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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório e contas da ADRITEM – Associação de Desenvolvimento Regional 

Integrado das Terras de Santa Maria abrange o período de 1 de Janeiro de 2017 até 31 de 

Dezembro de 2017 e demonstra as atividades realizadas em 2017. 

 

O Ano de 2017 representou a preparação e o início de uma nova etapa na ADRITEM, quer 

a nível organizacional e de metodologia de atuação quer de abordagem sectorial e 

territorial. 

As atividades realizadas no ano de 2017 enquadram-se num conjunto complementar de 

programas, projetos e iniciativas que visam contribuir para o desenvolvimento regional 

integrado do território “ Terras de Santa Maria” tendo como referência os objetivos 

estratégicos da ADRITEM. 
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2. MISSÃO 

A ADRITEM – Associação de Desenvolvimento Regional das Terras de Santa Maria tem 

como missão a promoção do desenvolvimento da região numa perspetiva integrada, 

valorizando os seus recursos endógenos: Naturais, Culturais, Históricos, Arquitetónicos e 

Humanos e dinamizando a economia local, através da implementação e gestão de 

programas, projetos e iniciativas de interesse para a região. 

 

 

3.  ABORDAGEM HISTÓRICA  

 A ADRITEM – Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa 

Maria foi fundada a 16 de Outubro de 2007, pelos Municípios de Oliveira de Azeméis e 

Santa Maria da Feira, aos quais se associaram os Municípios de Albergaria-a-Velha, 

Valongo e Gondomar, entre outras entidades como Juntas de Freguesia, Associações 

Empresariais, Cooperativas, Empresas, Associações Culturais e Recreativas, IPSS´s e 

pessoas em nome individual. A constituição desta entidade resultou da organização e 

iniciativa dos agentes locais para o desenvolvimento rural do território dos 5 municípios 

acima referidos. 

 

A ADRITEM é uma associação sem fins lucrativos, de utilidade pública, composta por 129 

associados, quer de natureza pública (15,50%), Municípios e Juntas de Freguesia, quer de 

natureza privada (84,50%), como associações culturais, desportivas e recreativas, IPSS, 

cooperativas, empresas. Orientada para a comunidade local, é composta por 

representantes dos interesses socioeconómicos públicos e privados locais. 

Contudo, fruto da sua notoriedade e reconhecimento ao nível da comunidade local, bem 

como das ações de envolvimento que dinamizou na construção da Estratégia Local de 

Desenvolvimento Terras de Santa Maria 2020, e outras iniciativas promovidas em parceria, 

foram muitas as entidades que se quiseram aliar à ADRITEM, ditando o assumir de um 

novo paradigma, ao nível da abrangência territorial e reforço dos eixos de intervenção, 

nomeadamente ao nível da promoção da economia e competitividade local.  

 

Desta forma para além dos 5 municípios, em que esteve responsável pelo 

desenvolvimento rural, assumiu a intervenção ao nível económico e social em mais 3 
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concelhos da Região Norte, devidamente protocolados: São João da Madeira, Espinho e 

Vila Nova de Gaia.  

 

No âmbito do eixo Economia e Competitividade, tem ainda atuação através de parcerias 

com as associações empresariais locais, com os concelhos de Arouca, Vale de Cambra e 

Ovar. 

Atualmente a ADRITEM tem parcerias devidamente formalizadas com cerca de 120 

entidades, desde universidades e outras instituições de ensino, a associações 

empresariais, autarquias, cooperativas, empresas de consultoria e formação, associações 

culturais e recreativas, IPSS entre outras. 

 

A temática que norteia a Estratégia de Desenvolvimento Local Terras de Santa Maria 2020 

é Criação de Emprego e Valor na Gestão de Recursos (nomeadamente pela organização 

eficiente dos mesmos), pela intervenção nos seguintes eixos: 

 

1. Emprego e Inclusão Social 

2. Economia e Competitividade* 

3. Agricultura e Floresta 

4. Recursos Naturais e Culturais 

 

Transversal: 

1. Organização e melhoria da eficiência dos recursos do território 

2. Agregação de valor pela organização de sistemas/ cadeias de valor e clusters 

regionais; 

3. Capacitação dos Agentes loca/ parceiros estratégicos e comunidade em geral; 

 

Neste sentido procedeu à Alteração dos Estatutos sendo que em Janeiro de 2016 essas 

alterações foram registadas em Notário e respetivamente publicadas. 
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4. ÂMBITO GEOGRÁFICO 

O âmbito de atuação da ADRITEM abrange 9 concelhos: 

• Oliveira de Azeméis 

• Santa Maria da Feira 

• São João da Madeira 

• Espinho 

• Vila Nova de Gaia 

• Gondomar 

• Valongo 

• V. Cambra* 

• Arouca* 

• Ovar* 

• Albergaria-a-Velha (Projeto Desenvolvimento Local HFA) 

  

5. ÓRGÃOS SOCIAIS 

A Associação é composta pelos seguintes Orgãos Sociais: 

 

Assembleia Geral:  

Presidente - Município de Oliveira de Azeméis - Representado pelo Sr. Presidente Engº 

Joaquim Jorge Ferreira 

 

Vice Presidente - Fundação Terras de Santa Maria – Representado pelo Vogal do 

Conselho de  Administração Sr. José Manuel Milheiro de Pinho Leão; 

 

Secretário - CINDOR – Centro de Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria e 

Relojoaria – Representado pela Sra. Diretora Dra Eunice Ariana Coelho das Neves 

 

Direção: 

Presidente – Município de Santa Maria da Feira – Representado pelo Sr. Presidente Dr. 

Emidio Ferreira dos Santos Sousa; 

 

Vice – Presidente – Associação Empresarial do Concelho de Oliveira de Azeméis – 

AECOA – Representado pelo Sr. Vice Presidente Manuel Eduardo Sousa Tavares; 
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Tesoureiro – FAMOA – Federação das Associações do Município de Oliveira de Azeméis – 

Representado pelo Sr- Presidente António Luis da Fonseca e Grifo; 

 

Secretário: Município de Gondomar,  

Representado pelo Exmo. Sr. Vereador Dr. Carlos Alberto Silva Brás 

 

Secretário  

Vogal – Cooperativa Agrícola da Feira e São João da Madeira, CRL – Representada pelo 

Sr. Secretário da Direção Manuel Jorge de Oliveira Tavares Coimbra 

 

Conselho Fiscal: 

Presidente – PROLEITE – Cooperativa Agrícola de Produtores de Leite do Centro Litoral, 

CRL – Representada pelo Sr. Presidente Comendador Manuel dos Santos Gomes 

 

Vogal –Cooperativa Agrícola de Valongo, CRL – Representada pelo Sr. Presidente José 

Luís Ribeiro 

 

Vogal – Santa Casa da Misericórdia de São João da Madeira – Representada pelo Sr. Vice 

– Provedor Francisco Nelson Pereira Lopes 

 

 

6. RECURSOS E ATIVIDADES 

6.1 Recurso Humanos 

Ao nível dos recursos humanos o ano de 2017 caracterizou-se pela admissão de 3 

técnicos, no mês de Maio, Isabel Machado e André Pinho, e no mês de Outubro Filipe 

Honório, devido á saída da técnica Raquel Pinho. Estas contratações surgiram no âmbito 

da implementação dos Projetos Rota Criativa, Dinamização do empreendedorismo e 

criação do Conselho Estratégico Empresarial de Terras de Santa Maria, análise de pedidos 

de apoio do SI2E e pedidos de apoio do PDR2020-DLBC Rural, respetivamente. 

Para além da admissão destes técnicos a associação conta com a colaboração efetiva das 

técnicas Maria José Pinto e Mariana Costa. 

A coordenação é assegurada pela Diretora Executiva Engª Teresa Pouzada. 

Os serviços contabilísticos, bem como a assessoria fiscal, estão a cargo da Empresa 

TRILOGUS. 
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6.2 Recursos Financeiros 

Ao nível financeiro o funcionamento da ADRITEM foi assegurado em conformidade com as 

atividades desenvolvidas, pelo DLBC – Desenvolvimento Local de Base Comunitária 

através do FEADER, EMER – N, ROTA Criativa e CEETSM através do FEDER e ainda do 

HFA-PIS através do FSE. 

 

6.3 Candidaturas aprovadas e realizadas 

O ano de 2017 em termos de atividades representou o arranque de 3 candidaturas que 

concorrem para o desenvolvimento da estratégia definida pela ADRITEM para o período 

2014-2020. 

6.3.1 Candidaturas Aprovadas em 2017  

 

  

 

Entidade: 

508225736 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO DAS TERRAS DE SANTA MARIA 

Código Universal: 

NORTE-02-0853-FEDER-000110 

Designação da Operação: 

Rota Criativa – Rede de Ofícios Tradicionais e Arte Criativa de Terras de Santa Maria 

Tipologia: 

Qualificação e inovação das PME 

Data de Início: 

01-05-2017 

Data de Fim: 

30-04-2019 

Data de Estado: 

20-06-2017 

Concurso: 

NORTE-53-2016-07 

Estado da Operacao: 

Em Execução 
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Entidade: 

508225736 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO DAS TERRAS DE SANTA MARIA 

Código Universal: 

NORTE-02-0651-FEDER-000007 

Designação da Operação: 

Dinamização do empreendedorismo e criação do Conselho Estratégico Empresarial de Terras de Santa Maria 

Tipologia: 

Empreendedorismo qualificado e criativo 

Data de Início: 

01-01-2017 

Data de Fim: 

31-12-2018 

Data de Estado: 

20-06-2017 

Concurso: 

NORTE-51-2015-04 

Estado da Operacao: 

Em Execução 

 

 

 

Entidade: 

508013755 - ASSOCIAÇÃO PARA O CENTRO DE INCUBAÇÃO DE BASE TECNOLÓGICA DO MINHO 

Código Universal: 

NORTE-02-0651-FEDER-000025 

Designação da Operação: 

EMER-N - Empreendedorismo em Meio Rural na Região Norte 

Tipologia: 

Empreendedorismo qualificado e criativo 

Data de Início: 

01-09-2016 

Data de Fim: 

08-08-2018 

Data de Estado: 

19-12-2016 

Concurso: 

NORTE-51-2015-04 

Estado da Operacao: 

Em Execução 
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Entidade: 

508637503 - CASA DOS CHOUPOS - COOPERATIVA MULTISSECTORIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL 

Código Universal: 

POISE-03-4232-FSE-000191 

Designação da Operação: 

Direitos e Desafios 3G 

Tipologia: 

3.10 - Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS) 

Data de Início: 

01-01-2016 

Data de Fim: 

31-12-2018 

Data de Estado: 

27-07-2015 

Concurso: 

POISE-32-2015-08 

Estado da Operacao: 

Em Execução 

 
Entidade: 

504395319 - ATA - ASSOCIAÇÃO DO TURISMO DE ALDEIA 

Código Universal: 

POISE-03-4639-FSE-000038 

Designação da Operação: 

HFA - Há Festa na Aldeia 

Tipologia: 

3.33 - Programa de Parcerias para o Impacto 

Data de Início: 

12-09-2017 

Data de Fim: 

31-12-2019 

Data de Estado: 

31-10-2016 

Concurso: 

POISE-39-2016-06 

Estado da Operacao: Em Execução 
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Entidade: 

508225736 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO DAS TERRAS DE SANTA MARIA 

Código Universal: 

POCI-03-3560-FSE-000199 PA(1) 

Designação da Operação: 

Formação-Ação para PME 

Tipologia: 

Formação-Ação para PME 

Data de Início: 

03-07-2017 

Data de Fim: 

02-07-2019 

Concurso: 

POCI-60-2015-35 

Estado da Operacao: 

Em Execução 
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6.3.2 Candidaturas Realizadas em 2017 

 

  Operação 
Designação 

Operação 
Resumo 

Custo 

elegível 

Solicitado 

Parceiros 
Estado 

Candidatura 

SIAC 

POCI-02-

0853-

FEDER-

036332 

Rede 

Colaborativa 

O projeto visa a criação de 

uma rede alargada de 

parceiros (Associações 

empresariais, Associações de 

Desenvolvimento Local, 

Incubadoras de Empresas, 

Municípios, Consultoras, 

Associações de Alumni) no 

sentido de criar uma oferta 

diversificada e complementar 

de serviços tecnológicos e de 

gestão que promovam a 

capacitação das micro 

empresas e PME, fomentem a 

sua inclusão na economia 

digital e a integração em redes 

nacionais para a promoção da 

inovação e 

internacionalização. 

