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O Dese
envolvimentto Local de Base Co
omunitária (DLBC) visa especialm
mente promover, em
m

territórios específicos, a conc
certação esstratégica e operacional entre paarceiros, foc
calizada no
o
empreendedorismo
o e na criaç
ção de posto
os de traba
alho, em coe
erência com
m o Acordo de Parceria
a
– Portug
gal 2020 - e no quadro
o da prosse
ecução dos objetivos
o
da
a Estratégiaa Europa 2020.

o (nacional, regional e
É assim promovida
a, de forma concertada
a entre os vários
v
níveis
s de atuação
local) u
uma respos
sta aos elev
vados níve is de dese
emprego e índices dee pobreza, através da
a

dinamiz
zação econó
ómica locall, da revitallização dos
s mercados locais e daa sua articu
ulação com
m
territórios mais am
mplos e, em geral, da
a diversific
cação das economias
e
locais, do estímulo à
inovação social e à busca de novas respo
ostas a pro
oblemas de pobreza e de exclusão
o social em
m
territórios

desfavorecidos em
e

contex
xto

urbano
o e

em territórios
t

econom
micamente fragilizados ou de baixa
a densidade
e populacional.

rurais

ou costeiros
s

O Desenvolvimento
o Local de Base Comu
unitária é, assim,
a
uma
a forma de abordagem
m integrada
a
para o desenvolvimento territorial, que
e será apoia
ado por vá
ários prograamas opera
acionais do
o

Acordo de Parceria
a 2014-2020, e se ca
aracteriza pela
p
inclusã
ão de, pelo
o menos, os
s seguintes
s
elementtos:
a)

Estrratégias de desenvolvimento loca
al (EDL) destinadas a te
erritórios su
ub-regionais ou locais
s

b)

Parcerias locais dos setores público e privado (g
grupos de ação
a
local - GAL);

bem
m identificados;
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c)

Abo
ordagem as
scendente em que os g
grupos de ação local têm poderes de decisão no que diz
z

respeito à ela
aboração e execução da Estraté
égia de Desenvolvimeento Local (EDL), sem
m
prejjuízo da sua necessária aprovação
o pelas entiidades responsáveis;

d)

Con
nceção e ex
xecução mu
ultissetoriai s da estratégia basead
das na inteeração entre
e agentes e
pro
ojetos de differentes settores da eco
onomia loca
al;

e)

Exe
ecução de abordagens inovadoras ;

f)

Exe
ecução de projetos
p
de cooperação
c
o;

g)

Liga
ação em red
de de parce
erias locais.

Os grup
pos alvo do DLBC encontram-se a rticulados, com a focalização tem
mática referida, em:


Com
munidades de base ru
ural e agenttes económ
micos, socia
ais e institu
ucionais intervenientes
s

noss processos de desenvolvimento l ocal e de diversificação e compettitividade da
a economia
a
de base rural (abordagem
(
m LEADER);



Com
munidades pesqueiras
s e costei ras e agentes econó
ómicos, so
ociais e institucionais
s
inte
ervenientes nos proces
ssos de des envolvimen
nto pesqueiro e costeirro e de diversificação e
com
mpetitividad
de da econo
omia de basse pesqueira
a e costeira;



Com
munidades de base urbana localiz
zadas nas Áreas
Á
Metro
opolitanas d
de Lisboa e Porto, bem
m
com
mo em centtro urbanos de nível su
uperior1, e agentes eco
onómicos, ssociais e institucionais
s
inte
ervenientes nos proces
ssos de dessenvolvimen
nto local, de
e diversificaação e comp
petitividade
e

da economia urbana
u
de base local e de promoção do em
mprego e d
da inovação e inclusão
o
soccial.

A opera
acionalizaçã
ão dos DLBC
C será concrretizada atrravés de dua
as fases disstintas:
1)

A p
primeira, objeto
o
do presente a
aviso de co
oncurso, que se con substanciarrá na pré-

qua
alificação de
d parcerias
s e da maccroestrutura
a das respetivas linhaas estratég
gicas e dos
s
terrritórios, que
e reúnam as
a condiçõe s adequada
as à submis
ssão de umaa EDL e à constituição
c
o
de um GAL com
m representatividade e capacidades adequad
das;

2)

A segunda, ob
bjeto de um
m convite fu turo dirigid
do apenas às
à parcerias pré-qualificadas, que
e
se consubstan
nciará na submissão
s
de EDL co
ompletas ao
a financiam
mento por parte dos
s

Programas Operacionais financiador
f
es, com vis
sta à aprova
ação da EDLL e reconhecimento do
o

GAL
L, consubs
stanciado numa
n
cont ratualização
o entre as
s Autoridad
des de Ge
estão e os
s
respetivos GAL
L.

