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INTRODUÇÃO
A Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado, enquanto entidade de
direito privado sem fins lucrativos, depara-se diariamente com desafios ao nível do
envolvimento das populações, do estímulo para o trabalho em parceria, da gestão de fundos
nacionais e comunitários, mas sobretudo ao nível da adaptabilidade das políticas que vão
sendo definidas para estes territórios de baixa densidade populacional.

Mas para além destes deparamo-nos desde 2020 com um novo desafio verdadeiramente
impactante em todas as vertentes da vivência humana, com consequências inéditas e ainda
imprevisíveis no médio e longo prazo a todos os níveis - sociais, económicos e ambientais.
Nos últimos dois anos a Terras Dentro, à semelhança de outras entidades, adotou um
percurso de reinvenção e, principalmente de adaptação às diferentes realidades que temos
vindo a experienciar, através da alteração de objetivos e metodologias de intervenção nos
seus projetos e iniciativas. Com vários projetos de intervenção social em curso,
nomeadamente os Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS) tutelados pelo
Instituto da Segurança Social, os projetos Escolhas 8ª Geração na área da juventude,
projetos no âmbito da Integração de Comunidades Ciganas, entre outros, a Terras Dentro
tem sido reconhecida neste contexto atual como entidade de primeira linha no apoio e
intervenção com as comunidades, sobretudo as mais vulneráveis. E tudo indica que essa
continuará a ser uma das estratégias de atuação indicadas e adotadas para 2022.

Assim, o ano de 2022, continuará a ser marcado por toda esta atual conjuntura, conferindo
um nível de incerteza significativo na execução dos projetos, na abertura de novas linhas de
financiamento e, sobretudo, na definição de estratégias das organizações no curto e médio
prazo. No entanto a Terras Dentro está já a preparar a estratégia de desenvolvimento local
para o próximo ciclo que se avizinha, auscultando organizações e populações, numa lógica
de proximidade característica da sua filosofia de funcionamento. Este trabalho terá a sua
consolidação durante o ano de 2022.

Por outro lado, o trabalho desenvolvido com e para as empresas, através do
Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC), do projeto VALOR – Valorizar o
Alentejo e as Organizações, e outras iniciativas promotoras do desenvolvimento económico
e do apoio à criação e manutenção de postos de trabalho, continuará igualmente a ser uma
das fortes vertentes do nosso trabalho no próximo ano e com a expetativa de que se possa
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reforçar a verba dos Fundos Estruturais e de Investimento para o território de intervenção do
GAL Terras dentro 2020.

Entre os projetos em curso que transitam de 2021 para 2022 e os que estão em fase de
aprovação, contam-se cerca de 16 projetos em execução no próximo ano, estruturantes e
sustentados por um corpo técnico que ascendeu nos últimos tempos a cerca de 36 pessoas,
distribuídas entre a sede da Associação em Alcáçovas e mais 5 gabinetes divididos pelos
diferentes municípios do seu território de intervenção.

Assim sendo, vamos enfrentar 2022 com uma estrutura mais coesa e robusta, o que por um
lado nos confere segurança para novos desafios mas, por outro, um desafio muito maior ao
nível do acompanhamento e da gestão do trabalho da Associação. Para isso continuamos a
contar com todos/as os/as nossos/as colaboradores/as e os/as nossos/as parceiros/as,
principais responsáveis pelo trabalho que a Terras Dentro tem conseguido desenvolver
nestas comunidades rurais, potenciando os seus pontos fortes e oportunidades.

