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PREÂMBULO 

O artigo 32º do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 17 de 

dezembro, caracteriza e estabelece os objetivos do 

desenvolvimento local de base comunitária (DLBC), 

como instrumento de política apoiado pelos fundos 

europeus estruturais e de investimento (FEEI). 

O DLBC visa promover, num território sub-regional 

específico, a concertação estratégica e operacional 

entre parceiros- focalizada na criação de emprego, 

contribuindo para a prossecução da Estratégia Europa 

2020, em sintonia com o Acordo de Parceria – 

Portugal 2020.  

As estratégias a adotar devem potenciar as 

experiências de diversificação de economias 

sustentáveis das zonas costeiras através do 

empreendedorismo, da promoção do emprego 

sustentável e com qualidade, e de forma 

complementar, na promoção da inovação social e no 

combate à pobreza e à exclusão social. 

O DLBC Costeiro pressupõe a conceção e a 

implementação de uma estratégia de 

desenvolvimento local (EDL), integrada e 

multissetorial, que responda às necessidades e 

oportunidades dos territórios costeiros dos 

municípios de Torres Vedras e Lourinhã, sendo 

concebida e executada por um conjunto de parceiros 

que constituem o Grupo de Ação Local (GAL) 

denominado ecoMAR.  

O GAL ecoMAR, adiante designado unicamente por 

ecoMAR, é uma parceria composta por 

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.  

O ecoMAR atuará enquanto organismo intermédio do 

Programa Operacional Mar 2020 e do Programa 

Operacional Regional do Centro sendo 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. 

O presente acordo define o modelo organizacional 

que rege o ecoMAR, onde se inclui um descritivo 

funcional que garante a participação ativa de todos os 

elementos da parceria e a segregação de funções 

técnicas e de decisão. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 1º 

Âmbito 

1. O presente documento destina-se a definir os 

princípios orientadores, a constituição, 

organização e normas de funcionamento da 

estrutura de parceria denominada ecoMAR, 

grupo destinado a funcionar como organismo 

intermédio de gestão nos termos do Decreto-Lei 

n.º 137/2014 de 12 setembro. 

2. A adesão à parceria implica a aceitação sem 

reservas e o cumprimento do presente acordo 

através da assinatura da ficha de parceiro e da 

minuta de declaração que constam dos Anexos 1 

e 2 respetivamente. 

 
Artigo 2º 

Objetivos 

1. O ecoMAR tem como objetivos: 

a) Elaborar a EDL, de forma integrada e participada, 

para as freguesias litorais dos municípios de Torres 

Vedras e Lourinhã que responda aos desafios e às 

potencialidades do território e das comunidades 

locais; 

b) Promover a execução, dinamização, gestão, 

monitorização e avaliação da EDL e do seu plano 

de ação, garantindo o cumprimento físico e 

financeiro aprovado; 

c) Atuar enquanto organismo intermédio do 

programa operacional, assegurando na sua 

estrutura orgânica a capacidade financeira, técnica 

e material para a gestão da EDL; 
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d) Reforçar a capacidade dos agentes locais para 

desenvolver e executar operações, incluindo 

fomentar as suas capacidades de gestão de 

projetos. 

2. O ecoMAR goza de total autonomia no exercício 

das suas competências. 

 
Artigo 3º 

Estrutura orgânica 

1. O ecoMAR é constituído por três unidades 

orgânicas, conforme disposto no Anexo 3: o 

Conselho de Parceiros (CP), o Órgão de Gestão 

(OG) e a Unidade de Apoio Técnico (UAT). 

2. O CP é constituído por representantes de todos 

os parceiros. 

3. O OG é o órgão responsável pela gestão e 

implementação da EDL. 

4. A UAT é um órgão de apoio técnico ao OG. 

5. A articulação entre as três unidades orgânicas do 

ecoMAR é assegurada, ao nível de gestão, pela 

entidade que preside ao OG.   

 
Artigo 4º 

Sede 

O ecoMAR tem a sua sede na Rua Rainha Santa Isabel, 

2560-086, Maceira, Torres Vedras, podendo, contudo, 

criar dependências onde for julgado necessário ou 

conveniente dentro da área de intervenção da EDL. 

