considere necessário e relevante. 

Serão igualmente organizadas ações de divulgação sobre todos apoios disponíveis geridos pela 
AeC e pelo GAL. À medida que forem abrindo anúncios serão promovidos workshops de apoio à 
elaboração de candidaturas, sempre que possível de forma descentralizada, em cada um dos 
concelhos do território de intervenção, de forma a atingir um maior número de destinatários. 
Serão igualmente realizadas reuniões bilaterais, atendimentos telefónicos e prestados 
esclarecimentos por e-mail destinados aos potenciais promotores. 

A AeC continuará a incentivar o preenchimento do questionário de intenção de investimento, de 
forma facilitar o enquadramento e ou reorientação dos projetos, a preparação dos anúncios, a 
definição de regras e a alocação da dotação orçamental ou a criação de redes com outros atores 
do território. Sempre que se considere adequado, a AeC participará ainda em eventos dentro e 
fora do território, a convite de outras entidades. 

Data 
Prevista 

Ações 
Público-

Alvo 
Recursos Indicador 

Janeiro - 
Dezembro 

Disponibilizar informação através 
do site do ecoMAR e Facebook 

Atores 
locais 

Humanos 
e 

financeiros 

Criação de 12 notícias 
Criação de 52 posts no 

Facebook 

Realizar sessões de divulgação do 
apoio DLBC 

1 sessão de 
divulgação por cada 
concurso publicado 

Realizar reuniões de apoio à 
apresentação de candidaturas 

1 sessão de 
divulgação por cada 
concurso publicado 

Realizar reuniões/sessões de 
apoio à apresentação de pedidos 

de pagamento 
1 reunião 

Organizar reuniões bilaterais com 
os potenciais promotores 

5 reuniões 

Participar em eventos com vista à 
divulgação da AeC e das EDL 

2 eventos 
Feira S. Pedro 2021 
Expo Lourinhã 2021 

Produzir materiais promocionais 
200 materiais 
promocionais 

produzidos 
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PARTICIPAR EM REDES, FORÚNS E GRUPOS DE TRABALHO  
 
A cooperação inter-regional e transnacional a estabelecida com os outros GAL e restantes 
Instituições intervenientes constitui um mecanismo muito importante para o sucesso da 
implementação da EDL do ecoMAR.  

Através das sinergias que a mesma gera, definiu-se como objetivos gerais a atingir: 

✓ O reforço das competências e dos saberes locais, promovendo a troca de experiências e 
a replicação de boas práticas; 

✓ A alavancagem económica das iniciativas dos atores locais, conferindo-lhes escala e 
abrindo-as a novos mercados; 

✓ A otimização dos recursos técnicos, humanos e financeiros disponíveis, tirando partido 
do funcionamento em rede, das complementaridades e das economias de escala; 

✓ A aquisição e disseminação do conhecimento técnico e científico resultante da 
multiplicidade e diversidade dos territórios objeto de estudo e investigação; 

✓ A projeção e a afirmação do ecoMAR no contexto do espaço europeu, constituindo-se a 
cooperação como um importante instrumento de marketing territorial; 

✓ A criação de uma identidade comum, transnacional e europeia, entre comunidades 
costeiras, alicerçada na relação destas com o mar. 

Em 2021, a AeC continuará a participar ativamente nas redes e fóruns em que está 
presentemente envolvida e poderá integrar outras se tal vier a ser considerado oportuno. 

A AeC continuará também firmemente empenhada na participação em Grupos de Trabalho que 
se debrucem sobre temáticas consideradas pertinentes, nomeadamente aqueles que têm como 
missão a operacionalização plena do instrumento DLBC, em particular no que diz respeito às 
medidas FEAMP, FEDER e FSE. 

Para a prossecução destes objetivos, a AeC privilegia a cooperação e o intercâmbio com outros 
GAL e/ou outras instituições intervenientes cujas competências e âmbito de atuação melhor 
possam contribuir para a concretização da EDL. 