Por fim, referir que este Plano de Atividades tem uma estrutura caracterizada pela definição
de objetivos estratégicos, operacionais, ações e indicadores, por setor de intervenção (Parte
I) e apresentação do Orçamento Previsional (Parte II).
PARTE I - PLANOS DE ATIVIDADE POR SETOR
1. Setor do Ambiente

Com base na carta de BELGRADO (colóquio sobre Educação relativa ao Ambiente,
Belgrado, 1975) “A EDUCAÇÃO AMBIENTAL tem o objetivo de formar uma
população mundial consciente e preocupada com o ambiente e com os seus
problemas, uma população que tenha os conhecimentos, as competências, o estado
de espírito, as motivações e o sentido de compromisso que lhe permitam trabalhar
individual e coletivamente na resolução das dificuldades atuais e impedir que elas se
apresentem de novo.”
Assim a Terras Dentro, enquanto equiparada a Organização Não Governamental de
Ambiente (ONGA), sempre teve uma preocupação e responsabilidade acrescidas na
preservação e valorização ambiental, promovendo o acesso à informação e às boas
práticas ambientais com vista à alteração do paradigma civilizacional e de
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comportamentos que traduzam uma maior e melhor consciência ambiental,
dinamizando atividades de educação ambiental junto da população e estimulando o
trabalho em parceria, quer enquanto entidade promotora quer enquanto entidade
parceira.

Consideramos que sensibilizar/capacitar/educar nesta área é criar

cidadãos conscientes e ativos pelo ambiente.
Pretendemos desta forma, em 2022, dar continuidade ao trabalho desenvolvido na área
ambiental, assumindo o setor do ambiente um papel de destaque e transversal a todos os
projetos da associação, uma vez que a educação ambiental é um fator decisivo na
construção da mudança.
Assim, os objetivos estratégicos, operacionais e as respetivas metas encontram-se
espelhados no quadro que se segue.

OBJETIVOS

META
2022

1º Tri

2º Tri

3º Tri

4º Tri

Obj. Estratégico 1

Promover a Educação e Sensibilização Ambiental na TD e na População do Território de
Intervenção da TD

Obj. Operacional 1

Sensibilizar/capacitar/educar os colaboradores da Terras Dentro para as questões ambientais

Indicador 1

Redução dos custos com água, energia,
combustíveis, papel e consumíveis.

Indicador 2

Aumentar a separação de resíduos

Iniciativas / Ações

Obj. Operacional 2

Indicador 1

Reduzir em
25% em relação
a 2021
+25% em
relação a 2021

Enviar emails de sensibilização, para todos os colaboradores,
com vista a promover boas práticas ambientais na
organização.

x

x

x

x

Promover a utilização correta dos ecopontos na sede da TD.

x

x

x

x

Envolver os colaboradores no desenvolvimento das atividades
na área do ambiente como voluntários ou integrando as
mesmas nas suas funções, de forma a aumentar o grau de
sensibilização e de informação em todos eles.

x

x

x

x

Sensibilizar os Stakeolders para a temática sobre património natural na zona de intervenção
da Terras Dentro
N.º de Participantes em Colóquios ou
formações na zona de intervenção,
promovidos pela TD

150

Continuação da elaboração da base de dados para a
divulgação das iniciativas.
Iniciativas / Ações

Obj. Operacional 1

x

Organização do Colóquio para a Valorização do Montado em
novembro/dezembro, integrado na Feira do Montado 2022.
Apresentação de propostas de projetos a candidatar a fundos
comunitários ou com comparticipação dos parceiros e que
contribuam para atingir o objetivo.

Obj. Estratégico 2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Incrementar ações/iniciativas de carater ambiental no Território de Intervenção da Terras
Dentro
Garantir a execução de projetos com ações/iniciativas na área ambiental
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Indicador 1

Nº de projetos com atividades na área
ambiental

3

Indicador 2

Nº de atividades a desenvolver

16

Indicador 3

Nº de participantes envolvidos

800

Desenvolvimento da ação “Cultiva-te”/Projeto Cresce e
Aparece

Iniciativas / Ações

x

x

x

x

x

x

x

Organização de ações de capacitação para agentes da fileira
do Montado

x

x

Ações de sensibilização para Valorização do Montado

x

x

Ações de capitalização do conhecimento na área do montado

x

x

Execução da ação “Floresta e meios de subsistência:
sustentar as pessoas e preservar o planeta”
Implementar um programa de empréstimo de bicicletas no
concelho de Viana do Alentejo