Tendo p
por base a metodologia definida no ponto 4,
4 esta prim
meira fase d
de pré-qualificação de
e
parceria
as promoverá a interaç
ção entre ass autoridades de gestã
ão dos prog
gramas financiadores e
os orga
anismos responsáveis pelas
p
políticcas públicas
s relevantes
s, o que co ntribuirá pa
ara a célere
e

aprovaçção e opera
acionalização de EDL. EEsta interaç
ção envolverá a auscul tação dos promotores
p
s
sempre que relevan
nte.
1

Conform
me definidos no
n Programa Nacional
N
da PPolítica de Ord
denamento do
o Território (P NPOT) e dos Programas
P
Regionaiss de Ordenam
mento do Terriitório (PROT).
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Em ane
exo aprese
enta-se um
m conjunto
o de inforrmação relevante parra este prrocesso de
e
operacio
onalização dos DLBC e que deverá
á ser ponde
erada desde
e a primeiraa fase.

Após este primeirro procedim
mento para
a seleção de
d DLBC co
onstituído por duas fases
f
(préqualifica
ação das pa
arcerias e seleção
s
de EEDL), podem
m ser abertos novos p
procedimenttos visando
o
assegurrar uma ade
equada cobe
ertura territtorial desta tipologia de abordageem territoria
al.
A Comissão Interm
ministerial de
d Coorden
nação do Po
ortugal 202
20, na sua reunião de
e dia 11 de
e
novemb
bro de 201
14, deliberou que o aviso para
a a apresentação de candidaturas a préqualifica
ação de parcerias
p
no
n
âmbito do proce
esso de implementaação do in
nstrumento
o

Desenvo
olvimento Local
L
de Ba
ase Comun
nitária, a inserir no Ba
alcão 2020 , fosse em
mitido ainda
a

pelas au
utoridades de gestão dos
d program
mas operacionais do período 200
07-2013, se
endo objeto
o
de ratifficação pela
as autoridad
des de gesttão dos novos programas operaccionais e as
ssegurando
o

assim q
que este pro
ocedimento
o, atenta a ssua relevân
ncia estratég
gica, constiitua um dos primeiros
s
atos de implementação do Portugal 2020
0

Assim, o presente Concurso para a aprresentação de candida
aturas visa a pré-quallificação de
e
parceria
as no âmbitto do proce
esso de imp
plementação
o do instrumento Deseenvolvimento Local de
e
Base Co
omunitária, conforme o artigo 66. º do Decretto-lei n.º 13
37/ 2014, d
de 12 de settembro, e o

ponto 3 do Acordo
o de Parceria 2014-202
20, adotado
o pela Comissão Europ
peia em 30 de julho de
e
2014, n
nos seguinte
es termos:

1.

o
Objeto do Concurso

O prese
ente Concurso destina
a-se à pré- qualificação
o de parcerrias para po
osterior sub
bmissão de
e
EDL e co
onstitui a primeira fase
e do processso de imple
ementação do instrum ento Desen
nvolvimento
o
Local de
e Base Comunitária.

As parccerias deverrão congreg
gar-se em torno de uma
u
estraté
égia integraada para um
m território
o
sub-reg
gional ou lo
ocal, fundamentando a delimitaç
ção territorial e demon
nstrando a adequação
o
dos parceiros à esttratégia.