263 281,22 

€ 
INFORMESP Não aprovada 

SIAC 

POCI-02-

0752-

FEDER-

037647 

PMExport+ 

O projeto visa o reforço da 

capacitação das atividades 

económicas das empresas 

das Terras de Santa Maria em 

matéria de 

internacionalização, numa 

abordagem coletiva e alinhada 

com as atividades sectoriais 

relevantes no território, com 

vocação transacionável e 

internacional. Constituem 

objetivos centrais do projeto: 

Promover ações de prospeção 

e conhecimento sobre 

mercados externos; Dinamizar 

a promoção internacional de 

forma colaborativa, 

relativamente à oferta de base 

754 503,88 

€ 
INFORMESP Em análise 
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local nas fileiras de 

intervenção; Captar novos 

públicos-alvo de clientes e 

prescritores em contexto 

internacional; Capacitar os 

empresários para aspetos 

relacionados com a promoção, 

comunicação, e marketing 

internacional; Reforçar redes e 

outras formas de parceria e 

cooperação que visem o 

reforço da inovação e da 

internacionalização de 

empresas e cadeias de valor, 

promovendo a especialização 

inteligente regional. 

POISE 
POISE-03-
4639-FSE-

000146 

Capacitação 

para o 

Investimento 

Social 

O Plano de capacitação da 

equipa ADRITEM para a 

implementação do "Há Festa 

na Aldeia" promove o 

desenvolvimento de 

competências no domínio do 

Marketing, comunicação e 

angariação de fundos, bem 

como no domínio da Estrutura, 

governação, liderança e 

recursos humanos. 

32 909.55€ ATA Em análise 

Quadro 1. Candidaturas realizadas em 2017 
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7. ATIVIDADES REALIZADAS EM 2017 

7.1 O DLBC 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O DLBC – Desenvolvimento Local de Base Comunitária - A parceria Terras de Santa Maria 2020, 

cuja entidade gestora é a ADRITEM, candidatou-se em 2015 ao DLBC, no âmbito da medida 10 – 

Leader do PDR 2020, submedida 10.2 - Implementação das estratégias. A candidatura em questão 

decorreu em duas fases distintas, uma de pré-qualificação da ADRITEM enquanto entidade gestora 

da parceria e a outra de aprovação da estratégia. A ADRITEM foi qualificada para entidade gestora 

da parceria e posteriormente apresentou a estratégia da parceria para o território Terras de Santa 

Maria, tendo assinado contrato em Janeiro 2016. 

Para a implementação da sua estratégia, foi aprovado um total de 4 276 101, 94 euros, divididos por 

três fundos: 

- FEADER – 2 311 901,94 euros 

- FEDER – 736 575,00 euros 

  - FSE – 1 227 625,00 euros 

O ano de 2017 ficou marcado pela medida de apoio do fundo FEDER e FSE, denominada SI2E- 

Sistema de Incentivos ao Emprego e ao Empreendedorismo.  

O SI2E - Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego foi lançado no contexto dos 

apoios do Portugal 2020 com o principal objetivo de promover o empreendedorismo e a criação de 

emprego. Na Região do Norte, é implementado com verbas do NORTE 2020, através do FEDER e 

do FSE, e gerido por Grupos de Ação Local, Comunidades Intermunicipais e Área Metropolitana do 

Porto. Assente numa lógica de estimular pequenos negócios em territórios de baixa densidade ou em 

territórios com elevado índice de desemprego, o SI2E prevê a aplicação de fundos da União 

Europeia para a criação de micro e pequenas empresas ou a expansão ou modernização de micro e 

pequenas empresas. Tem como destinatários Micro e pequenas empresas, incluindo entidades que 

exerçam uma atividade artesanal ou outras atividades a título individual ou familiar, sociedades de 

pessoas ou associações que exerçam regularmente uma atividade económica. 

Ficou igualmente marcado pela alteração da Portaria 152/2016 que regulamentava as ações de 

apoio, pela Portaria nº 238/2017 que veio introduzir novos critérios e revogar alguns dos anteriores. 
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O presente relatório pretende traduzir as atividades executadas no âmbito da componente acima 

referida através das suas ações. 

 

7.1.2 Informação sobre a implementação da Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) 

7.1.2.1 Progressos da EDL em relação aos objetivos estratégicos definidos 

A vocação primordial do DLBC Rural consiste na atuação de promoção, valorização e capacitação/qualificação 

dos produtos, áreas, serviços e recursos da região de intervenção. Considerando a experiência anterior do 

PRODER e a inspiração modelo de governação e de atuação da ADRITEM, o DLBC Rural atuará nos sectores 

da cortiça (Santa Maria da Feira), vidro (Oliveira de Azeméis), ouro (Gondomar), xisto/lousa (Valongo) e da 

panificação (Terras de Santa Maria) como áreas endógenas e de elevado potencial para criação de riqueza e 

valor da região. A principal aposta acontece no sector primário, tanto ao nível dos produtos como do turismo 

(de paisagem com destaque para os fojos e potencial rural do território), e da cultura (rota dos moinhos), sendo 

que uma estratégia alargada e concertada nestes sectores permite a criação e aproveitamento de sinergias 

que potenciam o sucesso da execução da EDL. 

Tendo em conta a vocação específica do DLBC, o diagnóstico e os desafios apresentados, foram estruturados 

os objetivos a dois níveis para a EDL rural: Objetivos Estratégicos (A,B,C), primordiais e estruturantes para a 

EDL e Objetivos Específicos (A.1, A.2, B.1, etc) de carácter mais operacional e de suporte aos objetivos 

estratégicos e para os quais concorrem as tipologias de intervenção previstas no DLBC (A.1.1, A.2.1, B.1.1 

etc). Deste modo só os objetivos operacionais é que são alvo de preenchimento na tabela seguinte.  

 

OBJETIVOS INDICADORES  

Estratégicos [A,B…] / Específicos [An, 

Bn…] / Operacionais [Ann, Bnn…] 

Realização / Resultados Meta 

2018 

Realização 

2018 

Resultados 

2017 

[A] [B] [C] 

      
A 

  

Criar Emprego e Reforçar a 

competitividade da economia local 

  

  

  

  

  

  

  

  

A.1 Estimular o Empreendedorismo e a criação 

do próprio emprego por desempregados e 

inativos 

        

A.2 Incentivar a criação e desenvolvimento de 

pequenas e microempresas 

        

A.1.1 Projetos de criação do próprio emprego ou 

empresa por desempregados ou inativos 

que pretendam voltar ao mercado de 

Pessoas apoiadas no 

âmbito da criação de 

33 0 0 
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trabalho emprego, incluindo 

autoemprego 

A.2.1 Projetos de criação do próprio emprego ou 

empresa por desempregados ou inativos 

que pretendam voltar ao mercado de 

trabalho 

Empresas que beneficiam 

de apoio 

3,00 0,00 0,00 

A.2.2 Projetos de investimento para a expansão 

de pequenas e microempresas existentes 

de base local ou para a criação de novas 

empresas e pequenos negócios, 

designadamente na área da valorização e 

exploração de recursos endógenos, do 

artesanato e da economia verde, incluindo o 

desenvolvimento de empresas em viveiros 

de empresas 

Empresas que beneficiam 

de apoio 

3,00 1,00 1,00 

            

B 

  

Reforçar a competitividade da Fileira 

Agroalimentar, agrícola e florestal  

  

  

  

  

  

  

  

  

B.1 Aumentar a rentabilidade das explorações 

agrícolas e florestais 

        

B.2 Estimular a progressão na cadeia de valor 

da agricultura 

        

B.3 Promover a valorização e divulgação dos 

produtos locais de qualidade 

        

B.1.1 Pequenos investimentos nas explorações 

agrícolas 

P2A/P3A 

Projetos/beneficiários 

apoiados 

1,00 5,00 5,00 

B.1.2 Pequenos investimentos na transformação 

e comercialização 

O20 Projetos apoiados 1,00 2,00 2,00 

B.2.1 Diversificação de atividades na exploração O20 Projetos apoiados 1,00 1,00 1,00 

B.2.2 Cadeias curtas e mercados locais O20 Projetos apoiados 1,00 0,00 0,00 

B.3.1 Promoção de produtos de qualidade locais P2A/P3A 

Projetos/beneficiários 

apoiados 

1,00 0,00 0,00 
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C 

  

Fomentar o acesso da população a 

serviços básicos de proximidades locais 

  

  

  

  

  

  

  

  

C.1  Salvaguardar e valorizar o património 

cultural e identitário do Território de 

Intervenção 

   0  0  

C.2 Promover a utilização eficiente e de 

qualidade dos recursos naturais do território 

     0  0 

C.3 Promover a Valorização e divulgação dos 

produtos locais qualidade 

     0 0  

Quadro 2. Indicadores e Resultados face aos objetivos da EDL 

 

Constata-se a evolução do objetivo estratégico B- Reforçar a competitividade da Fileira 

Agroalimentar, agrícola e florestal, através da execução das medidas de apoio do FEADER. 

Nas restantes o desenvolvimento é incipiente, pois só em 2017 se abriu o primeiro concurso que 

permitirá originar progressos no objetivo A- Criar Emprego e Reforçar a competitividade da economia 

local. 

 

7.1.2.2 Balanço Global da Implementação da EDL 

7.1.2.2.1 Concursos abertos 

No que diz respeito aos concursos abertos é de referir que houve um trabalho de preparação para o 

efeito e que consistiu na realização de diversas atividades, nomeadamente reuniões com autoridade 

de gestão, formação, preparação de vários documentos de suporte, sessões de divulgação, reuniões 

com futuros promotores e publicação e edição de informação no nosso site, facebook e através de 

flyers. 

A abertura de concursos ao DLBC, mais concretamente às ações 10.2.1.1. Pequenos investimentos 

nas explorações agrícolas (2º concurso) e 10.2.1.2. Pequenos investimentos na transformação e 

comercialização de produtos agrícolas (2º concurso) teve lugar respetivamente no período de 13 de 

Novembro de 2017 a 31 de janeiro de 2018 e 22 de Fevereiro a 31 de Março de 2017. A medida 

10.2.1.3 Diversificação das atividades na exploração agrícola teve como período de abertura de 

concurso Outubro a Dezembro de 2016, mas devido à falta de candidaturas foi prorrogado para 13 

de janeiro de 2017; 

Por sua vez o primeiro concurso do SI2E teve como período de candidaturas 29 de Junho a 29 

Setembro de 2017 e recebeu 12 candidaturas. 
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Implementação da EDL 
Anúncio/Períodos abertos 

em 2017 

Dotação despesa pública 

(euros) 

10.2.1.1 – Pequenos investimentos nas explorações 

agrícolas 
1 319 608,24 € 

10.2.1.2 – Pequenos investimentos na transformação e 

comercialização 
1 311 345,92 € 

10.2.1.1 – Diversificação de atividades na exploração 

agrícola 
1 222 520,56 €1 

10.2.1.4 – Cadeias curtas e mercados locais 0 0 

10.2.1.5 – Promoção de produtos de qualidade loca 0 0 

10.2.1.6 Renovação de aldeias 0 0 

Total FEADER  853 474,72 € 

   

SI2E  1 
FSE 859 337,50 € 

FEDER 368 287,50 € 

% da dotação aprovada para a EDL 36,92% 

Quadro 3. Número de concursos abertos e dotação orçamental 

                                                      
1 Concurso aberto em Outubro de 2016 mas com prorrogação de prazo até 13 de Janeiro de 2017 
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7.1.2.2.2 Candidaturas apresentadas e investimento proposto 

Operaçõe

s  

Candidaturas 

apresentadas 

Candidaturas 

desistidas 

Candidaturas decididas 

Não 

Aprovadas 

Sem 

dotação 
Aprovadas 

nº Investimento 

n

º Investimento 

n

º 

Investi

mento 

n

º 

Investi

mento nº investimento 

10.2.1.1                 5             221 619,39 €  

10.2.1.2 1              221 635,00 €  1       116 590,89 €          3             703 732,75 €  

10.2.1.3 1              208 448,61 €                  

10.2.1.4                     

10.2.1.5                     

10.2.1.6                     

SI2E 12              880 016,63 €                  

TOTAL 14          1 310 100,24 €  1       116 590,89 €          8             925 352,14 €  

Quadro 4. Candidaturas apresentadas e investimento proposto 

 

Foram apresentadas um total de duas candidaturas aos concursos abertos em 2017 das medidas 

10.2.1.2 (2º aviso) e 10.2.1.3 no total de investimento proposto de 430 083.61 €. Apenas foi 

rececionada uma candidatura ao primeiro concurso da ação 10.2.1.3 Diversificação de atividades na 

exploração agrícola, devido ao facto da medida ser bastante restrita ao nível do beneficiário. Esta 

medida tem como destinatários agricultores (ou família deste) com atividade aberta, comprovativos 

de venda de produtos agrícolas e local de investimento no acento da lavoura. Especula-se que face 

à fraca adesão da medida, a equipa técnica prossegue a ações de sensibilização mais direcionadas 

por potenciais beneficiários.  