 

CAPÍTULO II 

CONSELHO DE PARCEIROS 

 
Artigo 5º 

Estrutura orgânica e funcionamento 

1. O CP é constituído por um representante de cada 

uma das entidades aderentes à parceria, 

correspondendo cada representante a um voto. 

2. O CP é coordenado por uma mesa composta por 

um presidente e um secretário, eleitos por voto 

secreto em plenário.  

3. Os membros da mesa são eleitos para mandatos 

de um ano, sem limite de mandatos. 

4. Compete ao presidente da mesa convocar, 

presidir e dirigir as reuniões do CP, sendo 

substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 

secretário respetivamente. 

 
Artigo 6º 

Competências 

1. Compete ao CP: 

a) Discutir, promover e acompanhar a 

implementação da EDL; 

b) Divulgar os objetivos da EDL e o seu âmbito de 

aplicação; 

c) Assegurar a articulação entre os parceiros e a 

participação dos atores locais na implementação 

da EDL;  

d) Propor a adesão de novos parceiros ao ecoMAR 

cuja esfera de atuação contribua para a 

concretização dos objetivos e metas da EDL; 

e) Procurar complementaridades e soluções 

inovadoras para potenciar os resultados das 

operações aprovadas; 

f) Deliberar sobre alterações à EDL, propostas pelo 

OG, por forma a melhor alcançar os objetivos e 

metas propostos; 

g) Conhecer e emitir parecer sobre o plano de 

comunicação e divulgação da EDL e contribuir para 

a sua implementação; 

h) Conhecer e emitir parecer sobre os relatórios de 

monitorização da EDL; 

i) Conhecer as ações específicas de avaliação da EDL. 

2. Compete ainda ao CP: 

a) Nomear a entidade gestora (EG) da parceria; 

b) Eleger, por voto secreto, os membros do OG. 
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Artigo 7º 

Reuniões 

1. O CP reúne ordinariamente uma vez por ano, e 

extraordinariamente sempre que necessário. 

2. A convocatória das reuniões do CP será feita com 

a antecedência mínima de oito dias, através de 

correio eletrónico. 

3. Da convocatória deverá constar a hora, a 

duração, o local e a respetiva ordem de trabalhos 

acompanhada da documentação necessária. 

4. No início de cada reunião ordinária haverá um 

período de antes da ordem do dia, com a duração 

máxima de meia hora, para discussão de assuntos 

não incluídos na ordem de trabalhos. 

5. O CP poderá reunir extraordinariamente, a 

pedido do presidente do OG ou de 1/5 dos seus 

membros no exercício pleno dos seus direitos. 

6. De cada reunião será lavrada uma ata, assinada 

pelo presidente da mesa, que conterá um resumo 

de tudo o que nela tiver ocorrido, indicando, 

designadamente, a data e o local da reunião, os 

membros presentes, os assuntos apreciados, as 

decisões tomadas e o resultado das respetivas 

votações. 

7. As reuniões não devem exceder o tempo 

estabelecido para a sua duração.  

 
Artigo 8º 

Quórum 

1. As reuniões do CP funcionam com a maioria dos 

seus membros. 

2. Na falta de quórum na hora marcada, o CP 

reunirá meia hora mais tarde, com qualquer 

número de membros presentes, devendo este 

facto constar da ata. 

 
Artigo 9º 

Deliberações 

As deliberações são tomadas por maioria simples 

(metade mais 1) dos membros presentes, tendo o 

presidente voto de qualidade em caso de empate. 

CAPÍTULO III 

ÓRGÃO DE GESTÃO 

 
Artigo 10º 

Estrutura orgânica e funcionamento 

1. O OG reúne sempre que necessário. 

2. O OG é constituído por cinco representantes dos 

parceiros, correspondendo cada representante a 

um voto. 

3. O OG inclui obrigatoriamente a EG, que o 

presidirá. 

4. Os membros são eleitos pelo tempo de 

implementação da EDL. 