As cand
didaturas a apresentarr deverão te
er uma foca
alização tem
mática em ffunção da vertente
v
do
o
DLBC a que se cand
didatam. Es
ssa focalizaçção deverá incidir:
a)

No caso dos DLBC rurais ou cossteiros, na promoção
o de estrattégias que permitam
m

aprrofundar as experiênciias de diverrsificação de
d economias sustentááveis de base rural ou
u

dass zonas pesqueiras e costeiras atrravés do em
mpreendedo
orismo, da p
promoção do
d emprego
o
(susstentável e com qualidade), da i ntegração urbano rura
al e de for ma comple
ementar, na
a
pro
omoção da inovação so
ocial e na re sposta a prroblemas de
e pobreza e exclusão social;
s
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b)

No caso dos DLBC urba
anos, na p
promoção da
d inclusão
o social, attravés do combate a
pro
oblemas de pobreza, de exclusão social e de abandono escolar, co
om ênfase em
e medidas
s
de inovação e empreende
edorismo so
ocial em territórios urbanos desfavvorecidos.

2.

o Territoriall
Âmbito

didaturas ab
brangem o território d
do Continen
nte. A imple
ementação d
de DLBC co
osteiros nas
s
As cand

Regiõess Autónoma
as, no âmbito do Prrograma Op
peracional Mar 2020, será feita
a em aviso
o
posterio
or.

As cand
didaturas a apresentarr deverão tter incidênc
cia sub-regional ou lo
ocal. A delimitação do
o

território de um DLBC deverá circunscrevver-se às liimitações te
erritoriais d
das NUTS II, salvo se a

parceria
a proponente já houve
er sido reco
onhecido co
omo GAL no
o período d e programa
ação 20072013.

Os territórios alvo das três verrtentes do D
DLBC são os
s seguintes:
a)

DLB
BC rurais, incidindo em
m território
os de comunidades de base rural com população entre
e
10.000 e 150
0.000 habitantes, com
m possíveis exceções destes limiites popula
acionais em
m
situ
uações com caraterístic
cas territori ais específicas, devidamente fund
damentadas
s;

b)

c)

DLB
BC costeiro
os, incidind
do em terrritórios de comunidad
des pesqueeiras e cos
steiras com
m

pop
pulação entre 10.000 e 200.000 h
habitantes;

DLB
BC urbanos
s, incidindo nas comu nidades de
e base urba
ana das áreeas metropolitanas de
e

Lisb
boa e do Po
orto bem co
omo em ce
entros urban
nos de níve
el superior do PNPOT/PROT onde
e
se localizam comunidades económ
mica e socia
almente fra
agilizadas, com popullação entre
e
10.000

e

15
50.000

ha
abitantes

((considerando-se

a possibilidaade

de

de
errogações,,

dev
vidamente fundamenta
f
adas, que permitam o abaixamento do lim
miar mínim
mo para os
s
5.000 habitanttes).

Nas DL
LBC Rurais da região Algarve esstão excluídos apoios
s FEDER e FSE a iniciativas nos
s
aglomerados urban
nos com cla
assificação d
de Cidade.

3.

Entidade proponente
p
e

didaturas po
oderão ser apresentada
a
as por qualquer parcerria que se e nquadre no
os objetivos
s
As cand

do pressente concu
urso e respe
eita os seuss requisitos
s, independentemente de já ter sido
s
ou não
o
reconhe
ecido como GAL em anteriores pe ríodos de programação
p
o.
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Podem ser propone
entes de candidaturas::
a)

As pessoas co
oletivas de carácter a ssociativo constituídas
c
s ao abrigo
o dos artig
gos 167.º e

b)

Os agrupamen
ntos comple
ementares d
de empresas; cooperativas constittuídas ao ab
brigo da Leii

seg
guintes do Código
C
Civil;

n.º 51/96, de 7 de Setembro;
c)

As parcerias, reduzidas a escrito, se
alidade juríídica, desdee que desig
gnem como
o
em persona
entidade gesto
ora (EG) um
ma pessoa coletiva com a nature
eza jurídicaa referidas nas alíneas
s
anteriores.

As

parrcerias

constituídas

para

os

efeitos

do
d

presentte

concursso,

devem

envolver,,

preferen
ncialmente, instituiçõe
es de base sub-region
nal ou local com intervvenção relev
vante tanto
o

ao nível da sua esfera de atuação como no âmbito
o territorial de interven
nção, assegurando um
m
elevado
o grau de representatividade.

Nestas parcerias, o conjunto
o de entid
dades públicas ou de
e qualquer grupo de interesses
s
individu
ual, não pod
derão representar maiss de 49 % dos direitos de voto em
m processos de tomada
a
de decissão.