A cooperação e o intercâmbio a desenvolver, para o ano 2020, entre a AeC e os restantes 
intervenientes deve compreender um vasto leque de modalidades, determinadas em função da 
natureza dos domínios de ação e dos indicadores a alcançar. No quadro seguinte é feita uma 
observação das ações previstas. 

Salienta-se ainda que não havendo, há presente data, verbas disponíveis para cooperação 
transnacional, possíveis projetos de cooperação teriam de ser suportados pelos custos 
contratados, o que compromete ainda mais o funcionamento da ETL, tendo em conta que 
apenas há verbas disponíveis para os custos operacionais até 31/10/2021. 
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Data 
Prevista 

Ações 
Público-

Alvo 
Recursos Indicador 

Rubrica 
orçamental 

Janeiro - 
Dezembro 

Participar nas 
reuniões da 
Comissão de 

Acompanhamento 
do MAR2020 e 
CENTRO2020 

ETL/OG 
Humanos 

e 
financeiros 

Participação de 1 
membro da ETL 

ou do OG em 
100% das 

iniciativas da 
Comissão de 

Acompanhamento 

Funcionamento 
dos GAL 

Participar nas 
reuniões dos GAL 

pesca 

Participação de 1 
membro da ETL 

ou do OG em 
100% reuniões 

Participar nas 
iniciativas 

promovidas pela 
FARNET 

Participação de 1 
membro da ETL 

ou do OG em 
100% das 

atividades, desde 
que financiadas 
(transportes e 

alojamento) pelas 
entidades 
europeias 

Participar em 
outros Grupos de 

Trabalho 
considerados 
pertinentes 

Participação de 1 
membro da ETL 

ou do OG em 
100% das ações 

de outros GT 
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PROMOVER E PARTICIPAR E ORGANIZAR EVENTOS  
 

Tendo em conta a importância da animação do território importa promover, dinamizar e 

participar em iniciativas que permitam a divulgação de informação e dar a conhecer a associação 

bem como as suas respetivas atribuições, incentivando assim a apresentação de novas 

candidaturas e o desenvolvimento de novos projetos. 

Será igualmente importante promover iniciativas temáticas que contribuam para dar resposta 

às necessidades e desafios identificados pelos atores locais nas Estratégias de Desenvolvimento 

Local. Promover a adesão das escolas do território de abrangência do GAL ecoMAR à Escola Azul. 

Sempre que se considere adequado, a AeC participará em diferentes tipos de iniciativas 

promovidas por outras entidades dentro ou fora do território de intervenção. 

 

Data 
Prevista 

Ações Público-Alvo Recursos Indicador 

Janeiro - 
Junho 

Sensibilizar escolas para 
a adesão ao programa 

Escola Azul 

Escolas no 
território do GAL 

ecoMAR 

Humanos 
e 

financeiros 

1 escola aderente 
por Município 

Dinamizar 
campanha/ação de 

sensibilização para o 
consumo de carapau 
em parceria com a 
Docapesca – “Eh 

carapau, no ecoMAR”  

Escolas no 
território do GAL 
ecoMAR, atores 

locais, associados e 
parceiros 

1 iniciativas 

A convite 

Participar em iniciativas 
relevantes no âmbito 

das atribuições da AeC 
(seminários, colóquios, 

feiras, exposições, 
conferências) 

Equipa técnica 1 iniciativa 
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ORÇAMENTO PREVISIONAL – 2021 
 

ORÇAMENTO 

RECEITAS 

Quotas Associados 5 820,00 € 

MAR 2020 - Funcionamento e Animação 79 536,97 € 

CENTRO 2020 19 527,85 € 

TOTAL RECEITAS 104 884,82 €   

DESPESAS 

Despesas com Pessoal (vencimentos e seguros) 92 799,82 € 

Ajudas de Custo 2 000,00 € 

Aquisição de bens e serviços 4 500,00 € 

Deslocações e Estadas 2 000,00 € 

Formação 1 500,00 € 

Despesas Financeiras 500,00 € 

Equipamento Informático 1 585,00 € 

TOTAL DESPESAS 104 884,82 € 
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CUMPRIMENTO DOS INDICADORES EM 2020 
IMPLEMENTAR, ACOMPANHAR E MONITORIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DA EDL 

