RELATÓRIO DE ATIVIDADES n.º 1
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO COSTEIRO ECOCOAST
Atividades desenvolvidas pela Agência no período compreendido entre 15 de maio a
31 de outubro de 2017, sendo a sua publicação semestral.

Maceira, outubro de 2017.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO COSTEIRO
ECOCOAST
A Agência de Desenvolvimento Costeiro ecoCOAST é a entidade que
está responsável pela gestão e implementação da Estratégia de
Desenvolvimento Local (EDL) ecoMAR.
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.
Direção da Agência ecoCOAST:
▪ Presidente: Município de Torres Vedras – representado por
Carlos Bernardes;
▪ Vice-Presidente: Município da Lourinhã – representado por
João Duarte Carvalho;
▪ Tesoureiro: Sociedade de História Natural – representado por
Bruno Camilo Silva.
Membros do Órgão de Gestão do GAL ecoMAR:
▪ Agência de Desenvolvimento Costeiro ecoCOAST
▪ Associação de Desenvolvimento e Apoio às Pescas em Porto
Dinheiro
▪ Associação Sealand Santa Cruz
▪ Clube Naval Paimogo
▪ Município da Lourinhã
▪ Município de Torres Vedras
▪ Sociedade de História Natural

Sede
Rua Rainha Santa Isabel
Ed. JF Maceira
2560-088 Maceira TVD
Equipa Técnica
Carla Rodrigues
Cristiana Silva
Rui Lopes

Contactos:

geral@ecocoast.pt
917 008 708
www.ecomar.pt

1

A Direção reúne quinzenalmente com a equipa técnica numa perspetiva de acompanhamento e
orientação dos trabalhos desenvolvidos. O Órgão de Gestão reúne sempre que necessário e o
Conselho de Parceiros reúne, pelo menos, uma vez por ano.

Conselho de Parceiros
▪

11 de maio de 2017 – Sede ecoCOAST (Maceira).

Reunião de parceiros do Grupo de Ação
Local ecoMAR. Discussão dos Avisos
de concurso do SI2E com os parceiros.

▪

18 de setembro de 2017 – Sede ecoCOAST (Maceira):

Reunião de parceiros do Grupo de Ação
Local ecoMAR. Discussão dos Avisos
de concurso do MAR2020 com os
parceiros.

Reuniões internas do GAL ecoMAR
▪

Órgão de Gestão do GAL ecoMAR – Maceira – 11/05

A reunião do Órgão de Gestão ocorreu para marcar o início das atividades da equipa técnica bem
como definir estratégias de atuação na área de intervenção do Grupo de Ação Local ecoMAR. Foi
também o momento onde foi apresentada a equipa técnica.
▪

Reunião de Acolhimento à CCDR – Centro – 29/06
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A estratégia da CCDR Centro, quanto aos Grupos de Ação Local, é manter uma comunicação próxima
e um trabalho colaborativo, nesse sentido foram visitadas as instalações de todos os GAL da sua
área de intervenção, para se apresentarem e definirem metas de atuação. Esta foi uma reunião para
técnica de análise e discussão dos avisos e da estratégia para o desenvolvimento local dos concelhos
de Torres Vedras e Lourinhã.

SI2E
O Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E) está enquadrado no
âmbito do Programa Operacional (PO) Centro 2020 (operações financiadas pelo Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional – FEDER – e pelo Fundo Social Europeu – FSE) são
suscetíveis de apoio as operações que se incluam na Portaria n.º 105/2017 de 10 de março
e Portaria n.º 238/2016 de 31 de agosto.
Avisos

Número do aviso: CENTRO-M8-2017-39
➢ Data início: 06/06/2017
➢ Data de encerramento: 29/12/2017

Beneficiários, não dispensa a consulta da Portaria n.º 105/2017 de 10 de março
São passíveis de financiamento do SI2E as seguintes tipologias de operações:
a) Criação de micro e pequenas empresas ou expansão ou modernização de micro e pequenas
empresas criadas há menos de cinco anos;
b) Expansão ou modernização de micro e pequenas empresas criadas há mais de cinco anos.
São passíveis de financiamento do SI2E, no GAL ecoMAR, as micro ou pequenas empresas que
apresentem um investimento com um custo elegível até 100 mil euros.