A candidatura dev
verá enunciiar o conju
unto dos pa
arceiros, prrocedendo à sua iden
ntificação e
caracterrização, ind
dicando expressamente
e se se trata
a de uma en
ntidade privvada ou púb
blica.

Farão parte da can
ndidatura os
s protocolo s ou outros
s documenttos já existeentes que vinculem
v
os
s
parceiro
os ao processo de pré-qualificaçã
ão objeto de
este Aviso.

Conform
me o n.º 8 do artigo 66.º do D
Decreto-lei n.º 137/ 2014,
2
de 1
12 de setembro, uma
a
parceria
a poderá propor-se para dinamiza
ar e implem
mentar mais do que um
ma EDL.

4.

a Estratégia
a
Metodologia dee Análise da

4.1 O p
processo de seleção e reconhecim
r
ento das DLBC envolve
e 2 fases:
a)

1ª fase: prré-qualifica
ação das pa rcerias (correspondentte ao presen
nte Aviso);

b)

2ª fase: se
eleção das Estratégias de Desenvo
olvimento Local
L
(EDL) e reconhecimento dos
s
GAL.

4.2 A a
avaliação em
m ambas as
s fases e pa
ara cada um
m dos tipos de DLBC, sserá efetuad
da por uma
a
Com
missão

de
e

Avaliação
o

instituíd
da

pelas

Autoridade
A
s

de

Gesstão

dos

Programas
s

fina
anciadores, conforme n.º 4 do a
artigo 66.ª do Decreto-Lei n.º 1
137/ 2014,, de 12 de
e
sete
embro.
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A C
Comissão de
d Avaliaçã
ão é consttituída pela
as Autorida
ades de Geestão dos Programas
s

fina
anciadores, sendo ap
poiada pelo
os serviços e organis
smos da A
Administraç
ção Pública
a
responsáveis pela
p
execuç
ção das po
olíticas púb
blicas objeto
o de intervvenção das DLBC, que
e

parra além de intervirem na definiç ão das ma
atérias relev
vantes, emi tem parece
er sobre as
s
EDL
L. Será ain
nda apoiada por um parecer das
d
Comunidades Inteermunicipais e Áreas
s
Mettropolitanas
s sobre a coerência da EDL prroposta com as Estraatégias Inte
egradas de
e
Dessenvolvimen
nto Territorrial NUTS III..

A Comissão de Avaliaç
ção poderá
á ainda se
er apoiada pelos se rviços secttorialmente
e
com
mpetentes em
e função dos
d domínio
os em análise.

4.3 A C
Comissão de
e Avaliação
o aprecia ass candidaturas tendo presente
p
as dimensões
s de análise
e
refe
eridas em 4.5
4 e emite decisão de
e pré-qualifficação da parceria
p
no
o prazo máx
ximo de 60
0
dias de calendário, após a data de en
ncerramento da aprese
entação dass candidaturras.

4.4 Prev
vê-se a pos
ssibilidade de interaçõ
ões entre a Comissão de
d Avaliação
o e os prom
motores das
s
can
ndidaturas, com o ob
bjetivo de dar maiorr coesão, alcance
a
e representattividade às
s
parrcerias concorrentes e aos terrritórios env
volvidos, in
ncluindo a possibilidade de se
e

sug
gerirem a fu
usão ou inttegração de
e parcerias e/ou redefinições terrritoriais ou
u temáticas
s
entre DLBC.

4.5 As candidaturras serão objeto
o
de a
apreciação através de um sistem
ma de nota
ação, numa
a
esccala de 1 (fra
aco) a 5 (ex
xcelente), qu
ue será apliicado às seg
guintes dim
mensões de análise:
A.

Contributo
os para os
o resultad
dos (ver em
e
anexo resultadoss esperado
os com a

implementação das EDL)
E
com ba
ase na apre
eciação do enfoque
e
tem
mático e do
os objetivos
s
apresentados;

B.

Qualidade
e da parceriia, com basse na aprec
ciação da re
epresentativvidade, tantto temática
a
como seto
orial dos pa
arceiros, be m como a natureza
n
(pública ou p
privada) dos
s mesmos e
a apreciaç
ção da adequação do p
processo de envolvimen
nto dos parcceiros locais;

C.