Data 
Prevista 

Ações Público-Alvo Recursos Indicador Realização 

Janeiro - 
Dezembro 

Submeter à aprovação as propostas dos 
anúncios de abertura de concursos 

referentes às operações cuja gestão foi 
delegada ao GAL 

Beneficiários 
e 

Autoridades 
de 

Gestão/IFAP 

Humanos 
e 

financeiros 

100% das novas medidas 
disponibilizadas e novos 

concursos de medidas já abertas 
de forma a cumprir a metas para 

2020 

Cumprido: 
1 Aviso MAR2020 com 

todas as tipologias 
2 avisos CENTRO 2020 

+CO3SO Emprego 

Publicitar os anúncios de abertura 
Publicitação em 2 órgãos de 
comunicação social/anúncio 

Cumprido: 
Jornal Badaladas 

e Jornal 
Alvorada 

Analisar e emitir pareceres técnicos sobre 
a admissibilidade e o mérito dos pedidos 
de apoio apresentados, assegurando que 

as operações sejam hierarquizadas em 
conformidade com os critérios de 

elegibilidade definidos nos regulamentos 
aplicáveis e com os critérios de seleção 

definidos nos respetivos anúncios 

100% dos pedidos de apoio 
(análise no prazo máximo de 30 

dias úteis; decisão no prazo 
máximo de 60 dias úteis – 
MAR2020, CENTRO2020) 

 
100% dos pedidos de pagamento 

(PP) apresentados (MAR2020) 
 
 

Cumprido: 
6 candidaturas 

analisadas (+CO3SO e 
2 MAR 2020) 

 
5 

PP analisados 

Decidir em sede dos OG sobre os 
projetos analisados 

Analisar os pedidos de pagamento 
apresentados pelos beneficiários dos 

pedidos de apoio aprovados, caso esta 
função seja delegada no GAL (no caso do 

apoio FEDER e FSE) 
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DISPONIBILIZAR FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

Data 
Prevista 

Ações Público-Alvo Recursos Indicador Realização 

Janeiro - 
Dezembro 

Participar em ações de formação e iniciativas 
promovidas pelas AGs, por outros GAL e 

outras organizações nacionais e internacionais 
relevantes 

Equipa técnica local 

Humanos 
e 

financeiros 

1 elemento da ETL 
em 100% dos 

eventos realizados 

Cumprido: 
Participação de, pelo 

menos, 1 elemento da 
ETL em todos os 

eventos realizados 
 

Organizar ou participar em ações de 
capacitação dirigida aos atores locais, 

membros da parceria ou dos OG do GAL 

Equipa técnica e/ou 
atores locais/membros 

das parcerias ou dos 
OG dos GAL 

1 ação por ano 
Cumprido: 

1 ação – Nazaré e 
Peniche 

Possibilitar à equipa técnica a participação 
noutras atividades de formação profissional 
consideradas relevantes para o desempenho 

das respetivas funções 

Equipa técnica local 1 ação por ano 
Cumprido: 

1 ação para cada 
técnico da ETL 
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PROMOVER A ANIMAÇÃO DO TERRITÓRIO, COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

Data 
Prevista 

Ações 
Público-

Alvo 
Recursos Indicador Realização 

Janeiro - 
Dezembro 

Disponibilizar informação através do 
site do ecoMAR e Facebook 

Atores 
locais 

Humanos 
e 

financeiros 

Criação de 12 notícias 
Criação de 52 posts no 

Facebook 

Cumprido: 
20 notícias da atividade do GAL 

ecoMAR num total de 45 posts no 
Facebook. (até 21/12/2020) 

