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Ação - M19.2.2 Serviços Básicos para a população rural  

i) Reforço dos Serviços Básicos para as populações rurais 
 

Objetivos 

Apoiar a criação de espaços Intergeracionais; criação de microempresas de assistência domiciliária de 

apoio a idosos e pessoas portadoras de deficiência; criação de centros ocupacionais e de orientação para 

pessoas portadoras de deficiência; criação/restruturação de espaços coletivos de lazer infantis; criação de 

oficinas de formação e trabalho; aquisição de equipamentos de apoio social; criação/restruturação de 

acessos a espaços públicos para pessoas com mobilidade reduzida. 

Beneficiários 

Autarquias, IPSS´s, entidades integradas em parcerias público-privadas e entidades privadas sem fins 

lucrativos, que tenham domicílio fiscal no território de intervenção do GAL ADRAMA. 

Critérios de Seleção 

• Promoção da qualidade das respostas/serviços sociais locais 

• Desenvolvimento de inovação social criativa 

• Produção e/ou utilização de energias renováveis 

• Articulação com outro tipo de operações desenvolvidas e potenciadoras do projeto 

• Nível de cobertura geográfica 

 

Classificação de mérito 

• Escala de valores: 0 a 100 pontos 

• Valor mediano: 50 pontos 

• Pontuação mínima requerida: 50 pontos 
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Critérios de Seleção Pontos 

Promoção da qualidade das respostas/serviços sociais locais: 

A operação reforça a oferta de serviços sociais locais em linha com as políticas públicas 

regionais e locais na área social  

A operação reforça a oferta de serviços sociais locais, melhorando e diversificando a 

oferta e assegurando uma resposta efetiva face às necessidades apuradas da população 

A operação não promove o aumento da oferta de serviços sociais locais 

 

 

20 

 

10 

0 

Desenvolvimento de inovação social criativa 

A operação desenvolve um projeto social inovador, criativo e com participação ativa da 

comunidade onde se insere 

A operação desenvolve um projeto social inovador e criativo 

A operação não desenvolve um projeto social inovador nem criativo 

 

20 

 
10 

0 

Percentagem do investimento elegível afeta à aquisição de produtos/equipamentos 

relacionados com a melhoria da eficiência energética e/ou energias renováveis: 

Superior a 7,5% 

Entre 3% e 7,5% 

Inferior a 3% 

A operação não contribui para os itens em questão 
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Articulação com outro tipo de operações desenvolvidas e que potenciem o efeito 

do investimento em causa: 

A operação está diretamente relacionada com outros investimentos já realizados pelo 

promotor no mesmo sector 

A operação está relacionada com investimentos em execução pelo promotor 

Não existe articulação da operação com outros investimentos anteriores feitos pelo 

promotor 
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Nível de cobertura geográfica: 

A operação abrange 2 ou mais concelhos da ZI do GAL ADRAMA 

 

20 
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A operação abrange todo 1 concelho da ZI do GAL ADRAMA 

A operação abrange 1 freguesia do mesmo concelho da ZI do GAL ADRAMA 

10 

0 

Para efeitos de seleção consideram-se os pedidos de apoio qua obtenham uma pontuação final iqual ou 

superior a 50 pontos. 

• Fatores de desempate 

o 1º - Pontuação no critério: Promoção da qualidade das respostas/serviços sociais locais 

o 2º - Pontuação no critério: Nível de cobertura geográfica 

 

 

 

ii) Recuperação e Valorização do património rural 

 

Escala de valores: 0 a 100 pontos 

Valor mediano: 50 pontos 

Pontuação mínima requerida: 50 pontos 

Critérios de Seleção Pontos 

Atividades didáticas paralelas e relacionadas com o património rural, alvo 

de intervenção (cursos, oficinas, workshops, ações de demonstração) 

A operação prevê a realização de várias atividades didáticas, paralelas ao 

desenvolvimento da operação, e/ou na sua promoção 

A operação prevê a realização de uma atividade didática, paralela ao 

desenvolvimento da operação e/ou na sua promoção 

A operação não prevê a realização de atividades didáticas 

 

 

20 

 

10 

0 

Contribuição da operação para a valorização e promoção de tradições e costumes 

rurais    

A operação valoriza e promove produtos e/ou tradições e práticas regionais reconhecidas 

(valor identitário regional) 

A operação prevê a valorização/promoção produtos e/ou tradições/práticas do meio rural, 

a nível local (valor identitário local) 

 

 

20 

 

10 



5 

 

A operação não contribui para a valorização/promoção produtos e/ou tradições/práticas 

do meio rural  

 

0 

Valorização do património rural com potencial de captação de fluxos turísticos: 

A entidade promotora do projeto apresenta um plano definido para a captação de fluxos 

turísticos, em linha com a estratégia regional de promoção turística (Programa de 

Governo) 

A entidade promotora do projeto apresenta um plano definido para a captação de fluxos 

turísticos locais, em linha com a estratégia municipal de promoção turística (Plano 

municipal) 

A entidade não tem nenhuma estratégia definida para captação de fluxos turísticos 
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10 

 
0 

Capacidade de cooperação e promoção das parcerias com outras 

entidades/instituições: 

A entidade promove a cooperação e o envolvimento de outras entidades/instituições com 

responsabilidade pública na área da cultura e/ou turismo, no desenvolvimento do projeto 

A entidade promove a cooperação e o envolvimento de outras entidades/instituições, no 

desenvolvimento do projeto  

A entidade não promove a cooperação no desenvolvimento do projeto 
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Grau de impacto e integração territorial das intervenções previstas no património 

rural: 

O projeto abrange e tem impacto socioeconómico previsto, em 2 ou mais concelhos da 

ZI do GAL ADRAMA 

O projeto abrange e tem impacto socioeconómico previsto, num concelho específico da 

ZI do GAL ADRAMA 

O projeto não tem impacto socioeconómico previsto para a ZI do GAL ADRAMA 

 

 

20 

 

10 

 

0 

• Fatores de desempate 

o 1º - Pontuação no critério: Valorização do património rural com potencial de captação de 

fluxos turísticos. 

o 2º - Pontuação no critério: Contribuição da operação para a valorização e promoção de 

tradições e costumes rurais    

 