Alinhamen
nto com as
a estratég
gias region
nais e sub
b-regionaiss, nomeadamente as
s
Estratégias Integrada
as de Desenvvolvimento Territorial (NUTS III).

4.6 Serão considerradas passív
veis de reco
onhecimentto as candid
daturas de p
parcerias qu
ue vierem a
obtter um mínimo de 3 po
ontos, atrav és da aplica
ação da seguinte fórmu
ula:
Pontuação Glob
bal = 0,30A
A + 0,40B + 0,30C
A notação de
e 1 em qualquer
q
do
os subcrité
érios determinará a não elegib
bilidade da
a

can
ndidatura, com
c
exceçã
ão de casoss devidamen
nte justifica
ados e aceiites pela Co
omissão de
e
Ava
aliação.
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4.7 Apó
ós a publica
ação dos re
esultados d esta pré-qu
ualificação e tendo po r base o texto dos PO
O

fina
anciadores será lançad
do um Aviso
o para a 2ªª fase, ao qual apenas poderão co
oncorrer as
s

parrcerias selecionadas no
n âmbito da 1ª fase a que corresponde o presente
e Aviso. As
s

parrcerias selec
cionadas po
oderão apre
esentar com
mo custos elegíveis as d
despesas re
elacionadas
s
com
m o desenv
volvimento e capacitaçção das pa
arcerias e a elaboração
o das EDL cujo apoio
o

pod
derá corresponder a um
u montantte fixo (apo
oio preparatório) a deffinir no Convite da 2ªª
fase
e.

5.

Conteúdo
C
daa proposta de parceria
a

A apressentação da
as candidaturas à pré-qualificaçã
ão das parc
cerias (1ª faase da implementação
o
dos DLB
BC) deve terr por base um
u docume nto que ide
entifique nomeadamen te:
a)

A vertente do DBLC, de ac
cordo com o ponto 2 do
d presente aviso;

b)

A tiipologia e liimites do te
erritório de atuação;

c)

do o seu modelo organ
A caracterizaçã
ão da parce
eria, incluind
nizacional;

d)

Od
diagnóstico da situação
o do territórrio de incidê
ência;

e)

Ap
proposta ma
acro de estratégia para
a o território de incidê
ência, identtificando os
s desafios a

que
e se propõ
õem dar re
esposta, oss objetivos definidos e relevand
do a focalização das
s
prin
ncipais área
as de interve
enção, bem
m como os contributos
c
para os ressultados esp
perados;

f)

Ad
descrição do
o processo de
d envolvim
mento com as
a comunidades locais .

No âmb
bito do PO Regional do
o Algarve, o
os DLBC Ru
urais deverã
ão promoveer a articula
ação com a

estratég
gia pública para o mesmo territtório no âm
mbito das intervençõees dos municípios no
o
âmbito do apoio ao
o crescimen
nto propício
o ao emprego através do desenvo
olvimento do potenciall

endógeno como pa
arte integra
ante de uma
a estratégia
a territorial para áreas específicas
s, incluindo
o

a conve
ersão de reg
giões indus
striais em d
declínio e a maior aces
ssibilidade e desenvolvimento de
e
determiinados recursos natura
ais e cultura
ais.

6.

Período para
a a Apresenttação de Ca
andidaturas
s

didaturas po
oderão ser apresentada
a
as durante o prazo de 90 dias de calendário a contar da
a
As cand
data de divulgação
o do presentte concurso
o.

A data e a hora de
e entrada das candidatturas são as
a do registo que com prova a sub
bmissão do
o
correspondente forrmulário ao
o Balcão 202
20.
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7.

Apresenttação das ca
andidaturas
s

A apressentação da
as candidaturas é feita
a em suporrte eletrónic
co através d
do Balcão PT2020,
P
no
o
endereçço https://w
www.portug
gal2020.pt/ Balcao2020
0.

