
EDL APRODER  

“Ribatejo - Terra de Conhecimento, 

Inovação e Competitividade” 



♣ Associação de direito privado, sem fins lucrativos 

♣ Fundada em Dezembro de 1991 

♣ Objetivo geral - Contribuir para o desenvolvimento 

integrado do Ribatejo 

♣ 25 anos de experiência na gestão das 4 gerações de 

programas “Leader”  

♣ Entidade reconhecida (GAL) pelas Autoridades Nacionais 

Portugal 2020 (enquanto organismo intermédio para a gestão de fundos 

estruturais europeus e de investimento, num território de intervenção especifico) 

 

APRODER 



- Acordo Parceria 2020 

- PDR 2014 -2020 

- PORA 2020 

- PROT OVT 

- EIDT LT 2014 2020  

- ERT Alentejo e Ribatejo 

2014-2020 

- Experiência Gestão de 

Fundos  

- Auscultação e Participação 

- Diagnóstico Prospetivo 

- Parceria  

- Visão Estratégica 

- Prioridades 

Estratégia de 
Desenvolvimento 

Local  

 

 

EDL / DLBC 
RURAL 

CONSTRUÇÃO DA ESTRATÉGIA 



TIPOLOGIA E LIMITES DO TERRITÓRIO DE ATUAÇÃO 

•1 224km2  (98%) da área da APRODER 

•99 676 hab. 

•81,5 hab/km2 Densidade Populacional 



Terra de 
Conhecimento 

Inovação e 
Competitividade 

Agricultura e Agro-
Indústria 

Riqueza e Diversidade 
Patrimonial 

Articulação – Base 
Produtiva Empresarial da 

Região e Sistema 
Científico e Tecnológico 

Centralidade de 
Localização e 
Acessibilidade 

Qualidade Ambiental 

Coesão Social e 
Empregabilidade 

VETORES DISTINTIVOS DO TERRITÓRIO 



DIAGNÓSTICO  - ANÁLISE SWOT 

1. Agricultura, Agro-indústria e Gestão 

Sustentável dos Recursos Naturais 

2. Tecido Económico, Competitividade, 

Inovação, Empreendedorismo e 

Emprego  

3. Turismo, Ambiente, Património e 

Recursos Naturais 

4. Serviços Básicos, Coesão Social e 

Pobreza 

5.Conhecimento, Educação e Formação 

1. Consolidar o tecido económico local 

2. Apoiar a transformação, valorização e 

comercialização de produtos locais de 

qualidade 

3. Estimular e apoiar a experimentação e 

inovação 

4. Promover e apoiar a consolidação de 

respostas sociais de proximidade 

5. Aumentar a atratividade do território 

6. Fomentar o desenvolvimento sustentável 

Áreas Temáticas 6 Objetivos Estratégicos 



VISÃO ESTRATÉGICA  
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• qualidade ambiental e territorial;  

• preservação e proteção do ambiente; 

• utilização eficiente dos recursos 
Sustentável 

• criatividade  empresarial, social e ambiental;  

• dinâmica empreendedora; 

• qualificações dos recursos humanos, científicos e 
organizacionais 

Inovador 

• atividades agrícolas, florestais, agroindústrias, turismo, 
comércio e serviços; 

• atividades emergentes com elevado grau de inovação e 
tecnologia; 

Competitivo 

• coesão e qualidade de vida; 

• desenvolvimento e proteção social às populações; Atrativo 

• articulação com os territórios de proximidade, europeus, CPLP,.. 

• potenciar a competitividade e a internacionalização empresarial. Cooperante 



DESAFIOS 

Incremento de redes de 

cooperação e parcerias 

 

Estimular a 

capacidade 

empreendedora 

Promoção da 

Inovação 

Promoção do capital 

humano 

Consolidação do 

tecido económico 

local 

Destino turístico de 

excelência 

Afirmação do Tejo 

e zonas ribeirinhas 
Valorização das 

atividades 

tradicionais, ligadas 

ao cavalo, touro e ao 

campino; 