Nas candidaturas decididas juntou-se as recebidas e analisadas em 2016 e que transitaram para 

decisão em reunião de Órgão de gestão no início de 2017. 
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7.1.2.2.3 Análise, aprovação e contratação 

Após encerramento dos concursos atrás referidos, foi dado o início e concluída a análise das 

candidaturas apresentadas nos 1ºs concursos publicados pela ADRITEM em 2017. Esta análise foi 

realizada através da plataforma de análise Back Office PDR2020. 

As candidaturas recebidas da 10.2.1.2 e 10.2.1.3, juntamente com as recebidas e analisadas no ano 

anterior foram contratualizadas em 2017, com exceção da candidatura à 10.2.1.3 por se encontrar 

em Controlo de Qualidade no IFAP.  

 

 

7.1.2.2.4 Execução financeira 

Ao nível da execução financeira no período em questão apenas é possível verificar a taxa de 

candidaturas analisadas à data de 31 de Dezembro de 2017 que se exprime no quadro seguinte: 

 

Medida 
Nº de candidaturas 

apresentadas 

Nº de candidaturas 

analisadas 

Tx de análise de 

candidaturas 

Tx montante 

investimento 

10.2.1.1 7 5 71,43% 83,60% 

10.2.1.2 3 3 100% 100% 

10.2.1.3 1 1 100% 100% 

Quadro 5. Taxa de análise de candidaturas 
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7.1.2.2.5 Metas e Indicadores 

No final do ano de 2017 foi possível registar uma evolução nas metas e indicadores de execução do 

DLBC conforme quadro seguinte: 

 

Fundo Eixo/Medida Indicador de 

Realização 

  

Meta 2018 

  

Meta 2023 

Indicador 

Indicador  2017 

FSE 

b) Projetos de criação do próprio emprego 

ou empresa por desempregados ou 

inativos que pretendam voltar ao mercado 

de trabalho. 

Pessoas 

apoiadas no 

âmbito da 

criação de 

emprego, 

incluindo 

autoemprego 

33 56 0 

FEDER 

b) Projetos de criação do próprio emprego 

ou empresa por desempregados ou 

inativos que pretendam voltar ao mercado 

de trabalho. 

Empresas que 

beneficiam de 

apoio 

3 17 0 

g) Projetos de investimento para a 

expansão de pequenas e microempresas 

existentes de base local ou para a criação 

de novas empresas e pequenos negócios, 

designadamente na área da valorização e 

exploração de recursos endógenos, do 

artesanato e da economia verde, incluindo 

o desenvolvimento de empresas em 

viveiros de empresas. 

Empresas que 

beneficiam de 

apoio 

3 17 1 
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a) Património Cultural: 

ii) Proteção, valorização, conservação e 

promoção do património histórico e 

cultural com elevado interesse turístico, 

incluindo em particular aquele que já é 

Património da Humanidade reconhecido 

pela UNESCO. 

Aumento do 

número 

esperado de 

visitantes a 

sítios de 

património 

cultural e natural 

e atrações 

beneficiários de 

apoio 

92 368 0 

b) Património Natural: 

i) Criação e requalificação de 

infraestruturas de apoio à valorização e 

visitação de Áreas classificadas, bem 

como outras áreas associadas à 

conservação de recursos naturais, 

incluindo sinalética, trilhos, estruturas de 

observação e de relação com a natureza, 

unidades de visitação e de apoio ao 

visitante, rotas temáticas, estruturas de 

informação, suportes de comunicação e 

divulgação. 

Aumento do 

número 

esperado de 

visitantes a 

sítios de 

património 

cultural e natural 

e atrações 

beneficiários de 

apoio 

92 368 0 

FEADER 

1- Pequenos investimentos nas 

explorações agrícolas 

Nº Projetos 

Apoiados 

5 23 5 

2 - Pequenos investimentos na 

transformação e comercialização  

1 5 2 

3 - Diversificação de atividades na 

exploração 

1 3 1 

4 - Cadeias curtas e mercados locais  1 4 0 

5 - Promoção de produtos de qualidade 

locais  

1 5 0 

6 - Renovação de aldeias   0 2 0 

Quadro 6. Candidaturas recebidas na medida 10.2.1.1 – 1º concurso 

 

Constata-se a evolução da execução das medidas de apoio do FEADER. 
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Nas restantes o desenvolvimento é incipiente, pois só em 2017 se abriu o primeiro concurso SI2E 

que regulamenta os fundos FEDER e FSE. 

 

7.1.3  Balanço detalhado por operação 

7.1.3.1 Operação 10.2.1.1 – Regime Simplificado de pequenos investimentos nas explorações 

agrícolas 

 

A medida de apoio 10.2.1.1 “Pequenos investimentos na exploração agrícola”, consiste no apoio a 

pequenos investimentos na explorações agrícolas, desde ações de preparação de terrenos, 

plantações, instalações/modernização de sistemas de rega, máquinas agrícolas e outros 

equipamentos novos, cujo investimento mínimo é de 1000€ e máximo de 40 000€, sendo o nível de 

apoio de 50%. 

Esta medida sofreu alterações estruturais com a Portaria º 238/2017, ao nível da elegibilidade dos 

beneficiários. 

Revogou a obrigatoriedade do beneficiário ter atividade aberta há pelo menos um ano, permitindo 

que novos agricultores se possam candidatar. Esta situação é benéfica, pois quer em agricultores 

sem atividade formalizada, quer para novos que pretendam investir na agricultura, é uma derradeira 

oportunidade. É expectável, como nos encontramos em território de mini fundio, com um 

investimento de 40 000€ já seja possível iniciar uma atividade agrícola. 

Foi igualmente alterado o critério que fixava o volume de negócios do ano anterior à candidatura de 

50 000€, passando a vigorar que o volume de negócios ou de pagamentos diretos, suja soma seja 

igual ou inferior a 100 000€, no ano anterior ao da apresentação da candidatura.  

Esta medida de apoio teve o seu primeiro aviso (PDR2020-ADRITEM-10211-001) desde o dia 30 de 

julho de 2016 a 30 de setembro de 2016 e a dotação do aviso era 356 032,90 € (conforme 

indicações do secretariado técnico do PDR, a dotação dos avisos deve ser no máximo 70% do fundo 

FEADER atribuído ao GAL), onde recebeu 7 candidaturas, onde 5 tiveram o parecer favorável e 

seguiram para contratação.  

Foi aberto o 2º concurso, já com a introdução das alterações, no período de 13 de Novembro a 31 

Janeiro de 2018, que se expeta aumentar o número de candidaturas.  

 

7.1.3.2 Operação 10.2.1.2 Pequenos Investimentos na transformação e comercialização 

Em relação à medida de apoio 10.2.1.2 “Pequenos investimentos na transformação e 

comercialização de produtos agrícolas”, cujo apoio se destina a pequenos investimentos através da 

criação ou modernização de unidades de transformação e/ou comercialização de produtos agrícolas 
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destinados a melhorar o desempenho competitivo das unidades agroindustriais. Os destinatários são 

pessoas individuais ou coletivas que se dediquem à transformação ou comercialização de produtos 

agrícolas, sendo o investimento mínimo de 10 000€ e o máximo de 200 000€ e a taxa de apoio é de 

45%.  

Esta medida de apoio teve o seu primeiro aviso (PDR2020-ADRITEM-10212-001) desde o dia 30 de 

julho de 2016 a 30 de setembro de 2016 e a dotação do aviso era 356 032,90 € (conforme 

indicações do secretariado técnico do PDR, a dotação dos avisos deve ser no máximo 70% do 

FEADER atribuído ao GAL). 

No ano de 2017 teve o período de candidaturas entre 22 Fevereiro e 31 de Março e recebeu uma 

candidatura, que transitava do concurso anterior com parecer de não elegibilidade. 

 

 

Nome do Beneficiário Nome do projeto Localidade do Projecto Inv. Eleg. Proposto 

Careplants, LDA The solution for trading small fruits Romariz- Santa Maria da Feira 221 635,00 € 

Quadro 7. Candidaturas recebidas na medida 10.2.1.2 – 2º concurso 

 

Foi também alvo de desistência, um promotor do primeiro concurso, já contratualizado. Precisamente 

o promotor TERESA MAFALDA DE CASTRO E PINHO DA SILVA LEITE com investimento previsto 

de 116 590,89 € e apoio de 38 483,85, verba que veio a reforçar a dotação futura para esta medida. 

 

7.1.3.3. Operação 10.2.1.3 – Diversificação de atividades na exploração agrícola 

A medida de apoio á “Diversificação de atividades na exploração agrícola” serve para apoiar 

investimentos na diversificação de atividades na exploração agrícola para atividades não agrícolas, 

criando novos rendimentos no agregado familiar. Os destinatários desta medida são pessoas 

individuais ou coletivas que exerçam a atividade agrícola (com comprovativos de rendimentos da 

exploração) ou membros do seu agregado familiar. 

O investimento mínimo era de 10 000€ e o máximo 200 000€ e a taxa de apoio entre 40 a 50%, se o 

pedido de apoio contemplar a criação líquida de postos de trabalho. 

As atividades económicas elegíveis foram as seguintes: 

1. Unidades de alojamento turístico nas tipologias de turismo de habitação, turismo no espaço 

rural nos grupos de agroturismo ou casas de campo, alojamento local, parques de campismo e 
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caravanismo e de turismo da natureza nas tipologias referidas — CAE 55202; 55204; 553; 559 

apenas no que diz respeito a alojamento em meios móveis; 55201 (Anexo I);  

2. Serviços de recreação e lazer — CAE 93293; 91042; 93294 (Anexo I); 

3. Outras CAE definidas pelo GAL ADRITEM- CAE 93; 231; 910; 2042; 2053; 2370; 3212; 5630; 

8690; 8810; 8891; 10611; 10711; 10712; 10821; 11050; 16292; 16295; 19203; 23411; 32996; 46150; 

47250; 47293; 55203; 56101; 56104; 96040; 96092 ; 

4. Nas CAE da divisão 01 são elegíveis as atividades dos serviços relacionados com a 

agricultura (01610) ou com a silvicultura e exploração florestal (024).   

O aviso teve como período de abertura 1 outubro até 16 dezembro 2016, mas devido à falta de 

candidaturas, foi prorrogado até 13 janeiro 2017. 

Desta prorrogação resultou uma candidatura, conforme quadro seguinte 

 

Nome do Beneficiário Nome do projeto 
Localidade do 

Projeto 

Inv. Eleg. 

Proposto 

Inv. Eleg. 

Validado 
Apoio 

CASA DE VALCOVA - 

SOCIEDADE AGRÍCOLA 

E TURISMO DE 

HABITAÇÃO, LDA; 

Criação de Unidade 

de Turismo no 

espaço rural 

Canedo- 

Santa Maria 

da Feira 

208 448,61 € 199 769,81 € 99 884,91 € 

Quadro 8. Candidaturas recebidas na medida 10.2.1.3 – 1º concurso 

 

Esta candidatura obteve uma VGO de 14 valores.  

Após terminada a analise esteve duas vezes em Controlo de Qualidade na AG do PDR2020, antes 

da Audiência de Interessados e antes da Decisão. Ambos os resultados vieram conformes seguindo 

para decisão no dia 12 de Abril, em reunião de Órgão de Gestão. 

Ficando em homologação durante o mês de Maio e seguindo-se para contratualização no IFAP, 

onde desde Outubro se encontra em controlo de qualidade. 