 
Artigo 11º 

Competências 

1. Compete ao OG: 

a) Garantir de forma eficiente e eficaz a gestão e 

dinamização da EDL; 

b) Propor ao CP alterações à EDL, por forma a 

melhor alcançar os objetivos e metas propostos; 

c) Assegurar a participação dos parceiros na 

implementação, acompanhamento e avaliação da 

EDL; 

d) Aprovar os convites à apresentação de propostas 

e aprovar os critérios de seleção das 

candidaturas; 

e) Aprovar as operações selecionadas pela UAT, à 

exceção daquelas em que os promotores 

integram o OG, respeitando a coerência com a 

EDL e estabelecendo prioridades de acordo com o 

seu contributo para os objetivos e metas da 

estratégia; 

f) Analisar e aprovar os relatórios de monitorização 

sobre a execução da EDL e submeter ao CP para 

apreciação de todos os parceiros; 

g) Garantir o cumprimento físico e financeiro da 

EDL, de acordo com o estabelecido pela 

autoridade de gestão do programa operacional; 

h) Propor ações específicas de avaliação da EDL; 
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i) Garantir a implementação de dispositivos de 

participação pública ao longo de todo o processo 

de forma a ir informando e esclarecendo as 

comunidades locais sobre a EDL; 

j) Aprovar o plano de comunicação e divulgação da 

EDL e submeter ao CP para apreciação de todos 

os parceiros; 

k) Garantir a concretização dos indicadores e metas 

propostos na EDL, garantindo a transparência dos 

procedimentos e dos resultados; 

l) Representar o ecoMAR junto das autoridades 

nacionais e comunitárias ou delegar a sua 

presença noutro órgão; 

m) Garantir o cumprimento integral de toda a 

legislação e regulamentação nacional e 

comunitária aplicável. 

 

2. Compete ao presidente do OG: 

a) Convocar, presidir e dirigir as reuniões do OG; 

b) Coordenar a ação dos membros do OG; 

c) Assegurar a articulação entre o OG e a UAT; 

d) Delegar as suas competências. 

 

Artigo 12º 

Reuniões 

1. As reuniões do OG serão agendadas para local a 

designar, e serão convocadas através de correio 

eletrónico. 

2. De cada reunião será elaborada uma ata que será 

enviada a todos os membros através de correio 

eletrónico. 

 
Artigo 13º 

Quórum 

As reuniões do OG funcionam com a maioria dos seus 

membros. 

Artigo 14º 

Deliberações 

As deliberações são tomadas por maioria simples 

(metade mais 1) dos membros presentes, tendo o 

presidente voto de qualidade em caso de empate. 

CAPÍTULO IV 

UNIDADE DE APOIO TÉCNICO 

 
Artigo 15º 

Estrutura orgânica e funcionamento 

1. O funcionamento da UAT é assegurado por um 

coordenador e uma equipa técnica, podendo ser 

integrado por prestadores de serviços externos 

em especialidades essenciais à prossecução dos 

objetivos e metas da EDL. 

2. A UAT reporta diretamente ao OG. 

3. A UAT usufruirá do apoio administrativo indicado 

pela EG. 

 
Artigo 16º 

Competências 

1. Compete ao coordenador da UAT: 

a) Definir a programação e a organização das 

atividades da equipa, assegurando a gestão e o 

funcionamento eficaz da UAT; 

b) Preparar e publicar os convites à apresentação 

de propostas, segundo uma calendarização, ou 

um procedimento contínuo de apresentação de 

projetos, incluindo a definição dos critérios de 

seleção; 

c) Validar as análises das candidaturas recebidas e 

apresentar ao OG as propostas de decisão; 

d) Validar os pedidos de pagamento analisados 

pela equipa técnica; 

e) Agilizar todos os procedimentos durante as fases 

de análise e aprovação das operações e dos 

pedidos de pagamento; 

f) Garantir a boa execução das operações 

aprovadas; 

g) Elaborar relatórios de monitorização periódicos 

sobre a execução da EDL, incluindo quadros de 

execução física e financeira, e reportá-los ao OG;  

h) Elaborar e executar o plano de comunicação e 

divulgação da EDL e reportá-lo ao OG; 
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i) Notificar os promotores para efeitos de 

avaliação da execução das operações e preparar 

as respostas a esclarecimentos solicitados no 

âmbito de ações de auditoria e controlo 

efetuados pela autoridade de gestão do 

programa operacional, entidade pagadora ou 

outra, nacional ou europeia; 

j) Atuar de forma concertada na prevenção e 

solução de problemas e na adoção de 

prioridades; 

k) Participar nas reuniões do OG, na qualidade de 

interlocutor técnico; 

l) Assumir todas as funções delegadas pelo OG. 