Valorização dos 

produtos regionais  

Conservação e 

valorização do 

Património  

Potenciar a coesão 

social no território 

Apoiar respostas sociais 

de proximidade  

Inversão do processo de 

desertificação rural e 

abandono das áreas 

agrícolas 

Reforço da 

competitividade das 

explorações 

agrícolas 



FUNDOS ESTRUTURAIS EUROPEUS  

FEADER – Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 

Regime Simplificado Pequenos Investimentos Explorações Agrícolas 

Pequenos investimentos na transformação e comercialização 

Diversificação de atividade na exploração 

Cadeias Curtas e Mercados Locais 

Promoção de produtos de qualidade 

Renovação das Aldeias 

FEDER – Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional 

Apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas, atividades por conta própria, 

microempresas e criação de empresas; 

Conservação, promoção e desenvolvimento do património natural e cultural 

FSE – Fundo Social Europeu 

Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de empresas 

inovadoras; 

Inclusão ativa - melhoria da empregabilidade 



ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO LOCAL  
EIXOS ESTRATÉGICOS 

PRIORITÁRIOS 
Objetivos Específicos 

EE1. PROMOÇÃO DA 

INOVAÇÃO E DO CAPITAL 

HUMANO 

OE1.1.Valorizar o capital humano e as suas competências 

OE1.2 - Intensificar a Inovação Local 

EE2. GESTÃO 

SUSTENTÁVEL DOS 

ATIVOS DO TERRITÓRIO 

OE2.1.Apoiar a Conservação do Património Rural e o Turismo em Espaço Rural  

OE2.2.Valorizar ações inovadoras de sustentabilidade energética e ambiental 

OE2.3.Apoiar serviços básicos e respostas sociais de proximidade, inclusão 

social e luta contra a pobreza 

EE3. DINAMIZAÇÃO 

SOCIOECONÓMICA DOS 

TERRITÓRIOS 

OE3.1.Potenciar a diversificação de atividades na exploração 

OE3.2.Apoiar pequenos investimentos na exploração agrícola 

OE3.3.Apoiar a Transformação e comercialização e valorização dos produtos 

locais 

OE3.4.Potenciar os circuitos curtos agroalimentares e mercados locais 

OE3.5.Promover o emprego e a dinamização da economia local 

EE4. COOPERAÇÃO, 

CAPACITAÇÃO 

INSTITUCIONAL E 

TRABALHO EM REDE 

OE4.1.Promover a cooperação e a Inovação 

OE4.2.Animação da EDL 

OE4.3.Monitorização e Gestão da EDL/GAL 



OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

Valorizar o capital humano e as suas competências 

 Intensificar a Inovação Local 
 

Apoiar a Conservação do Património Rural e o Turismo em Espaço Rural 

Valorizar ações inovadoras de sustentabilidade energética e ambiental 

Apoiar serviços básicos e respostas sociais de proximidade, promovendo a 
inclusão social e a redução  da pobreza 



Potenciar a diversificação de atividades na exploração 

 

Apoiar pequenos investimentos na exploração agrícola 

Apoiar a transformação, comercialização e valorização de 

produtos locais 

Potenciar os circuitos curtos agroalimentares e mercados 

locais 

Promover o emprego e a dinamização da economia local 



Promover a Cooperação e a Inovação 

 

Animação da EDL  

Monitorização e Gestão da EDL/GAL 



Valorização de 
projetos que 
promovam a 

inserção 
socioeconómica 

de 
desempregados 
inscritos no IEFP. 

Valorização de 
Projetos que 

contemplem  a 
inovação e  

desenvolvimento 
de novos 

produtos, práticas 
processos e 
tecnologias 

Valorização da 
introdução de 
medidas de 
eficiência 

energética e 
ambiental nos 

projetos de 
investimento 

CRITÉRIOS DIFERENCIADOS E TRANSVERSAIS À EDL 



INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

Empresas 

apoiadas 

% de explorações 

agrícolas apoiadas 

pelo apoio ao 

pequeno 

investimento; 

Criação sustentável 

de emprego 

Mobilização de 

investimento privado 

associado à 

intervenção pública 

Aumento do n.º 

esperado de 

visitantes  

Aumento do n.º de 

“dormidas  

FSE / FEDER FEADER 

Pessoas apoiadas no âmbito 

da criação de emprego, 

incluindo autoemprego; 

Nº Empresas apoiadas; 

% da população 

total coberta pela 

EDL; 

Peso da despesa pública 

para apoio ao pequeno 

investimento nas 

explorações agrícolas; 

Peso da despesa 

pública para apoio ao 

pequeno investimento 

nas unidades 

industriais; 

Peso da despesa pública para apoio 

a cadeias curtas e mercados locais. 

Criação de Emprego 

A EDL tem que contribuir para… 