Dotação
A dotação global dos Fundos FSE e FEDER afetas ao presente concurso é de quinhentos e dezasseis
mil trezentos e vinte e dois euros e cinquenta cêntimos, correspondendo às seguintes dotações
indicativas por prioridade de investimento:
GAL
GAL ecoMAR

FSE

Dotação Orçamental
FEDER

201 322,50€

315 000,00€

Dotação Orçamental
(FSE + FEDER)
516 322,50€

Sessões de Apresentação
23/05 – Lançamento SI2E no OESTE com presença da CCDR Centro em Alenquer;

•

26/05 – Sessão de Apresentação do SI2E, em Peniche;

•

29/05 – Sessão de Apresentação SI2E, na Maceira, Torres Vedras;

•

29/05 – Sessão de Apresentação SI2E, na Lourinhã;

•

31/05 – Sessão de Apresentação SI2E, em Óbidos;

•

14/06 – Sessão de Apresentação SI2E, nas Caldas da Rainha.
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•

Operações a financiar – Artigo 10º, Portaria n.º 105/2017 de 10 de março
1 — Para efeitos de investimento físico, na componente FEDER, são elegíveis as seguintes despesas:
a) Custos de aquisição de máquinas, equipamentos, respetiva instalação e transporte;
b) Custos de aquisição de equipamentos informáticos, incluindo o software necessário ao seu funcionamento;
c) Software standard ou desenvolvido especificamente para a atividade da empresa;
d) Custos de conceção e registo associados à criação de novas marcas ou coleções;
e) Custos iniciais associados à domiciliação de aplicações, adesão inicial a plataformas eletrónicas, subscrição
inicial de aplicações em regimes de «software as a service», criação e publicação inicial de novos conteúdos
eletrónicos, bem como a inclusão ou catalogação em diretórios ou motores de busca;
f) Serviços de arquitetura e engenharia relacionados com a implementação do projeto;
g) Material circulante diretamente relacionado com o exercício da atividade em que seja imprescindível à
execução da operação, sujeito a limitações em matéria de proporção do investimento total a definir nos avisos
de abertura de candidaturas;
h) Estudos, diagnósticos, auditorias, planos de marketing e projetos de arquitetura e de engenharia essenciais
ao projeto de investimento sujeitos a limitações em matéria de proporção do investimento total a definir nos
avisos de abertura de candidaturas;
i) Obras de remodelação ou adaptação, desde que contratadas a terceiros não relacionados com o adquirente
beneficiário dos apoios, indispensáveis à concretização do investimento sujeitas a limitações em matéria de
proporção do investimento total a definir nos avisos de abertura de candidaturas;
j) Participação em feiras e exposição no estrangeiro sujeitas a limitações em matéria de proporção do
investimento total a definir nos avisos de abertura de candidaturas:
i) Custos com o arrendamento de espaço, incluindo os serviços prestados pelas entidades
organizadoras das feiras, nomeadamente os relativos aos consumos de água, eletricidade,
comunicações, inserções em catálogo de feira e os serviços de tradução/intérprete;
ii) Custos com a construção do stand, incluindo os serviços associados à conceção, construção e
montagem de espaços de exposição, nomeadamente aluguer de equipamentos e mobiliário,
transporte e manuseamento de mostruários, materiais e outros suportes promocionais;
iii) Custos de funcionamento do stand, incluindo os serviços de deslocação e alojamento dos
representantes das empresas e outras despesas de representação, bem como a contratação de
tradutores/intérpretes externos à organização das feiras.
2 — Para efeitos de criação de emprego, na componente FSE, são elegíveis as despesas com
remunerações de postos de trabalho criados, nas seguintes situações:
a) Criação do próprio emprego;
b) Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há mais de 6 meses no Instituto do Emprego
e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), incluindo desempregados de longa e muito longa duração;
c) Criação de postos de trabalho para jovens até 30 anos à procura do primeiro emprego inscritos no IEFP, I.
P., como desempregados há pelo menos 2 meses.
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Atendimentos na sede da Agência ecoCOAST
MÊS