Para apresentação da candidatura, e uma
a vez que as
s entidades beneficiári as ainda nã
ão possuem
m
registo deve, prim
meiro, have
er lugar ao
o registo de beneficiá
ário, utilizaando a funcionalidade
e
disponív
vel para o efeito no mesmo
m
síti o eletrónico. Este registo tem p
por base o sistema de
e

Tributária
autenticcação da Autoridade
A
a e Aduane
eira, para todas as pessoas coletivas
c
já
á

existenttes, devend
do ser utiliz
zado o núm
mero de contribuinte da
a entidade beneficiária
a e a senha
a
de ace
esso do Portal das Finanças a que se sucede a atribuiçãão da senha gerada
a

automaticamente no
n balcão. Para
P
as pesssoas coletiv
vas ainda nã
ão existentees, deve serr utlizado o
acesso público, sen
ndo então a senha de a
acesso gera
ada automatticamente n
no balcão.

Após a acreditação
o no sistem
ma e conclu são do registo de entidade é enttão possível aceder ao
o

preench
presente av
himento do formulário de candida
atura, deven
ndo ser sele
ecionado o p
viso ao quall
se candidata.

8.

Calendário
o de Análise e Decisão
o

o limite pa
ara publicaç
ção da deccisão da prré-qualificação das paarcerias, po
or parte da
a
O prazo

Comissã
ão de Avalia
ação definid
da no ponto
o 4.2, é de 150 dias de
e calendário
o após a div
vulgação do
o
presente concurso.

9.

Divulga
ação e Inforrmação Com
mplementarr

ente Concu
urso e outras peças e informaç
ções releva
antes, nom
meadamente legislação
o
O prese
enquadradora, estã
ão disponív
veis no porta
al Portugal 2020 (www
w.portugal20
020.pt).
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Anexo
o
Informaç
ção se suporte à operaccionalização dos DLBC
C

Períod o de vigênc
cia do DLBC
C

1.

O p
período de vigência do
os DLBC é 2015-2020
0, com possibilidade d
de prolonga
amento até
é
fina
al de 2022.

2.
PO

FEADER
R

FSE
F

FEDER
R

Norrte

27
7 M€

15 M€
€

Cen
ntro

23
3 M€

15 M€
€

3,6
6 M€

3 M€
€

Alen
ntejo

8 M€

15 M€
€

Alga
arve

3 M€

3 M€
€

64,6 M€

51 M€
€

Lisb
boa

FEAMP

Dotaçõees indicativa
as de fundo
o

130 M€
€

Tota
al

25 M€

130 M€
€

25 M€

As dota
ações indica
ativas poderrão ser obje
eto de revisã
ão 2 anos após, tendo em conta o nível d
execuçã
ão verificado.

3.
a)

miares de in
nvestimento
o
Lim

Nass operações
s apoiadas pelo FEDER
R ou pelo FSE
F
o investtimento eleg
gível terá como
c
limite
e

máx
ximo 100 mil
m euros.

As Autoridade
es de Gestã
ão poderão
o, ao longo
o do períod
do, estabel ecer limites máximos
s

infe
eriores, bem
m como ex
xcecionar d
deste limite
e, em caso
os devidam
mente funda
amentados,,
ope
erações fora
a do âmbito
o dos apoioss às empres
sas e à criaç
ção de emp
prego.
b)

Nass operações
s apoiadas pelo FEAD
DER, o inves
stimento elegível terá como limiite máximo
o

200
0 mil euro
os, exceto a ação «R
Regime sim
mplificado de
d pequeno
os investim
mentos nas
s
exp
plorações ag
grícolas», cujo limite é 25 mil euros.

A A
Autoridade de Gestão do PDR 20
020 poderá
á, ao longo
o do períod
do, estabele
ecer limites
s
ximos
máx

infe
eriores,

be
em

como

exceciona
ar

deste

limite,

em

casos

de
evidamente
e

fundamentado
os.
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c)

Nass operações
s apoiadas pelo
p
FEAMP
P, o fundo aprovado
a
terá como lim
mite 200 mil euros nos
s

casos dos projjetos gerado
ores de rece
eita e 500 mil
m euros no
os restantess.