 

7.1.3.4 Operação 10.2.1.4 – Cadeias curtas e mercados locais 

Não foi aberto concurso em 2017 para esta medida 

 

7.1.3.5 Operação – Promoção de produtos de qualidade locais 

Não foi aberto concurso em 2017 para esta medida 
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7.1.3.6 Operação 10.2.1.5 – Renovação de Aldeias 

Esta medida de apoio é elegível para operações cujo território de intervenção seja de território rural 

abrangido pelas listas de freguesias previstas no PDR2020 e publicada pelo Gabinete de 

Planeamento, Politicas e Administração Geral. Da publicação resulta que só o território de Oliveira de 

Azeméis é elegível no território do DLBC RURAL ADRITEM, com exceção da União de freguesias de 

Oliveira de Azeméis, Riba-Ul, Ul, Macinhata Seixa, Madail. 

Foi abordado junto do Município de Oliveira de Azeméis um plano estratégico comum que resultou 

com a seleção da aldeia Vilarinho de São Luis, como alvo de recuperação do património. Nesse 

sentido fez-se duas ações de levantamento das necessidades no local, junto da população, com 

apoio da Associação de Tradições de S. Luiz 

Estava previsto a abertura de concurso no decorrer do ano de 2017, no entanto, devido às eleições 

autárquicas, o executivo mudou o que exigiu novas reuniões para apresentação da medida.  

Deste modo prevê-se a abertura de concurso para 2018. 

 

7.1.3.7 SI2E- Sistema de Incentivos ao Emprego e ao Empreendedorismo 

O investimento e a dinâmica da criação de empresas constitui o suporte fundamental do 

desenvolvimento económico e social equilibrado de qualquer território, enquanto fonte geradora de 

atividade económica e de emprego. 

Através do FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional) é possível conceder apoio ao 

desenvolvimento dos viveiros de empresas e apoio à atividade por conta própria, às microempresas 

e à criação de empresas. Já com o FSE (Fundo Social Europeu) é possível apoiar projetos de 

criação do próprio emprego ou empresa por desempregados ou inativos que pretendam voltar ao 

mercado de trabalho. 

Os sistemas de incentivos do Portugal 2020 no domínio temático da competitividade e 

internacionalização têm vindo a apoiar o investimento nas empresas numa base centrada nos 

setores transacionáveis, orientado para as exportações e com maior intensidade tecnológica e de 

conhecimento. Reconhece -se porém a sua menor adequação, enquanto instrumento de promoção 

do investimento promovido por empresas de menor dimensão que estimulam o surgimento de 

pequenos negócios e a concretização de oportunidades de criação de valor ancoradas nos recursos 

e ativos endógenos. 

O papel relevante das micro e pequenas empresas para a criação de valor e emprego, e para a 

diversificação e qualificação das bases empresariais, de forma particular em territórios de baixa 

densidade ou com constrangimentos decorrentes de elevados níveis de desemprego, aconselha a 
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diversificação da oferta dos apoios ao empreendedorismo e à criação de emprego, justificando -se 

assim a criação do presente Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E).  

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. 

Os incentivos, na componente FEDER tem como taxas base de apoio: 

40 % Para os investimentos localizados em territórios de baixa densidade 

30 % Para os investimentos localizados nos restantes territórios 

Majorações (até um máximo de 20 pontos percentuais): 

i. Projetos de criação de micro e pequenas empresas ou expansão ou modernização de micro e 

pequenas empresas criadas há menos de cinco anos; 

ii. Projetos enquadrados em prioridades especialmente relevantes para os territórios em causa; 

Já a componente FSE, os incentivos à criação de postos de trabalho são através de comparticipação 

das remunerações de postos de trabalho criados (limite mensal: Indexante de Apoio Social – IAS), 

onde os períodos máximos por tipo de contrato e majorações são: 

i. Período base 

• 9 Meses para contratos de trabalho sem termo ou criação do próprio emprego 

• 3 Meses para contratos de trabalho a termo com uma duração mínima de 12 meses 

ii.  Majorações 

• 3 Meses para as Intervenções GAL 

• 2,5 Meses com um máximo de 6 meses, para as restantes situações, por cada uma das seguintes 

situações: 

i) Projetos localizados em territórios de baixa densidade; 

ii) Projetos de criação de micro e pequenas empresas ou expansão ou modernização de micro e 

pequenas empresas criadas há menos de cinco anos; 

iii) Para trabalhadores do género sub-representado ou para trabalhadores qualificados; 

Postos de trabalho criados com termo: majoração no caso de conversão do contrato de trabalho a 

termo certo em contrato de trabalho sem termo, que corresponde ao valor equivalente a duas vezes 

a retribuição base mensal nela prevista até ao limite de cinco vezes o valor do IAS. 

Em 2017 abriu-se o primeiro aviso desta medida com dotação orçamental de 859 337,50 € (FSE) e 

368 287,50 € (FEDER) que recebeu 12 candidaturas. Duas candidaturas foram rejeitadas em virtude 

dos promotores não terem apresentado a componente FSE. 

As restantes encontram-se, nesta data em fase de análise, sendo espectável aprovação de 9 

candidaturas, tendo já sido comunicado à Autoridade de Gestão (CCDR-N). 
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Em 2018 prevê-se a abertura de segundo aviso do SI2E entre Janeiro – Março de 2018.  

 

A dotação prevista encontra-se no quadro seguinte: 

 

 

 

 

 

 

Dotação ADRITEM FEDER 

2º Aviso 2018 

Dotação ADRITEM FSE 

2º Aviso 2018 

 

368 287,50 EUR 

 

368 287,50 EUR  

Quadro 9. Dotação da Medida SI2E 
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7.1.4 Informação sobre atividades de avaliação realizadas  

Esta informação não se aplica em 2017 

 

7.1.5 Medidas tomadas para garantir a qualidade e a eficácia da implementação da EDL  

7.1.5.1 Informação sobre auditorias e controlos efetuados 

Como 2017 foi o primeiro ano de homologação, decisão e contratualização de diversas candidaturas, 

registou-se controlos de qualidade a várias análises da ADRITEM conforme tabela seguinte, tanto da 

Autoridade de Gestão como da Entidade Pagadora, que se refletem no quadro seguinte: 

Operações 

PDR 

Candidaturas alvo de 

Controlo de Qualidade 

Resultado Análise 

PDR2020 IFAP 

PDR2020 IFAP Conforme Não Conforme Conforme Não Conforme 

10.2.1.1 1 0 1 0 0 0 

10.2.1.2 2 2 2 0 2 0 

10.2.1.3 2 1 2 0 SR  SR 

Quadro 10. Resultados de análise de auditorias e controlos em Operações PDR 

SR- Sem resultado na presente data 

Registou-se que as candidaturas alvo de controlo de qualidade estavam conforme.  

 

7.1.5.2 Problemas detetados na Gestão da EDL e medidas corretivas 

Não se aplica. 

 

7.1.5.3 Relacionamento com a autoridade de gestão 

O relacionamento com a autoridade de gestão foi, em 2017, de parceria.  

 

7.1.5.4 Relacionamento com o organismo pagador 

O relacionamento com o organismo pagador foi, em 2017, de parceria. Houve algumas formações no 

que diz respeito à plataforma do IFAP e que os técnicos da ADRITEM realizaram. Foi igualmente 

realizado pedidos de pagamento relativamente ao funcionamento do DLBC. 
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7.1.6 Articulação com outras medidas do PDR e outros instrumentos de políticas do 

território 

O EMER – N  - Empreendedorismo em Meio Rural na Região do Norte -  É uma ferramenta de apoio 

ao empreendedorismo, adaptado aos condicionalismos e particularidades do meio rural, com a 

finalidade de criar uma envolvente positiva, de suporte ao aparecimento e crescimento das empresas 

e do emprego na Região Norte. 

Tem como objetivos: Reforçar a competitividade das Pequenas e Médias Empresas; Fomentar o 

empreendedorismo de base local; Criar valor e promover as economias locais; Revitalizar o 

conhecimento e os saberes locais e regionais; Contribuir para a fixação da população local; Através 

de: Mentoria e acompanhamento permanente por técnicos de competência e experiência 

comprovada; Definição de um plano personalizado de avaliação e intervenção para cada promotor; 

Consultoria especializada por investigadores das entidades de ensino superior; Acesso a ações de 

promoção e divulgação próprias; Integração numa rede regional de negócios única; Acesso a opções 

de financiamento próprias; Utilização do label EMER-N nos seus produtos e serviços. 

Este projeto entra em articulação com o DLBC na medida em que vai permitir acompanhar 

empreendedores que apresentaram candidaturas nas diferentes medidas na resolução de alguns 

possíveis problemas com a gestão das suas empresas. 

 

7.1.7 Medidas tomadas para garantir os requisitos de funcionamento, animação e de 

publicidade  

7.1.7.1  Funcionamento e Animação 

Em 2017 foram realizadas diversas sessões de divulgação e reuniões, com o objetivo essencial de 

divulgar o SI2E- Sistema de Incentivos ao Emprego e ao Empreendedorismo, num total de 7 sessões 

de divulgação. 

Ocorrendo duas tipologias de sessões, as sectoriais (Associações/IPSS; Artesanato; Turismo, 

Hotelaria e Restauração) e as de concelhio (Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira e Gondomar) 

assim como a realização de uma outra sessão de divulgação juntamente com o IEFP em São João 

da Madeira. 
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Figura 1. Cartaz de Divulgação das sessões de esclarecimento do SI2E 

 

As sessões passavam por explicar a empreendedores e atuais empresários dos diversos sectores 

económicos, os critérios de elegibilidade de beneficiários e de operação, os investimentos elegíveis e 

a percentagem limite que alguns investimentos estão delimitados, como obras, estudos e projetos de 

arquitetura. Sempre com o objetivo principal do sistema de incentivos, da criação de postos líquidos 

de trabalho, sendo estes apoiados ou não pelo FSE. 

Sessão Nº Participantes 

IPSS e Associações 25 

Artesanato 11 

Turismo/Hotelaria 12 

IEFP 18 

Gondomar 74 

Santa Maria da Feira 37 

Oliveira de Azeméis 14 

TOTAL 191 Pessoas 

Quadro 11. Participantes em sessões de divulgação e reuniões 
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Figura 2. Sessão de esclarecimentos do SI2E para IPSS e Associações realizada no dia 4 de Julho 

no Auditório da Junta de Freguesia de Cesar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sessão de esclarecimentos sobre o SI2E no GoldPark em Gondomar, a 28 de Junho 

 

Foram feitas posteriormente duas sessões de esclarecimento relativamente às alterações da Portaria 

152/2016 pela Portaria nº238/2017, com especial foque nas alterações da medida 10.2.1.1 

Pequenos investimentos nas explorações agrícolas. Nesse sentido foram preparadas sessões de 

divulgação no início de 2018 

 

7.1.7.2 Informação e Publicidade 

Relativamente a este ponto a ADRITEM tem publicado no seu site – www.adritem.pt e no seu 

facebook todas as novidades e atualizações relativamente ao DLBC da ADRITEM relativamente à 
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abertura de concursos e iniciativas desenvolvidas pela associação e relacionadas com o DLBC. 

Foram enviadas informações aos jornais locais, sobretudo no que diz respeito à abertura de 

concursos. Em termos de informação fez-se também um panfleto de divulgação que foi distribuído 

pelo público nas sessões de divulgação e que também está disponível nas instalações da ADRITEM. 

 

 

Figura 4. Flyer de divulgação para abertura de concurso 10.2.1.1 
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Figura 5- Alguns exemplos de publicações em jornais locais ao longo do ano de 2017 

 

Nestas publicações faz-se sempre a publicidade aos apoios, através da barra de assinaturas. 
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7.1.8 Informação sobre atividades de cooperação interterritorial e transnacional  

O concurso da Operação 10.3.1 - Cooperação interterritorial e transnacional dos GAL abriu no 

passado dia 18 de Dezembro. 

Neste momento a Equipa Técnica encontra-se a preparar a candidatura. A ADRITEM dispõe de 

verba disponível 183 484,28 € 
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7.2 Sistema de Apoio às Ações Coletivas – Promoção do Espirito Empresarial -EMER-N - 
Empreendedorismo em Meio Rural na Região Norte 

 

O EMER – N  - Empreendedorismo em Meio Rural na Região do Norte -  É uma ferramenta de apoio 

ao empreendedorismo, adaptado aos condicionalismos e particularidades do meio rural, com a 

finalidade de criar uma envolvente positiva, de suporte ao aparecimento e crescimento das empresas 

e do emprego na Região Norte. 