N.º DE ATENDIMENTOS

Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
TOTAL

0
15
10
8
13
12
58

Ações de Divulgação
DATA

LOCAL

Nº PARTICIPANTES

21/06/2017

UF A dos Cunhados e Maceira

7

27/06/2017

UF Lourinhã e Atalaia

13

28/06/2017

JF Ribamar

11

30/06/2017

Auditório Institucional Da Feira São Pedro

8

05/07/2017

Silveira

9

06/07/2017

JF São Pedro da Cadeira

7

19/07/2017

Azenha Santa Cruz - Posto Turismo

4

25/07/2017

CAERO - Torres Vedras

6

27/07/2017

Vigia - Praia da Areia Branca

15

29/08/2017

Labcenter - Torres Vedras 10h30

18

29/08/2017

LabCenter - Torres Vedras 14h00

16

29/08/2017

LabCenter - Torres Vedras 15h20

18

05/09/2017

ACIRO - Torres Vedras

9

14/09/2017

CAERO - Torres Vedras

20
TOTAL

161

Formação e Reuniões preparatórias
▪

16/05 – CCDRC – Reunião preparatória dos avisos do SI2E em Coimbra;

▪

25/05 – Reunião preparatória dos avisos do Oeste (CIM OESTE e GAL) SI2E em Peniche;

▪

19/06 – Formação sobre Admissibilidade de candidaturas ao SI2E, na CCDR em Coimbra;

▪

06/07 – Formação sobre avaliação do Mérito de candidaturas ao SI2E, na CCDR em Coimbra;

▪

09/10 – Análise conjunta de candidaturas SI2E, na CCDR em Coimbra;

▪

17/10 – Esclarecimento de dúvidas sobre a plataforma de candidaturas do SI2E, na CCDR em
Coimbra.
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MAR2020
No âmbito do Programa Operacional (PO) MAR 2020 (operações financiadas pelo Fundo
Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca – FEAMP) são suscetíveis de apoio as
operações que se incluam nos domínios da Portaria n.º 216/2016 de 5 de agosto.
Avisos abertos
Com o objetivo de promover o desenvolvimento local e a diversificação das economias das zonas
pesqueiras e costeiras através do empreendedorismo, da promoção do emprego sustentável e com
qualidade, da promoção da inovação social e criação de respostas a problemas de pobreza e de
exclusão social, foram elaborados 8 avisos de concurso com a seguinte nomenclatura:
▪ AVISO N.º 1 / 2017 / Grupo de Ação Local ecoMAR
▪ AVISO N.º 2 / 2017 / Grupo de Ação Local ecoMAR
▪ AVISO N.º 3 / 2017 / Grupo de Ação Local ecoMAR
▪ AVISO N.º 4 / 2017 / Grupo de Ação Local ecoMAR
▪ AVISO N.º 5 / 2017 / Grupo de Ação Local ecoMAR
▪ AVISO N.º 6 / 2017 / Grupo de Ação Local ecoMAR
▪ AVISO N.º 7 / 2017 / Grupo de Ação Local ecoMAR
▪ AVISO N.º 8 / 2017 / Grupo de Ação Local ecoMAR
➢ Data início: 02/10/2017
➢ Data de encerramento: 15/01/2018

Fundos

N.º Aviso

Dotação
(FEAMP)

Tipologia

1. / 2017

Inovação em Espaço Marítimo

€ 94 000,00

2. / 2017

Qualificação Escolar e Profissional relacionada com o Meio Aquático

€ 254 623,33

3. / 2017

Promoção de Planos de Mar

€ 70 500,00

4. / 2017

Preservação, Conservação e Valorização dos Elementos
Patrimoniais e dos Recursos Naturais e Paisagísticos