4.

prossecução dos DLBC
Resultados esp
perados na p
C

ão a opção
o assumida
a no Acordo de Parrceria e veertida nos Programas
s
Tendo em atençã
Operacionais Regio
onais (FEDE
ER e FSE) de
e, na componente das comunidad
des rurais e costeiras,,
focaliza
ar a interven
nção dos DLBC na cria
ação de emprego, a av
valiação dass propostas
s deste tipo
o

de DLBC
C deve pond
derar os seg
guintes elem
mentos:
a)

Cria
ação de em
mprego, que
er aferido a
através das “Pessoas apoiadas no âmbito da
a criação de
e
emprego, inclluindo auto
oemprego” (Prioridade
e de Investtimento 9.6
6 - FSE); quer pelos
s
“Postos de trab
balho das empresas ap
poiadas” (no
o âmbito do
os apoios FEEDER);

b)

“Em
mpresas apo
oiadas” enquanto indiccador igualm
mente relev
vante no ap
poio à dinam
mização da
a

c)

Cap
pacidade para uma criação susttentável de
e emprego, em alinhaamento direto com o

ativ
vidade econ
nómica local e à criação
o de empreg
go;

indicador de resultado
r
da
a Prioridade
e de Investiimento 9.6 “Pessoas aapoiadas no
o âmbito da
a
cria
ação de emp
prego que permanecem
p
m 12 meses
s após o fim
m do apoio”;;
d)

Cap
pacidade de
e mobilizaç
ção de inve stimento privado asso
ociado à inttervenção pública,
p
em
m
alin
nhamento direto com o indicador de resultad
do da Priorid
dade de Invvestimento 9.10
9
“Efeito
o
multiplicador do
d investim
mento públicco no investtimento priv
vado”.

e)

Se as EDL se
s propuse
erem atuarr de form
ma complem
mentar no utras Priorridades de
e

Inve
estimento FEDER ou FSE, deve
erão demo
onstrar o seu contri buto direto para os
s

indicadores de
e realização
o e resultad o dessas Prrioridades de
d Investim ento. Por exemplo, na
a
posssibilidade de haver in
ntervençõess no domín
nio da valorização do património
o cultural e
natural, terão que demonstrar contriibutos para os seguinte
es indicado
ores:


“Aumento do número
o esperado de visitante
es a sítios de
d patrimón
nio cultural e natural e

atrações beneficiário
os de apo
oio” – ind
dicador de realização
o da Priorridades de
e

Investimen
nto 6.3;


Aumento das “Dormidas em esttabelecimen
ntos hoteleiros, aldeam
mentos, apartamentos
s
turísticos e outros” – indicador d
de resultado
o da Prioridades de Invvestimento 6.3.
6

Tendo em atençã
ão a opção
o assumida
a no Acordo de Parrceria e veertida nos Programas
s

Operacionais Regio
onais (FEDER e FSE) de , na compo
onente das comunidade
c
es urbanas, focalizar a

interven
nção dos DL
LBC na prom
moção da in
nclusão e do
o empreend
dedorismo ssocial e de medidas de
e

combate ao aband
dono escola
ar, a avalia
ação das prropostas de
estes DLBC deve ter em
e atenção
o
indicado
ores que re
elevem para estas inttervenções (e.g. popullação abran
ngida por projetos
p
de
e
inovação social, alunos ou es
scolas abran
ngidas em projetos de
e combate aao abandon
no escolar),,
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bem co
omo indica
adores asso
ociados ao empreendedorismo acima
a
enun
nciados (e.g. Pessoas
s
apoiada
as no âmbito da criação
o de empre go, incluind
do autoemp
prego).

No que diz respeitto especificamente ao FEADER a avaliação
a
das propostaas deste tip
po de DLBC
C
deve po
onderar os seguintes
s
ellementos:


Pesssoas apoiad
das no âmb
bito da criaçção de emprrego, incluindo autoem
mprego;



Empresas apoiiadas;



Percentagem da
d populaçã
ão total cob erta pela ED
DL;



Percentagem de
d explorações agrícola
as apoiadas
s pelo apoio
o ao pequen
no investimento;



Percentagem de
d unidades
s industriaiss apoiadas pelo
p
apoio ao
a pequeno
o investimen
nto;



Pesso da despesa pública para
p
apoio a
ao pequeno
o investimen
nto nas exp
plorações ag
grícolas;



Pesso da despesa pública para
p
apoio a
ao pequeno
o investimen
nto nas unid
dades industriais;



Pesso da despesa pública para
p
apoio a cadeias cu
urtas e merrcados locaiis.

Os indiccadores esp
pecíficos do
o FEAMP se rão objeto de publicitação no av iso relativo à segunda
a
fase.