Tem como objetivos: Reforçar a competitividade das Pequenas e Médias Empresas; Fomentar o 

empreendedorismo de base local; Criar valor e promover as economias locais; Revitalizar o 

conhecimento e os saberes locais e regionais; Contribuir para a fixação da população local; Através 

de: Mentoria e acompanhamento permanente por técnicos de competência e experiência 

comprovada; Definição de um plano personalizado de avaliação e intervenção para cada promotor; 

Consultoria especializada por investigadores das entidades de ensino superior; Acesso a ações de 

promoção e divulgação próprias; Integração num rede regional de negócios única; Acesso a opções 

de financiamento próprias; Utilização do label EMER-N nos seus produtos e serviços. 

Este projeto é formado por 15 parceiros ou beneficiários, nomeadamente: 

A UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Associação Centro de Incubação de 

Base Tecnológica do Minho, o Instituto Empresarial do Tâmega, os Institutos Politécnicos de 

Bragança e de Viana e 10 Associações de Desenvolvimento Local: ADER-SOUSA, ATAHCA, 

ADRAT, ADRITEM, ADRIMINHO, ADRIMAG, DESTEQUE, DOLMEN, DOURO SUPERIOR e 

CORANE. A estes juntaram-se, como parceiros, oito Associações Supramunicipais CIM Douro, CIM 

Terras de Trás-os-Montes, CIM Alto Tâmega, CIM Ave, CIM Alto Minho, CIM Tâmega e Sousa e a 

Área Metropolitana do Porto. 

O termo de aceitação foi assinado em Setembro de 2016 iniciando-se assim a execução deste 

projeto. 

A primeira reunião de trabalho deste projeto teve lugar no dia 25 de outubro de 2016, pelas 14h30 na 

Casa das Torres, em Felgueiras, estando presentes os representantes das seguintes entidades 

ACIBTM, IET, UTAD, IPVC, IPB, ADER-SOUSA, ADRAT, ADRITEM, ADRIMAG, ATAHCA, 

CORANE, DESTEQUE, DOLMEN e DOURO SUPERIOR com a seguinte ordem de trabalhos 

1. Procedimentos administrativos; 

2. Material promocional; 

3. Operacionalização da implementação; 

4. Outros assuntos. 
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Em 2017 inscreveram-se na Mentoria de Negócios cerca de 47 promotores/empresas - a meta do 

programa era de 40 até Agosto de 2018; 25 destes continuam efetivamente no processo de 

desenvolvimento do negócio, sendo que 7 já formalizaram atividade – o indicador a cumprir é de 10 

empresas no decorrer do Programa.  

Foram alocados 20.110,90 € a este projeto. 

 

A distribuição geográfica dos projetos tratados no âmbito do EMER-N resume-se na tabela seguinte: 

MUNICÍPIO 47 - INSCRIÇÕES 

VÁLIDAS 

39- PROJETOS 

APOIADOS 

EMPRESAS CRIADAS 

Espinho 9 8 1 

Gondomar 4 3 0 

Oliveira de Azeméis 15 10 3 

Santa Maria da Feira 14 14 3 

São João da Madeira 0 0 0 

Valongo 2 2 0 

Vila Nova de Gaia 3 2 0 

Quadro 12. Distribuição geográfica de projetos no âmbito do EMER-N 

 

O EMER-N não restringe qualquer tipo de atividade ou ideia de negócio quanto à sua tipologia. Deste 

modo, e dada a diversidade do território abrangido, o espetro de atividades económicas sobre as 

quais o apoio do EMER-N tem incidido é bastante amplo. Ainda assim destacam-se as seguintes 

tipologias de projeto: 

 

-Indústria (transformação/desenvolvimento de produtos) – 6 projetos 

-Restauração – 5 projetos 

-Ocupação de tempos livres e Atividades de Lazer – 5 projetos 

-Alojamento Local – 4 projetos 

-Saúde – 3 projetos 
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-Apicultura – 3 projetos 

-Comércio Tradicional – 3 Projetos 

-Centros Hípicos – 2 projetos 

-Artes – 2 projetos 

-Limpezas Florestais – 2 projetos 

-Respostas Sociais – 2 projetos 

-Agricultura – 1 projeto 

-Veterinária – 1 projeto 

-Design – 1 projeto 

 

 

Passando à caracterização das empresas efetivamente criadas no decorrer do programa EMER-N 

ou seja, dentro dos projetos apoiados que se indicaram anteriormente, temos como negócios 

criados: 

 

-Restauração – 2 Projetos (uma empresa em SMF (Souto) e outra em OAZ  (centro) que ainda não 

estão a laborar, mas já abriram atividade; receberam apoio na identificação das fontes de 

financiamento)  

-Setor da Saúde – 1 Projeto (ENI em OAZ (Centro) que iniciou atividade de prestação de serviços de 

fisioterapia; recebe apoio na definição e estruturação da estratégia de negócio) 

-Comércio Tradicional – 1 Projeto (Mercearia Biológica em Espinho (Centro) que abriu portas em 

Junho de 2017; recebeu apoio nas questões burocráticas, estratégia de negócio, e acompanhamento 

personalizado nos primeiros meses de atividade)  

-Comércio Online – 1 Projeto (ENI em SMF (Caldas São Jorge) que iniciou atividade de venda de 

bebidas online; recebeu apoio definição e estruturação da estratégia de negócio) 

-Ocupação Tempos Livres – 1 Projeto (Centro de Estudos em OAZ (São Roque), que abriu portas 

em 2017; recebeu apoio na redefinição do Plano de Investimento, questões burocráticas, estratégia 

de negócio, e acompanhamento personalizado nos primeiros meses de atividade 

-Design – 1 projeto (ENI em SMF (Lamas) que iniciou atividade de Design e Criação de Moda) 

 

A informação fornecida reporta a 31 de Dezembro de 2017. 

 

Para o ano de 2018 (o EMER-N termina em Agosto) está previsto o acompanhamento de mais 20 

projetos e a criação de mais 13 empresas.   
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7.3 ROTA CRIATIVA – Rede de Ofícios Tradicionais e Arte Criativa de Terras de Santa Maria 
 

O projeto ROTA CRIATIVA consiste num conjunto de iniciativas de reforço da capacitação 

empresarial para o desenvolvimento de novos produtos baseados em ofícios tradicionais, e será 

realizado em parceria com ISVOUGA e CINDOR. O objetivo é a criação da Rota Criativa, composta 

por uma rede integrada de artesãos, microempresários e estruturas de apoio à atividade da Rota, 

criando 9 Centros Criativos de Artes e Ofícios. O projeto é sustentado em ações fundamentais de 

atuação: 

 Plano para Cooperação e Desenvolvimento dos Centros Criativos de Artes e Ofícios 

Tradicionais; 

 Promoção, Divulgação e Disseminação da Rota Criativa 

 Plataforma do projeto 

 Atividades de gestão, promoção, divulgação e avaliação do Projeto 

Durante o exercício de 2017, procedeu-se à abertura de três procedimentos de contratação pública 

correspondentes a mais de 45% do investimento da ADRITEM. Dois procedimentos relativos a 

ajustes diretos foram iniciados a 7 de novembro de 2017 e foram enviados convites para 

apresentação de proposta a 10 de novembro de 2017, tendo sido depois rececionadas propostas, 

procedendo-se então para a respetiva avaliação e constituição de relatório final. As decisões de 

adjudicação por despacho datam de 18 de dezembro de 2017, e assinatura de contratos a 26 de 

dezembro de 2017 e 3 de janeiro de 2018. 

O concurso público por prévia qualificação relativo a este projeto foi aberto a 22 de dezembro de 

2017, tendo sido rececionada uma candidatura que foi analisada em sede de relatório final. Tendo-se 

depois procedido à receção de propostas e respetiva análise em sede de relatório final, do qual 

resulta a proposta de adjudicação que foi oficializada a 8 de fevereiro de 2018, tendo o contrato sido 

assinado a 23 de fevereiro de 2018. 

Foram realizadas reuniões preparatórias entre promotores do projeto de modo a delinear tarefas e 

calendarização das ações a realizar. Foi também iniciado o processo de contração dos serviços 

necessários à realização do projeto. No final do ano foram também planeadas reuniões de 

planeamento junto de parceiros importantes para o desenvolvimento do projeto. 
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7.4 CEETSM – Dinamização do empreendedorismo e criação do Conselho Estratégico 
Empresarial de Terras de Santa Maria 
 
O projeto Dinamização do empreendedorismo e criação do Conselho Estratégico Empresarial (CEE) 

de Terras de Santa Maria perspetiva um conjunto de iniciativas de apoio, deteção e estímulo ao 

empreendedorismo e à inovação. As atividades a realizar no âmbito do projeto incluem a realização 

de um Diagnóstico Estratégico ao Tecido Económico, a implementação do Conselho Estratégico de 

Terras de Santa Maria, ator vital na execução do projeto, a execução do Plano para a Inovação e 

Empreendedorismo, e ainda iniciativas de acompanhamento, divulgação e promoção do projeto, 

realizado em parceria com AECOA e Universidade Católica. 

 

Durante o ano de 2017, foram realizadas reuniões preparatórias entre promotores do projeto de 

modo a delinear tarefas e calendarização das ações a realizar. Foi também iniciado o processo de 

contração dos serviços necessários à realização do projeto. A abertura de procedimento de 

Concurso Público promovido pela ADRITEM ocorreu a 30 de maio de 2017. Este Concurso Público 

engloba uma parte substancial dos investimentos a executar pela ADRITEM, respeitante a 53,7% do 

total do investimento elegível da ADRITEM.  

A decisão por agregar estes serviços num único procedimento deveu-se à necessidade de 

interligação entre todos os elementos, e à preocupação em evitar potenciais fragmentações de 

despesa. Não obstante, a ADRITEM mantém as funções de coordenação desses investimentos e a 

execução de todas as tarefas de preparação, monitorização, execução e tramitação dos 

procedimentos do projeto. 

Após a abertura do procedimento, foi definida a data 21 de junho de 2017 como data limite para 

apresentação de propostas, findo o qual foram submetidas duas propostas para análise do júri. 

Neste processo, foi detetada a necessidade de serem exigidas aos concorrentes atributos que não 

foram exigidos e que poderiam colocar em causa obrigações associadas às regras de aplicação dos 

fundos estruturais. Em face desta evidência, e antes de se criarem expetativas aos concorrentes com 

a análise das suas propostas e eventual ponderação e classificação das mesmas, entendeu-se, por 

bem, validar as consequências do lapso contido nas peças do procedimento, cuja correção não foi 

possível em sede do procedimento, uma vez que as propostas já tinham sido entregues e o prazo 

para o efeito já tinha terminado. 

Para este efeito procedeu-se à contratação de uma assessoria ao nível da contratação pública, cujo 

procedimento também conduziu a demora, após o qual foi necessário o técnico avaliar todo o 

processo. Tendo por princípio a intangibilidade das propostas, que não permitem a 

complementaridade ou o acrescento de informação às mesmas, mas sim e tão somente o 
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esclarecimento do seu conteúdo, não se vislumbrou outro cenário que não seja o de a ADRITEM 

decidir não adjudicar o procedimento. 

Esta situação resultou num atraso significativo, tendo-se procedido à anulação do Concurso Público 

em 2 de outubro de 2017, sendo inicialmente expectável que por essa altura já fosse possível estar a 

executar o projeto. Face a essa situação, foi aberto novo procedimento em 15 de novembro de 2017, 

com prazo para apresentação de propostas em 25 de novembro de 2017, período após o qual foram 

analisadas as propostas, tendo sido enviado o Relatório Preliminar para os concorrentes já em 2018. 

Procedeu-se às etapas seguintes do processo de contratação, sendo que o contrato foi assinado a 

14 de fevereiro de 2018. 

Face às situações de atraso por parte da ADRITEM na contratação de serviços, também as 

entidades copromotoras adiaram o início dos trabalhos. Apesar deste atraso na contratação de 

serviços, a ADRITEM tem desenvolvido o trabalho inerente ao estabelecimento e firmação de 

parcerias que promovam a criação do Conselho Estratégico Empresarial. Este trabalho resulta no 

contacto com associações e municípios, realização de reuniões de definição de parceria e estratégia 

de comunicação, calendarização de intervenções e moldes de participação. Este tipo de atividades 

não diz respeito direto a um investimento previsto no plano da operação, não obstante, é um trabalho 

imprescindível para que, quando as ações previstas tiverem início, seja possível desde logo articular 

a sua promoção, divulgação e concretização com os parceiros adequados.  
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7.5 Contratos Locais de Desenvolvimento Social - Direitos e Desafios 3G 

 

 

A ADRITEM é entidade executora do Contrato Local de Desenvolvimento Social 3G de Santa Maria 

da Feira- Projeto Direitos & Desafios. 