€ 417 049,80

5. / 2017

Reforço da Competitividade da Pesca

€ 327 120,00

6. / 2017

Reforço da Competitividade do Turismo

€ 250 908,12

7. /2017

Promoção de Produtos Locais de Qualidade

€ 71 816,00

8. /2017

Melhoria de Circuitos de Bens Alimentares e Mercados Locais, no
âmbito do Mar

€ 101 896,00

TOTAL

€ 1 587 913,25
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Ações de Divulgação
DATA

LOCAL

Nº PARTICIPANTES

25/10/2017

Praia da Areia Branca - VIGIA

8

30/10/2017

Associação dos Amigos da Atalaia – Porto de
Barcas
TOTAL

7
15

Operações a financiar
As verbas disponíveis apoiam diferentes tipologias de operação, como está descrito no quadro
seguinte. A informação apresentada não dispensa a consulta dos avisos.
São apoiáveis as seguintes tipologias de operação

AVISO
▪

Desenvolvimento de investigação e/ ou materialização de novas metodologias de produção ou
de organização de entidades, que exercem, ou pretendem exercer, a sua atividade em espaço
marítimo;

N.º 1

▪

Desenvolvimento de novos produtos de algum modo relacionados com o espaço marítimo;

▪

Criação de micro e pequenas empresas que desenvolvam atividades económicas ligadas ao
mar;

▪

Investigação que considere as diferentes possibilidades económicas em meio marinho.

▪

Capacitação de atores, incluindo jovens em idade escolar, que realizem atividades ligadas ao
meio aquático;

N.º 2

▪

Melhoria das suas competências e da sua capacidade de adaptação aos contextos de
produção, designadamente no âmbito da gestão financeira e do turismo, devidamente
certificada.

▪

Operações que visem o desenvolvimento do conceito de «Aldeias de Mar» iniciado no âmbito
do PROMAR e sua articulação com os «Polos de Mar» previstos na Estratégia Nacional para

N.º 3

o Mar, incluindo intervenções que visem o desenvolvimento de ações que convirjam para a
consolidação destes conceitos.
▪

Reabilitação de edifícios de traça tradicional para afetação a outros fins relacionados com
atividades marítimas;

▪

Preservação, recuperação e valorização de práticas e tradições culturais e dos recursos
naturais, associados ao espaço marítimo;

N.º 4
▪

Estudo e outras operações que contribuam para a preservação, recuperação, valorização e
promoção dos recursos culturais, naturais e paisagísticos;

N.º 5

▪

Instalação de sinalética e de passadiços relativos a itinerários associados ao espaço marítimo.

▪

Criação, recuperação e modernização de estruturas, equipamentos e ou infraestruturas
existentes, relacionadas com a 2ª venda dos produtos da pesca e da aquicultura (venda a
retalho ou ambulante).
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São apoiáveis as seguintes tipologias de operação

AVISO
▪

Criação e ou dinamização de micro e pequenas empresas que desenvolvam atividades ligadas
ao meio aquático, promovendo o turismo de âmbito local;

N.º 6

▪

Criação, recuperação e modernização, das estruturas e equipamentos ou infraestruturas
existentes relacionadas com o turismo aquático.

▪

Estudos, projetos e pesquisas, com vista a definição de posicionamento do produto num dado
mercado;

▪

N.º 7

Elaboração e implementação de planos de comercialização ou marketing, incluindo ações de
promoção fundamentadas nestes planos;

▪

Campanhas de comunicação e marketing;

▪

Campanhas de sensibilização (locais).

▪

Criação de peixarias e/ou modernização de infraestruturas existentes, designadamente,
modernização de mercados;

N.º 8

▪

Ações de promoção e de sensibilização para a comercialização de proximidade que permitam
escoar e valorizar a produção local.