Realizar sessões de divulgação do 
apoio DLBC 

1 sessão de divulgação por 
cada concurso publicado 

Cumprido: 
1 sessão apresentação e 

esclarecimento via zoom relativo ao 
+CO3SO Emprego – face às 

circunstâncias atípicas, divulgado 
pelos contactos, redes socias, site 

MAR 2020: face à dotação e à 
situação pandémica, optou.se por 

comunicação via meios digitais 

Realizar reuniões de apoio à 
apresentação de candidaturas 

1 sessão de divulgação por 
cada concurso publicado 

Cumprido: 
1 sessão apresentação e 

esclarecimento via zoom relativo ao 
+CO3SO Emprego – face às 

circunstâncias atípicas, divulgado 
pelos contactos, redes socias, site; 

MAR 2020: face à dotação e à 
situação pandémica, optou.se por 

comunicação via meios digitais 

Realizar reuniões/sessões de apoio à 
apresentação de pedidos de 

pagamento 
1 reunião 

Cumprido: 
Esclarecimentos prestados aos 

beneficiários, sempre que solicitado 
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Data 
Prevista 

Ações 
Público-

Alvo 
Recursos Indicador Realização 

Organizar reuniões bilaterais com os 
potenciais promotores 

5 reuniões 
Cumprido: 

Reuniões 17 

Participar em eventos com vista à 
divulgação da AeC e das EDL 

2 eventos 
Feira S. Pedro 2020 
Expo Lourinhã 2020 

Não Cumprido: COVID 19 – 
Inexistência dos eventos referidos 

Produzir materiais promocionais 
200 materiais 

promocionais produzidos 
Não cumprido 
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PARTICIPAR EM REDES, FORÚNS E GRUPOS DE TRABALHO 

Data 
Prevista 

Ações 
Público-

Alvo 
Recursos Indicador 

Rubrica 
orçamental 

Realização 

Janeiro - 
Dezembro 

Participar nas reuniões 
da Comissão de 

Acompanhamento do 
MAR2020 e 

CENTRO2020 

ETL/OG 
Humanos 

e 
financeiros 

Participação de 1 membro da ETL ou 
do OG em 100% das iniciativas da 
Comissão de Acompanhamento 

Funcionamento 
dos GAL 

Cumprido MAR 
2020 – Março 

2020 

Participar nas reuniões 
dos GAL pesca 

Participação de 1 membro da ETL ou 
do OG em 100% reuniões 

Cumprido 

Participar nas iniciativas 
promovidas pela 

FARNET 

Participação de 1 membro da ETL ou 
do OG em 100% das atividades, 

desde que financiadas (transportes e 
alojamento) pelas entidades 

europeias 

Em 2020 não 
ocorreram 
iniciativas 

promovidas pela 
FARNET 

Participar em outros 
Grupos de Trabalho 

considerados 
pertinentes 

Participação de 1 membro da ETL ou 
do OG em 100% das ações de outros 

GT 

Participação no 
Projeto Piloto da 

Comissão Europeia 
para a Região 

Centro e Norte de 
Portugal: “Create 

EU in…” 
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PROMOVER E PARTICIPAR E ORGANIZAR EVENTOS 

Data 
Prevista 

Ações Público-Alvo Recursos Indicador Realização 

Janeiro - 
Junho 

Sensibilizar escolas para a adesão ao programa 
Escola Azul 

Escolas no território 
do GAL ecoMAR 

Humanos 
e 

financeiros 

1 escola aderente 
por Município 

Cumprido: 
Externato 
Penafirme 

recebeu galardão 
Escola Azul 

Dinamizar campanha/ação de sensibilização para o 
consumo de carapau em parceria com a 
Docapesca – “Eh carapau, no ecoMAR” 

Escolas no território 
do GAL ecoMAR, 

atores locais, 
associados e parceiros 

2 iniciativas 

Não existiram 
iniciativas tendo 

com conta a 
situação 

pandémica 

A convite 
Participar em iniciativas relevantes no âmbito das 
atribuições da AeC (seminários, colóquios, feiras, 

exposições, conferências) 
Equipa técnica 1 iniciativa 

Cumprido: 
Participação no 

evento da 
BLUEfasma - Blue 
Living Labs com 
apresentação 

ECOMAR 

 