O Direitos & Desafios é um projeto de desenvolvimento comunitário de combate à pobreza e 

exclusão social no concelho de Santa Maria da Feira. Enquanto projeto coletivo de cidadania 

participativa, desenvolve ações gratuitas, confidenciais e acessíveis a todos os cidadãos residentes 

no concelho, de forma integrada e estruturada no território. Com entidades parceiras, atua no âmbito 

do empreendedorismo e da empregabilidade, na intervenção familiar e parental, capacitação da 

comunidade e das instituições com o propósito do desenvolvimento social local. 

Tem como Entidade Coordenadora Local a Casa dos Choupos - Cooperativa Multissectorial de 

Solidariedade Social e Entidades Executoras a ADRITEM, AMICIS- Associação de Amigos por uma 

Comunidade Inclusiva em Sanguedo e CTCP – Centro Tecnológico do Calçado de Portugal. 

A ADRITEM é responsável por ações no Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação nomeadamente 

nas ações: 

 

- OLinDA: Oficina Liteiros com Inovação e Design Acrescentado é uma ação que consiste na 

promoção de oficinas de tecelagem para a construção de liteiros tradicionais com valor acrescentado 

ao nível da inovação e design; Através da contratação de um designer de produto e um formador 

para a realização de 3 oficinas de tecelagem de liteiros com inovação e design acrescentado para a 

comercialização. 

 

 Ao longo do ano de 2017 executaram-se as seguintes ações: 

o Realização de formação “Execução de tapeçarias simples- iniciação”, com parceria 
GIP Lobão (IEFP) & CEARTE (Centro de Formação Profissional do Artesanato), num 
total de 50 horas de formação, financiada com atribuição de subsídio de alimentação 
aos formandos. Num total de 16 formandos envolvidos. 
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Figura 6- Formação de iniciação à tecelagem, com recurso a utilização de teares 

 Reprodução dos produtos (em parceria com Casa das Profissões- Cruz Vermelha Sanguedo) 

 Reprodução do produto resultante do primeiro ano de execução, os capotes. Nesse sentido 
foi solicitado o apoio à Casa das Profissões da Cruz Vermelha de Sanguedo para elaborar 
mais golas de liteiro. 

 

Figura 7- Confeção das aplicações de liteiro para a gola dos capotes. 
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o Estabelecimento de protocolos com entidades patrocinadoras (Beatriz dos Panos, 
Vancal) 

O projeto prevê como entidades envolvidas a existência de empresas fornecedoras de 
excedentes industriais. Nesse sentido, face aos materiais desenvolvidos foi elaborado 
parcerias com a empresa Beatriz dos Panos (Espinho), grande retalhista de tecidos e 
têxtil, e a Vancal (Santa Maria da Feira), impressão digital. Em conjunto estas empresas 
forneceram gratuitamente alguns excedentes industriais e venderam outros a preços 
reduzidos, de modo a que fosse possível a confeção do Capote e da Mala INC. 

o Lançamento oficial da marca OLINDA 

No âmbito da  V Edição do Programa Envolve-te no Desafio, foi feito o lançamento oficial da marca 
OLINDA com a seguinte comunicação: 

OLINDA é uma Spin off do Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) Direitos 
& Desafios 3G do concelho de Santa Maria da Feira. 

Promove a criação de novos produtos através de oficinas de aprendizagem de artes 
tradicionais com Designers de Excelência, dirigidas a grupos carenciados identificados 

no território. 

Pretende incentivar e valorizar o indivíduo enquanto elemento com participação 
cultural e profissional ativa, contribuindo para a criação de um produto de valor 

acrescentado, cosmopolita e intimamente relacionado com o mundo da moda. 

O valor das vendas reverte na totalidade aos participantes do projeto. 

Nesta face inicial de lançamento/teste da marca os produtos foram colocados à venda na Loja 
Comunitária da Casa dos Choupos e no atelier de IvoMaia Designers, designer que acompanha o 
projecto.  
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Figura 8- Convite e imagem oficial da marca OLINDA 
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Figura 9- Produtos finais apresentados. Capote de Liteiro e Mala com aplicação de cestaria de apoio 
à comunidade cigana, elaborada por outra ação de entidade parceira do CLDS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10- Cobertura pelos media local 
 

- Prove + : Promover e Vender mais 
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A oficina PROVE + pretende promover o consumo local, através das IPSS ou Escolas, de produtos 

agrícolas produzidos pelos produtores agrícolas do concelho. Através do estabelecimento de 

parcerias com a Cooperativa Agrícola da Feira, APK, produtores de mirtilos e outros produtores 

agrícolas para a constituição de uma rede de produtores do concelho que forneça IPSS e/ou 

Escolas, agendes sociais a quem vai ser atribuído o selo “Responsabilidade Social- Cantinas de 

produção local”. 

Ao longo do ano de 2017 executaram-se as seguintes ações: 

• Levantamento de agricultores do concelho (25) para a constituição da rede de abastecimento; 

Reuniões com as seguintes instituições: 

• Agrupamento Escolas Fernando Pessoa 

• Agrupamento Escolas Arrifana 

• Agrupamento Escolas Argoncilhe 

• Centro Social de Lourosa 

• Centro Social Dr. Crispim Teixeira Borges de Castro 

• Centro Social e Paroquial Caldas S.Jorge 

Que resultaram em dois fornecimentos na Escola Arrifana e Centro Social Paroquial Caldas S.Jorge. 

 

- ISCA: Incubadoras Sociais para Confeção Alimentar. Esta ação pretende apoiar o 

empreendedorismo através da criação de pequenos negócios de produtores de alimentos 

confecionados, conduzindo à sua profissionalização, e com garantia do cumprimento do HACCP, 

através da constituição de uma rede de equipamentos de cozinha de IPPS e/ou Escolas. As 

entidades que integram esta rede são identificadas através do selo “Responsabilidade Social- Apoio 

a Empreendedor Local”. 

Ao longo do ano de 2017 executaram-se as seguintes ações:                                  

 Reuniões para estabelecer protocolos: 

o Agrupamento Escolas Fernando Pessoa 

o Agrupamento Escolas Arrifana 

o Agrupamento Escolas Argoncilhe 

o Centro Social de Lourosa 

o Centro Social Dr. Crispim Teixeira Borges de Castro 

o Centro Social e Paroquial Caldas S.Jorge 

 

 Integração de uma nova promotora: Pausa em Causa, confeção de bolos, bolachas e diversos para 

eventos de catering. A confeção dos produtos ocorre no Agrupamento Escolas Argoncilhe.                                 
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Envolve-te no Desafio – Showcooking “Alimentação saudável” e lançamento marca OLINDA 

O Contrato Local de Desenvolvimento Social 3G promoveu a V Edição da iniciativa “Envolve-te no 

Desafio!”. Durante os 3 dias do evento decorreram diferentes atividades tendo por base 3 eixos de 

intervenção – Emprego, Formação e Qualificação, Intervenção Familiar e Parental, Preventiva da 

Pobreza Infantil e Capacitação da Comunidade e das Instituições. O objetivo foi a promoção de um 

maior conhecimento das ações disponibilizadas para a comunidade, com vista a aproximar ainda 

mais o projeto das pessoas e promover um maior envolvimento dos cidadãos na dinâmica do 

mesmo. 

 

 

  

A ADRITEM participou em duas atividades, no lançamento da marca OLINDA, já descrita 

anteriormente e, no âmbito da ação PROVE +, a realização de um showcooking “Alimentação infantil 

saudável”.  

Este momento foi dirigido a cozinheiros(as) das cantinas da rede escolar e social do concelho de 

Santa Maria da Feira, Grávidas, Pais e à comunidade em geral,  pretendendo realçar a importância 

dos produtos locais na alimentação infantil, dando ferramentas para uma confeção de produtos mais 

saudável. 

 

Figura 11- V Edição Envolve-te no Desafio (22 a 24 Novembro de 2017) 
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O showcooking ficou a cargo da Chef/Blogger Diana Pereira (http://www.alcachofraveg.pt/blog/) que 

partilhou a sua experiência enquanto mãe e formadora, sugerindo algumas opções de almoço a 

realizar tanto na escola como em casa. Todo a iniciativa será comentada pela nutricionista Dr.ª 

Sandra Silva, com o objetivo de promover uma constante troca de experiências com a plateia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12- Chef Diana Pereira confecionando três momentos de refeição, com recurso a produtos 

locais (sopa; prato principal e sobremesa) 
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Figura 13- Plateia assistente.  
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7.6  HFA – Há Festa na Aldeia 

 

O Há Festa na Aldeia é um projeto pioneiro de desenvolvimento do território. Desenvolvido pela 

ADRITEM, em 2013, e à qual se juntou, em 2015, a ADER-SOUSA, é assumido pela ATA em 2017, 

com o objetivo de poder ser replicado em todo o território nacional. 

Em parceria com os municípios, as juntas de freguesia, as associações locais e os habitantes destas 

regiões, desenhou- se uma estratégia que visa cumprir a missão de criar um novo foco de 

atratividade em Aldeias Rurais, assente em quatro eixos: qualificação, envolvimento, identidade e 

comunicação. 

Os contextos territoriais de inserção das aldeias estão muito longe de poderem ser caracterizados de 

forma homogénea. Não obstante, apresentam problemas e dinâmicas comuns. Com frequência, 

assistimos a cenários de perda de qualidade de vida e bem-estar da população, desertificação 

consequente e progressiva, que se traduz em quebra de rendimentos económicos, isolamento social 

e perda do sentimento de pertença à comunidade. 

Regista-se como tendência nacional uma descapitalização traduzida pela assimetria nos 

investimentos destinados à cidade e ao campo, no qual o meio rural foi preterido em múltiplos 

domínios de acção, nomeadamente pelo encerramento de serviços. 

Por outro lado, e segundo o Programa Mínimo de Revitalização das Aldeias (2013) a influência do 

meio urbano “atenta” contra a sua identidade e reduz a sua autossustentabilidade. Sem força para 

contraporem a esta influência a valia das culturas que a definem, mas sem verdadeiramente se 

urbanizarem, as pessoas das aldeias e lugares, por esta forma subordinadas, tendem e fechar-se em 

si mesmas”, assim como assiste à “perda de autenticidade das construções de génese rural” e à 

“ausência de intervenção dos edifícios privados existentes”. 

Face às problemáticas identificadas, afigura-se necessário o desenvolvimento de uma estratégia que 

potencie o espaço rural, o valorize e o estimule, através de processos de cocriação e cidadania, que 

funcionem em rede e conduzam a hábitos de parceria, promovendo a concertação com poderes 

públicos e as forças vivas locais. 
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7.6.1 Plano de Atividades – Há Festa na Aldeia 
Em 2017, o ciclo de iniciativas HFA aconteceu em aldeias dos territórios abrangidos pelas 

Associações de Desenvolvimento Local ADRITEM e ADER-SOUSA  

 GAL ADRITEM  

Areja, Freguesia da Lomba, Gondomar 

Porto Carvoeiro, Freguesia de Canedo, Santa Maria da Feira 

Ul, União das Freguesias de Oliveira de Azeméis, Santiago de Riba-Ul, Ul, Macinhata da Seixa e 

Madail, Oliveira de Azeméis 

Vilarinho de S. Roque, Freguesia de Ribeira de Fráguas, Vilarinho de S. Roque 

 GAL ADER-SOUSA  

Burgo, Freguesia de Pombeiro de Ribavizela, Felgueiras 

Castromil, Freguesia de Sobreira, Paredes 

No quadro abaixo, descreve-se de forma geral as atividades realizadas em 2017: 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

VISITAS ÀS ALDEIAS HFA 

REUNIÕES COM A 

COMUNIDADE 

 QUATRO VISITAS REALIZADAS PELA EQUIPA TÉCNICA HFA PARA DEFINIÇÃO DO 

GRUPO DE TRABALHO (COMUNIDADE, ATA, ADL, JUNTA DE FREGUESIA E 

MUNICÍPIO) 

DUAS REUNIÕES COM A COMUNIDADE 

FORMAÇÕES EM TODAS 

AS ALDEIAS HFA 

ESTA É UMA DAS COMPONENTES MAIS IMPORTANTES DO PROJETO "HÁ FESTA 

NA ALDEIA". COMO TAL, FORAM REALIZADAS DUAS OFICINAS EM CADA ALDEIA 

HFA, DE CERCA DE 25H DE FORMAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS, TAIS COMO MÚSICA, 

ARTESANATO, CARPINTARIA, MARIONETAS, RENDA DE FILÉ, ENTRE OUTRAS. 