5.
Tipo de DLBC
DLBC Rura
ais

Fu
undo

FE
EADER

FE
EDER

ologias de intervenção
i
o
Principais tipo

Principais
P
árreas de inte
ervenção


Regime sim
mplificado de pequenos
p
investimentos nass explorações agrícolas;
a



Pequenos i nvestimentos na transforma
ação e comerciialização;



Diversificaçção de atividad
des na explora
ação;



Cadeias cu rtas e mercado
os locais;



Promoção d
de produtos de qualidade lo
ocais;



Renovação de aldeias (em
m territórios ru
urais2)



Concessão de apoio ao desenvolvimen
d
to dos viveiross de empresas
s3 e o apoio
ópria, às micro
oempresas e à criação de em
mpresas;
à atividade por conta pró



Conservaçãão, proteção, promoção
p
e de
esenvolvimento
o do patrimón
nio natural e
cultural4;

FS
SE



Criação de emprego por conta própria,, empreendedo
orismo e criação de
empresas, incluindo micrro, pequenas e médias emprresas inovadorras;



Inclusão at iva, incluindo com vista à prromoção da ig ualdade de op
portunidades
e da particiipação ativa e a melhoria da empregabilid ade;

DLBC Cossteiros5

FE
EAMP



Inovação em
m espaço marrítimo;



Qualificaçãão escolar e profissional;



Promoção d
de Planos de Mar;
M

2

Mapa e lista de fregu
uesias disponívveis no site ww
ww.gpp.pt
Esta com
mponente não
o se aplica no caso do PO A
Algarve.
4
Esta tipologia não see aplica no casso do PO Algaarve e nos resstantes PO Re
egionais a suaa relevância financeira não
o
a
na segunda fasee para cada estratégia dee
poderá eexceder 10% da dotação total FEDER que vier a aprovada
desenvolvvimento locall dos GAL‐DLB
BC.
5
Os apoio
os ao empreggo do PO Algarrve (FEDER e FFSE) estarão circunscritos
c
ao
a domínio M ar da estratéggia regional
de especiialização inteligente.
3
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Tipo de DLBC

Fu
undo

Principais
P
árreas de inte
ervenção


Reforço da competitivida
ade da pesca;



Desenvolvi mento de turis
smo em espaço aquático;



Promoção d
de produtos lo
ocais de qualid
dade;



Circuitos cu
urtos de bens alimentares e mercados locaais;



Preservação
o, conservação
o e valorização
o dos elemento
os patrimoniais, recursos
naturais e p
paisagísticos;

FE
EDER



Concessão de apoio ao desenvolvimen
d
to dos viveiross de empresas
s6 e o apoio
à atividade por conta pró
ópria, às micro
oempresas e à criação de em
mpresas;



Conservaçãão, proteção, promoção
p
e de
esenvolvimento
o do patrimón
nio natural e
cultural;

FS
SE



Criação de emprego por conta própria,, empreendedo
orismo e criação de
empresas, incluindo micrro, pequenas e médias emprresas inovadorras;



Inclusão at iva, incluindo com vista à prromoção da ig ualdade de op
portunidades
e da particiipação ativa e a melhoria da empregabilid ade;

DLBC Urbanos

FE
EDER



FS
SE



Concessão de apoio ao desenvolvimen
d
to dos viveiross de empresas
s7 e o apoio
ópria, às micro
oempresas e à criação de em
mpresas;
à atividade por conta pró
Inclusão at iva, incluindo com vista à prromoção da ig ualdade de op
portunidades
e da particiipação ativa e a melhoria da empregabilid ade8;



Redução e prevenção do abandono esc
colar precoce e promoção da
a igualdade
nfantil, primário e secundário
o de boa qualidade,
de acesso a um ensino in
incluindo p
percursos de aprendizagem formais, não fformais e inforrmais para a
reintegraçãão no ensino e na formação;



Criação de emprego por conta própria,, empreendedo
orismo e criação de
empresas, incluindo micrro, pequenas e médias emprresas inovadorras;

6

Esta com
mponente não
o se aplica no caso do PO A
Algarve.
Esta com
mponente não
o se aplica no caso do PO A
Algarve.
8
Esta com
mponente não
o se aplica no caso do PO A
Algarve.
7
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