 

2. Compete à equipa técnica da UAT: 

a) Receber, avaliar e emitir pareceres sobre as 

candidaturas respeitando a coerência com a EDL e 

estabelecendo prioridades de acordo com o seu 

contributo para os objetivos e metas da 

estratégia; 

b) Analisar e emitir pareceres sobre os pedidos de 

pagamento, verificando a elegibilidade e a 

conformidade com a regulamentação aplicável; 

c) Realizar, sempre que necessário, visitas de 

acompanhamento às operações aprovadas; 

d) Participar na elaboração dos relatórios de 

monitorização periódicos sobre a execução da 

EDL; 

e) Assegurar a implementação de ações de 

informação, divulgação e promoção da EDL junto 

das comunidades, para sensibilizar os potenciais 

beneficiários quanto às oportunidades de apoio 

existentes; 

f) Esclarecer as dúvidas relativas ao processo 

administrativo a que obedece a tramitação das 

operações, bem como sobre os mecanismos a 

utilizar para este fim;  

g) Apoiar os beneficiários no conhecimento e no 

cumprimento dos protocolos e acordos 

celebrados entre autoridade de gestão do 

programa operacional e os mesmos; 

h) Garantir junto dos beneficiários o cumprimento 

das normas de informação e publicidade dos 

apoios comunitários definidas pela autoridade de 

gestão do programa operacional; 

i) Apoiar os beneficiários na organização dos 

dossiers das operações aprovadas; 

j) Promover o encaminhamento, para os órgãos 

competentes, dos problemas que precisem da 

respetiva intervenção. 

 
Artigo 17º 

Reuniões 

1. As reuniões da UAT serão agendadas conforme 

necessidade, em local a designar, e serão 

convocadas pelo coordenador através de meios 

eletrónicos. 

2. De cada reunião será elaborado um memorando 

que será facultado aos elementos presentes na 

reunião através de meios eletrónicos. 

 

CAPÍTULO V 

GRUPO LOCAL DE ACOMPANHAMENTO 

 
Artigo 18º 

Estrutura orgânica e funcionamento 

1. O Grupo Local de Acompanhamento (GLA) é 

composto por entidades representativas de 

diversos setores com influência na área de 

intervenção da EDL. 

2. O GLA é convocado sempre que necessário e 

segundo proposta do OG. 

3. O GLA não integra a estrutura orgânica do 

ecoMAR. 

 

Artigo 19º 

Competências 

Compete ao GLA: 

a) Emitir, sempre que solicitado, parecer sobre 

assuntos relacionados com as atribuições e 

competências da entidade que representam; 
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b) Apresentar sugestões de melhoria na 

implementação da EDL; 

c) Divulgar junto das comunidades locais os 

objetivos da EDL e o seu âmbito de aplicação. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Artigo 20º 

Prazo de vigência 

1. O presente acordo vigora desde a data da sua 

aprovação por cada parceiro até ao término das 

obrigações contratuais estabelecidas com a 

autoridade de gestão do programa operacional. 

2. O presente acordo de parceria só produz efeitos 

caso o ecoMAR seja selecionado e a sua EDL seja 

aprovada. 

 
Artigo 21º 

Revisão do acordo 

O presente acordo pode ser revisto e alterado por 

decisão do CP, mediante proposta de 1/5 dos 

parceiros ou do OG. 

 
Artigo 22º 

Alteração à estrutura da parceria 

1. O parceiro que pretenda deixar de integrar o GAL, 

deverá informar por escrito o  CP da sua intenção, 

com a antecedência mínima de 30 dias. 

2. A saída de um dos parceiros deverá ser 

comunicada à autoridade de gestão do programa 

operacional pelo CP ou pelo OG; 

3. As alterações à estrutura orgânica da parceria 

devem ser acompanhadas da atualização do 

Anexo 3. 

 
Artigo 23º 

Casos omissos 

Quaisquer dúvidas ou omissões que surjam na 

interpretação deste acordo serão resolvidas por 

deliberação do CP. 
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ANEXO 1 - FICHA DE PARCEIRO 
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ANEXO 2 – MINUTA DE DECLARAÇÃO  
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ANEXO 3 - ORGANOGRAMA DO GRUPO DE AÇÃO LOCAL 

 