Formação e Reuniões preparatórias
▪

29/04 – Reunião com Gestora do MAR2020 – Com todos dos GAL PESCA;

▪

20/05 – Reunião com Autoridade de Gestão do MAR 2020 para definição das regras base dos
avisos – Auditório do IPMA – Lisboa;

▪

08/06 – Reunião com Autoridade de Gestão do MAR 2020 para análise das propostas de avisos
– Auditório do FOR-MAR – Lisboa;

▪

25/09 – Reunião com Secretário Técnico do MAR 2020 – Belém – Lisboa.

▪

30/10 – Reunião no Município da Lourinhã com o Gabinete de Apoio ao Empresário.

Mais informações

Não dispensa a consulta de toda a regulamentação e orientações aplicáveis, nomeadamente:
▪
▪
▪
▪

Portaria n.º 216/2016, de 5 de agosto
Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro
Decreto-Lei n.º 137/2014, de 12 de setembro
Outras orientações técnicas aprovadas pela Autoridade de Gestão e divulgadas no respetivo
sítio da internet

Para mais informações no âmbito dos avisos de concurso do MAR 2020, consulte o nosso website
em: https://www.ecomar.pt/anuncios-abertos
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NOTAS
Sobre nós
A equipa técnica desempenha funções na Maceira, na Rua Rainha Santa Isabel (Ed. JF de Maceira
– foto em baixo) – 1º piso.

O território de ação são as freguesias de litoral dos concelhos de Torres Vedras e Lourinhã:
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Próximas Atividades

No âmbito da divulgação dos avisos do MAR2020:
MÊS

Novembro

Dezembro

BENEFICIÁRIO
Associação de Desenvolvimento e Apoio às Pescas em
Porto Dinheiro
Associação dos Unidos da Pesca de Torres Vedras
Associação Sealand Santa Cruz
Centro Cultural e Recreativo - Os Pescadores de Cambelas
Clube Naval Praia da Assenta

PROJETO

Reunião com a Direção para
Apresentação dos Avisos do
Mar2020

Participação em Redes Europeias
•

Seminário – "Capitalising on CLLD experiences – Building resilient local communities"

8-10 Novembro 2017, Győr, Hungria.
Este seminário irá reunir cerca de 150 DLBC –
Desenvolvimento Local de Base Comunitária,
participantes de todos os níveis de ação–local, regional,
nacional e da União Europeia bem como algumas
ONG’s. O evento irá proporcionar uma oportunidade de
aprendizagem e de envolvimento ativo entre os
participantes com diversos temas em discussão entre os
GAL – Grupos de Ação Local, as redes de DLBC, as AG
– Autoridades de Gestão de cada programa europeu e
os técnicos da Comissão Europeia. Serão ainda
apresentados novos grupos DLBC.
No seminário o objetivo principal prende-se com a partilha de experiências entre as diferentes DLBC,
quer sejam rurais, costeiras ou urbanas e como a Europa poderá fomentar a participação local nestes
projetos, tornando as comunidades locais mais resilientes.
•

Seminário – “Integrating aquaculture within local communities”

20-22 Novembro 2017, Weiden, Alemanha.
A FARNET – Rede de Áreas Piscatórias pretende com o evento
“Integrar a aquacultura nas comunidades locais” a decorrer no
próximo mês de Novembro, promover a partilha de experiências
entre os Grupos de Ação Local Costeiros, com foco nas temáticas da
aquacultura, nomeadamente como fomentar a dinamização da
aquacultura nos GAL – Grupos de Ação Local e como pode a
aquacultura contribuir para o desenvolvimento e para a identidade de
uma determinada comunidade, contemplando ainda uma visita de
campo a um projeto local na região da Bavaria.
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ecoCOAST nas Notícias
▪ Sessão de divulgação na Maceira
“Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego para apoiar a economia local” –
BADALADAS | 9 junho 2017

▪ Sistema de incentivos para micro e pequenas empresas na região Oeste
“Candidaturas decorrem até do final do ano”
BADALADAS | 29 setembro 2017
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ecoCOAST online

Visite as plataformas online no website, em www.ecomar.pt:

E no Facebook, em https://www.facebook.com/GALecoMAR/.
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