 

VISITAS E TRABALHO DO 

FOTÓGRAFO ALEX TEN 

NAPEL 
EM 2017 O FOTÓGRAFO CONVIDADO PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO 

FOTOGRÁFICO,COM O TEMA “ GALINHAS”,  FOI O HOLANDÊS ALEX TEM NAPEL, 

COM VASTA EXPERIÊNCIA NA ÁREA E VENCEDOR DE VÁRIOS PRÉMIOS 

INTERNACIONAIS. A MELHOR FOTO DE CADA  ALDEIA FOI ESCOLHIDA PARA O 

CARTAZ DO EVENTO-ÂNCORA, AS RESTANTES PARA EXPOSIÇÃO DURANTE O 

FESTIVAL. 

ESCOLHA DAS 

MELHORES 

FOTOGRAFIAS PARA 

CADA UM DOS CARTAZES 

DO EVENTO-ÂNCORA HFA 
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Coro da Aldeia Jobra
macramé/carpintaria Rita Pinto

Arruada Musical Aleksandar Caric 
Artesanato Rita Pinto

Arruada Musical Aleksandar Caric 
Artesanato Rita Pinto

Coro da Aldeia Ivo Brandão
Artesanato Rita Pinto

Oficina de Marotes
Cristina Marvão
Adelaide Osório

Tabatô de Burgo Serginho

Areja

Porto Carvoeiro

Ul

Burgo

Vilarinho de S. Roque

 

 

7.6.2 Atividades HFA realizadas em 2017 
Ao longo do ano, acontecem várias iniciativas, eventos, oficinas (2 por aldeia) que permitem cumprir 

objetivos de promoção do turismo e animação da economia local. No Verão, e para comemorar o 

trabalho realizado, acontecem os festivais Há Festa na Aldeia, com música, desporto, a melhor 

gastronomia e artesanato de cada lugar. É, por isso, uma oportunidade única de valorização do 

legado endógeno e imaterial destas regiões.  

 

7.6.3 Oficinas 
No âmbito do ciclo HFA 2017 foram realizadas as seguintes oficinas, de 25 e 50 horas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As oficinas realizadas cumprem o propósito de valorização das aldeias através da envolvência com a 

música e o artesanato tradicionais, despoletada pelos meios e adereços locais. Desta forma 

valorizam-se os produtos e os costumes artesanais numa perspetiva de empreendedorismo. 

 

EVENTO-ÂNCORA “HÁ 

FESTA NA ALDEIA” EM 10 

ALDEIAS 

EVENTO COM DURAÇÃO DE 2 DIAS COM PROGRAMAÇÃO CULTURAL E 

ENVOLVIMENTO DE ASSOCIAÇÕES CULTURAIS LOCAIS. AÇÃO COM MAIS 

PROJEÇÃO NA IMPRENSA E DE CAPTAÇÃO DE PÚBLICO 

DEFINIÇÃO DAS NOVAS 

ALDEIAS HFA 

SELEÇÃO DE ALDEIAS QUE CUMPREM AS CONDIÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

DO PROJETO "HÁ FESTA NA ALDEIA" EM 2018 

Quadro 13. Atividades realizadas em 2017 no âmbito do HFA 

Quadro 14. Oficinas realizadas em 2017 no âmbito do HFA 
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Figura 14. Oficinas HFA 
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Areja Burgo Porto Carvoeiro Ul Vilarinho de S. Roque

2017 15 e 16 Julho 8/9 Julho 12 e 13 de Agosto 9/10 Setembro 17/18 Junho

EVENTOS ÂNCORA

7.6.4 Eventos-Âncora 
Os eventos-âncora mostram o trabalho que é realizado durante o ano. 

 Em 2017, realizaram-se nas seguintes datas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Eventos-Âncora HFA 

 

 

 

Quadro 15. Eventos-Âncora realizadas em 2017 no âmbito do HFA 
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7.6.5 Detalhe das atividades por mês de execução  
No quadro abaixo, estão detalhadas as atividades realizadas por mês de execução: 

MARÇO
PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PARA FESTAS;

REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO ALDEIAS

PRODUÇÃO DE CARTAZES DO EVENTO-ÂNCORA HFA

REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO 

Vilarinho de S.Roque (ADRITEM, ATA, Câmara, Junta, Avilar) : dia 9 (reunião de programação)

Porto Carvoeiro (ATA, Câmara, Junta, Associações Locais): dia 15 (reunião de programação)

Ul (ADRITEM, ATA, Câmara, Juntas OAZ,Pinheiro e Loureiro, FAMOA APTM): dia 31

OFICINAS 

Coro da Aldeia Vilarinho de S. Roque: dias 16, 23 e 30

Carpintaria/Macramé Vilarinho de S. Roque: dias 14, 17 e 24

ArruAda Musica e Cenografia l Areja/Porto Carvoeiro: dias 2,26,27

Oficina de Marotes Burgo: dia 19

Tabatô de Burgo: dias 10 e 19

ENCONTRO COM A COMUNIDADE

Vilarinho de S. Roque (ATA, Junta, população): dia 29

APONTAMENTO HFA CASTROMIL: dia 28 

JUNHO
PREPARAÇÃO DOS EVENTOS-ÂNCORA HFA

OFICINAS 

Coro da Aldeia Vilarinho de S. Roque: dias 6 e 13

HFA VILARINHO DE S. ROQUE (PRÉ-PRODUÇÃO, PRODUÇÃO E PÓS PRODUÇÃO)

17 E 18 JUNHO | HFA VILARINHO S. ROQUE EVENTO ÂNCORA

OFICINAS 

Arruada Musical Areja/Porto Carvoeiro: dias 5, 12, 16, 26

Artesanato Areja/Porto Carvoeiro: dia 3

Oficina de Marotes Burgo: dias 26, 27, 28, 29 e 30

Tabatô de Burgo: dias 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 27, 28 e 29

HFA BURGO E AREJA (PRÉ-PRODUÇÃO E PRODUÇÃO)

REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO 

Areja (TURNAROUND, ATA, JUNTA, ASSOCIAÇÕES LOCAIS): DIA 10 (reunião de programação)

Ul (ADRITEM, ATA, Câmara, Imprensa e Associações Locais): dia 21 (Loureiro e Pinheiro da Bemposta) e 22 (Ul) - reunião de programação; dia 26 (visita 

técnica)

ABRIL
FOTOGRAFO HOLANDÊS: ALEX  TEN NAPEL

Vilarinho de S. Roque: dia 7

Ul: dia 8

Areja: dia 9

Porto Carvoeiro: dia 10

PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA TELEVISIVO DA RTP: dia 17

REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO 

Vilarinho de S.Roque (ADRITEM, ATA, Câmara, Junta, Avilar, TurnAround) : dia 06

Vilarinho de S. Roque( ADRITEM, ATA, Câmara): dia 21

Ul (ADRITEM, ATA, APTM, Associações Locais): dia 3

MAIO

 

Quadro 16. Atividades realizadas em 2017, por mês, no âmbito do HFA 
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7.5 Bolsa de Terras 
 

 

 

A ADRITEM é uma entidade GeOp ou seja uma entidade autorizada para a prática de atos de gestão 

operacional, nos termos da lei, do regulamento de gestão da bolsa de terras e dos despachos de 

autorização. 

Com entidade gestora operacional da bolsa de terras, tem a seu cargo a dinamização e a divulgação, 

ao nível local, da bolsa de terras, compreendendo todos os atos que visem promover e facilitar a 

adesão e utilização da mesma:  

 - A divulgação e dinamização da bolsa de terras; 

 - A prestação de informação sobre a bolsa de terras; 

 - A promoção da comunicação entre as partes interessadas; 

 - A verificação da informação relativa à caracterização dos prédios prestada pelos proprietários que 

disponibilizem os seus prédios na bolsa de terras; 

 - O envio de informação à DGADR, para disponibilização na bolsa de terras e após cumprimento 

dos procedimentos necessários por parte dos proprietários; 

 - A celebração dos contratos de disponibilização de terras. 

Em Junho 2017 foram disponibilizados por um Privado três prédios rústicos em Romariz – Santa 

Maria da Feira, no lugar de Carvalhas e Cutelas para um total de 0,885 h.a. e que foram logo 

adquiridos por um Jovem agricultor para se candidatar a um projeto para pequenos frutos. 
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7.6 PROVE 

 

O PROVE – Promover e Vender é uma metodologia que pretende contribuir para o escoamento de 

produtos locais, fomentando as relações de proximidade entre quem produz e quem consome, 

estabelecendo circuitos curtos de comercialização entre pequenos produtores agrícolas e 

consumidores, com recurso às TIC. 

Os consumidores terão a possibilidade de experimentar um conjunto de produtos variados da época, 

através da aquisição de cabazes fruto-hortícolas selecionados e de elevada qualidade. 

 

A ADRITEM mantém um conjunto de parcerias no âmbito deste projeto e continua a apoiar os 

núcleos e pretende fazer crescer, em 2017 tínhamos 3 núcleos com 6 pontos de entrega. Mais outros 

2 núcleos que fazem distribuição ao domicílio; para um total de 17 Produtores dos quais cinco estão 

a meio termo, para entregar 231 cabazes semanais. 

Núcleo Santa Maria da Feira:  

  Entregam 27 cabazes semanais, a sexta-feira na Freguesia da Feira 

  2 Produtores, um a meio tempo. 

Núcleo Oliveira de Azeméis: 

 Entregam 86 cabazes semanais, a terça-feira em S J Madeira, a sexta-feira na  Escola 

Livre  de Oliveira de Azeméis 

 5 Produtores a tempo inteiro. 

Núcleo Albergaria-a-Velha: 

 Entregam 53 cabazes semanais, a terça-feira em Aveiro, a quinta-feira Águeda e a 

 Sexta-feira em Albergaria 

 5 Produtores, um a meio tempo. 

Núcleo Douro Sul: 

  Entregam 35 cabazes semanais, entrega ao domicílio, à sexta-feira  

  3 Produtores, dois a meio tempo. 

Núcleo Vouga Norte: 

 Entregam 30 cabazes semanais, entrega ao domicílio, à sexta-feira  

 2 Produtores, um a meio tempo 
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8. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 2017 

8.1 Demonstração dos resultados por natureza de 2017  
  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Direção         O Contabilista Certificado 

 

 

 

 

 

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 
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8.2 Balanço em 31 de dezembro de 2017  
 

    

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          A Direção                                                                                   O Contabilista Certificado 

NOTAS 
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8.3 Análise da situação financeira  
 

A ADRITEM – Associação Desenvolvimento Regional Integral das Terras Santa Maria, é uma 

associação sem fins lucrativos que tem por finalidade promover o desenvolvimento socioeconómico 

do território, atuando na valorização do conhecimento promoção do tecido empresarial e 

empreendedorismo. 

Nos termos dos seus estatutos, a gestão corrente da associação compete á direção, que no 

cumprimento dos seus deveres perante os associados, elaborou e apresenta à Assembleia Geral o 

presente relatório de contas, relativo ao exercício de 2017. 

Este documento resulta da contabilização de todos os documentos relativos á atividade da 

Associação, tendo por base o normativo que constitui o Sistema de Normalização Contabilística para 

o sector não lucrativo, aprovado pelo decreto-lei nº 36-A/2011, no seguimento da reforma introduzida 

pelo Sistema de normalização Contabilística aprovado em 2009. 

O ano de 2017 constituiu mais um ano de importante e intensa atividade na ADRITEM não só no seu 

prosseguimento normal, bem como no lançamento de novas e importantes candidaturas de 

diferentes projetos. Apesar de neste exercício se iniciar novos projetos que por razões alheias á 

Associação tiveram atrasos significativos, o empenho e esforço desenvolvido pela direção em 

projetos de sustentabilidade, tiveram a sua expressão económica no resultado líquido positivo de 

72.140.19€. Os fundos próprios líquidos da ADRITEM ascendem a 110.540.80€, superior ao passivo 

corrente de 40.376,48€.  

Neste exercício de 2017, decidiu a Direção estabelecer um protocolo de cooperação com a ATA 

(Associação do Turismo de Aldeia), para a implementação e execução do projeto “Há Festa na 

Aldeia” integrado na candidatura nº POISE-03-4639-FSE-000038, onde apresenta 50% das aldeias a 

intervencionar. A fim de dar cumprimento aos compromissos financeiros da ATA para a execução do 

projeto, a Direção da ADRITEM, disponibilizou 90.000.00 €, garantindo desta forma a capacidade 

financeira à ATA para a execução do projeto nas respetivas aldeias de “Terras de Santa Maria”.  

Este valor deverá reembolsado pelos pedidos de pagamento apresentados ao projeto em epígrafe do 

POISE.  

No caso de não elegibilidade das despesas decorrentes do HFA 2017, proceder-se-á ao encontro de 

contas por faturação à ADRITEM dos seguintes serviços: 

Organização e implementação do HFA 2017 em Terras de Santa Maria no valor total de 55.000,00 

(com IVA incluído), considerando o seguinte orçamento por aldeia – atribuído por Município através 

do pagamento de quota 2017 à ADRITEM: 

- 15.000,00 – Aldeia de Areja, Gondomar 
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- 15.000,00 – Aldeia de Porto Carvoeiro, Santa Maria da Feira 

- 25.000,00 – Aldeia de Ul, Oliveira de Azeméis 

Os restantes 35.000,00 deverão ser devolvidos à ADRITEM logo que a ATA- Associação do Turismo 

de Aldeia – tenha disponibilidade financeira por reembolso das despesas pelo POISE, tendo como 

limite o final do mandato da ADRITEM como Presidente da direção da ATA.    
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 8.4 Rendimentos e Gastos 
 

Os rendimentos e gastos são apresentados na demonstração de resultados em anexo. O quadro 

seguinte explicita os principais rendimentos obtidos pela ADRITEM em 2016 e 2017: 

 

Rubricas 2017 2016

Serviços Prestados
(Quotizações e jóias)

128 250,00 296 798,34

Subsídios à Exploração 189 583,81 97 832,65

Outros Rendimentos e Ganhos 0,10 44 994,64

TOTAL 317 833,91 439 625,63

Rendimentos

 

Quadro 17. Rendimentos no ano de 2017 

 

Os subsídios á exploração resultam da normal atividade da ADRITEM e referem-se ás novas 

candidaturas dos diferentes projetos a  que a associação se tem vindo a candidatar.   

Durante este período os rendimentos tiveram a seguinte origem: 

 Serviços Prestados – O total de 128.250.00€ provenientes de quotizações e joias. 

 Subsídios á Exploração – Rendimentos de 189.583.81€, relativos aos seguintes incentivos: 

o CAP FORMAÇÃO - Ação Produção e Proteção Integrada: 20.856.49€ 

o Programa DLBC RURAL: 139.346.49€                            

o Programa DEeCCEETSM: 5.996.54€ 

o PORTUGAL 2020 - Programa EMER – N: 1.821.42€ 

o Programa ROTA CRIATIVA: 21.562.77€ 
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Os gastos incorridos nos períodos 2016 e 2017, são os que se encontram no quadro seguinte: 

 

Rubricas 2017 2016

Fornecimentos e Serviços 

Externos
87 441,23 62 872,27

Gastos c/ Pessoal 151 030,68 63 856,27

Gastos de Depreciações 5 528,07 49 088,13

Outros Gastos e Perdas 1 217,73 132 312,31

Gastos e Perdas de Financiamento 476,01 452,13

TOTAL 245 693,72 308 581,11

Gastos

 

Quadro 18. Gastos no ano de 2017 

 

Fornecimentos e Serviços Externos 

Esta rubrica apresenta um aumento em relação ao ano anterior, e deve-se aos gastos suportados 

para a implementação dos projetos, que registam um número superior ao ano passado. 

Englobam todas as despesas suportadas com a execução das atividades da ADRITEM, bem como 

dos projetos em vigor, os quais incluem a aquisição de serviços especializados, nomeadamente: 

contabilidade consultadoria, diagnóstico para capacitação, formação, criação artística e intelectual, 

assim como publicidade, comunicações e outras despesas. 

 

Gastos com Pessoal  

Na prossecução da sua atividade, a ADRITEM necessita de uma estrutura de recursos humanos 

capaz de atender a todas as solicitações que se deparam no seu dia a dia. 

Para fazer face ao acréscimo de trabalho no âmbito da implementação dos Projetos Rota Criativa, 

Dinamização do empreendedorismo e criação do Conselho Estratégico Empresarial de Terras de 

Santa Maria, Há Festa na Aldeia no âmbito das Parcerias para o Impacto Social, análise de pedidos 

de apoio do SI2E e pedidos de apoio da Medida 10.2 do PDR- DLBC Rural. No ano de 2017 teve de 

admitir ao seu serviço três  técnicos superiores, que resultou num aumento dos gastos com pessoal 

em comparação com o ano anterior.    
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Inclui os vencimentos da Coordenadora bem como toda a equipa técnica, composta por um quatro 

técnicos superiores e uma técnica de desenvolvimento local, acrescidos dos respetivos gastos com 

remunerações, seguros de acidentes de trabalho e outras despesas as quais incluem medicina e 

segurança do trabalho e formação. 

 

Rubricas 2017 2016

Remunerações ao pessoal 124 555,16 51 596,46

Encargos com remunerações 24 574,02 10 984,57

Seguro de acidentes de trabalho 915,61 560,47

Outros gastos com pessoal 985,89 714,77

TOTAL 151 030,68 63 856,27

Gastos com pessoal

 

Quadro 19. Gastos com pessoal no ano de 2017 
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Gastos de Depreciações 

São gastos associados á depreciação dos equipamentos. 

 

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 2017 2016

Equipamento Básico -- --

Equipamento de Transporte -- --

Equipamento Administrativo 4 451,82 6 101,62

Outros Ativos Fixos Tangíveis 1 076,25 3 228,75

TOTAL 5 528,07 9 330,37
 

Quadro 20. Gastos de depreciação no ano de 2017 

 

 

Outros Gastos e Perdas   

Nesta rubrica verifica-se um acentuado decréscimo em relação ao ano anterior, o qual  registava o 

montante não reembolsado referente ao projeto ENERmin. 

No ano 2017 esta rubrica inclui: imposto de selo suportado, imposto sobre veículos automóveis, e 

taxas. 

 

Gastos e Perdas de Financiamento 

São gastos suportados com a manutenção de uma conta caucionada, a qual não foi utilizada durante 

o ano 2017, em resultado de uma tesouraria equilibrada, e comissões bancárias pela utilização de 

transferências bancárias para liquidação a terceiros. 
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8.5 Balanço  
O Balanço presente no anexo deste documento, permite destacar um conjunto de aspetos 

relacionados com a posição patrimonial e financeira da ADRITEM em 31 de dezembro de 2017. 

Verifica-se uma autonomia financeira de 92%. Apesar de a ADRITEM ser uma associação sem fins 

lucrativos, sem capital social, cujas rubricas patentes no capital próprio são resultados transitados e 

resultado liquido, demonstra que tem vindo a acumular desde o seu início até á atualidade 

sucessivos resultados positivos. Sendo o rácio de autonomia financeira um rácio financeiro que 

mede a solvabilidade da empresa através da determinação da proporção dos ativos que são 

financiados com capital próprio quanto mais elevado este rácio, maior a estabilidade financeira da 

empresa. 

 

8.6 Indicadores económicos e financeiros  
 

Indicadores 2017 2016

Liquidez Geral
(Ativo corrente/Passivo corrente)

1205,32% 1981,81%

Liquidez Imediata
(Disponibilidades/Passivo corrente)

273,78% 992,67%

Autonomia Financeira 
(CP/A)

91,78% 95,08%

Grau de Solvabilidade 
(CP/P)

1116,60% 1930,70%

Taxa de endividamento 
Debt Equity Ratio (P/CP)

8,96% 5,18%

Indicadores de Liquidez

Indicadores de Estrutura de Capital

Indicadores de Alavancagem Financeira

 

Quadro 21. Indicadores económicos e financeiros
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9. CONCLUSÃO 

 

O ano de 2017 caracterizou-se principalmente pela continuidade de elaboração de candidaturas a 

instrumentos de financiamento do quadro comunitário em vigor para implementação da Estratégia 

Local de Desenvolvimento “Terras de Santa Maria 2020”. 

Em termos de execução da estratégia de desenvolvimento local na vertente FEADER caracterizou-

se pela consolidação do seu arranque. Mais especificamente na abertura do 1º concurso do SI2E- 

Sistema de Incentivos ao Emprego e ao Empreendedorismo, onde pela primeira vez o GAL é 

atribuída gestão de fundos FEDER e FSE. 

Iniciamos durante este ano a execução dos projetos aprovados nomeadamente: 

 Rota Criativa – Rede de Ofícios Tradicionais e Arte Criativa de Terras de Santa Maria, 

 Dinamização do empreendedorismo e criação do Conselho Estratégico de Terras de Santa 

Maria; 

Formação – Ação para PME 

HFA – Há Festa na Aldeia, medida de apoio para as parcerias para o impacto do Portugal 

Inovação Social em parceria com a ATA. 

Espera-se o reconhecimento da sua atuação no território, pela visibilidade das ações que irá 

concretizar e promover, quer na execução dos projetos que apoiou no âmbito do primeiro concurso 

do PDR2020 e SI2E. A este título refere-se ainda a implementação dos projetos de que é promotora 

e ainda a promoção de um maior envolvimento da parceria que define a associação visando a 

construção de um modelo de desenvolvimento sustentável e eficaz. 
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10. ANEXOS 

 

10.1 Anexo às Demonstrações Financeiras 
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Aprovado em Reunião Direção realizada em 04 de Abril de 2018 

 

 

 

Presidente: Município de Santa Maria da Feira,  

Representado pelo Exmo. Sr. Presidente, Dr. Emídio Ferreira dos Santos Sousa 

  

__________________________________________________________________________ 

 

 

Vice-Presidente: Associação Empresarial do Concelho de Oliveira de Azeméis – AECOA, representado 

pelo Exmo. Sr. Vice-Presidente Manuel Eduardo Sousa Tavares 

  

__________________________________________________________________________ 

 

 

Tesoureiro: FAMOA - Federação das Associações do Município de Oliveira de Azeméis, representada pelo 

Exmo. Sr. Presidente António Luís da Fonseca e Grifo 

  

__________________________________________________________________________ 

 

 

Secretário: Município de Gondomar,  

Representado pelo Exmo. Sr. Vereador Dr. Carlos Alberto Silva Brás 

  

__________________________________________________________________________ 

 

 

Vogal: Cooperativa Agrícola de Feira, São João da Madeira, Gaia e Espinho, CRL.,  

Representada pelo Secretário da Direção Exmo. Sr. Manuel Jorge de Oliveira Tavares Coimbra 

  

__________________________________________________________________________ 
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                           Aprovado em reunião de Conselho Fiscal realizada em 04 de Abril de 2018 

 

Presidente: PROLEITE – Cooperativa Agrícola de Produtores de Leite do Centro Litoral, CRL, representado 

pelo Exmo. Sr. Presidente, Comendador Manuel dos Santos Gomes 

  

__________________________________________________________________________ 

 

 

Vogal: Cooperativa Agrícola de Valongo, CRL,  

Representado pelo Exmo. Sr. Presidente José Luís Ribeiro 

  

__________________________________________________________________________ 

 

 

Vogal: SANTA CASA da MISERICÓRDIA de São João da Madeira,  

Representado pelo Exmo. Vice-Provedor Sr. Francisco Nelson Pereira Lopes 

  

__________________________________________________________________________ 
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Aprovada em reunião de Assembleia Geral realizada em 04 de Abril de 2018 

 

Presidente: Município de Oliveira de Azeméis,  

Representado pelo Exmo. Sr. Presidente Engº Joaquim Jorge Ferreira 

 

______________________________________________________________________ 

Vice- Presidente: Fundação de Terras de Santa Maria/ISVOUGA 

Representado pelo Exmo. Sr. José Manuel Milheiro de Pinho Leão 

 

_______________________________________________________________________ 

Secretário: CINDOR – Centro de Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria e Relojoaria 

Representado pelo Exmo. Sra. Dr.ª Eunice Ariana Coelho Neves 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

ADRITEM - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Terras 

de Santa Maria 

Centro Cívico Justino Portal - 1º Andar, Largo Justino Portal 

3700-616 Cesar - Oliveira de Azeméis 

Telefone: 256 878 230 
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