Atendendo ao facto de que a situação pandémica atrasou o arranque de vários projetos,
ainda assim

prevê-se em 2022 entrar em “velocidade de cruzeiro” com o projeto de

cooperação Montado – Conservação e Valorização, apresentado no âmbito do PDR2020.
Os objetivos deste projeto assentam na promoção de uma gestão sustentável dos sistemas
de Montado e a valorização dos seus produtos e serviços e será desenvolvido em parceria
pela Terras Dentro enquanto entidade coordenadora, pela Aderco - Asociación para el
Desarrollo de la Comarca de Olivenza/Espanha, e pelo Conselho de Desenvolvimento do
Pays Pyrénées Méditerranée/França.
No âmbito do projeto “Cresce e Aparece E8G” financiado pelo programa Escolhas 8G de
Cuba, Alvito e Vidigueira, importa referir que a atividade “Cultiva-te” tem como principal
objetivo o desenvolvimento de competências pessoais e sociais e hábitos de vida saudáveis,
para além de que pretende também, desenvolver conceitos de sustentabilidade, cultura,
reciclagem, reutilização e a importância da utilização de produtos locais e de época, com
impacto nas questões ambientais.
No que respeita ao Projeto “Gente Rija” financiado pelo programa Bairros Saudáveis, e
dentro da ação “Floresta e meios de subsistência: sustentar as pessoas e preservar o
planeta”, pretende desenvolver-se várias atividades, no decorrer de 2022, tais como:
campanha de limpeza; projecto escolar – Salvem o Planeta; exposição de trabalhos –
Salvem o Planeta; plantar árvores; construção de um mural – com desenho selecionado de
um concurso lançado pela Câmara Municipal de Viana do Alentejo.
Realce-se ainda uma atividade deste projeto assente num Programa de Empréstimo de

7

x

x

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PREVISIONAL 2022

____________________________________________________________________________

Bicicletas que terá com objetivo a promoção da mobilidade ambiental sustentável e
económica dentro do concelho de Viana do Alentejo. Serão 50 bicicletas que poderão ser
requisitadas mediante integração do Programa Comunitário - GINGA BIKE.

É de referir ainda a continuação, em 2022, da representação da Terras Dentro como
membro do Núcleo Regional de Combate à Desertificação do Alentejo e no âmbito do
Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos - PROVERE, liderado pelo
município de Coruche, para além de dar continuidade à sua participação no Fórum para a
Economia Circular do Alentejo (FECA).

2. Setor de Educação e Formação
Vivemos atualmente uma situação complexa e desafiante que exige uma abordagem
diferenciada, ajustada e adaptada, contudo que seja fiel à missão da Terras Dentro,
contribuindo para o desenvolvimento local e convergindo para as necessidades sentidas no
território. É com base neste princípio que pensamos e planeamos o plano de ação a
desenvolver. A educação, à semelhança de outros setores, constitui um fator estratégico,
diferenciador e estruturante que concorre para a valorização socioeconómica. A melhoria na
educação, investindo em processos de qualificação, está aliada à sustentabilidade porque
concorre para uma melhoria da economia local, da inovação, empreendedorismo e do
reforço da inclusão social.
Atendendo a esta premissa, a Associação continua a trabalhar em atividades que
contribuem para o desenvolvimento de competências, de acordo com as necessidades
identificadas. Para o efeito, no âmbito do projeto VALOR - Valorizar o Alentejo e as
Organizações/Alentejo 2020, está a ser desenvolvido um diagnóstico participativo que
pretende analisar as potencialidades, oportunidades e necessidades locais, envolvendo as
entidades do território. Este processo constitui por si só um processo de capacitação para
quem nele está envolvido. Espera-se através desta metodologia identificar necessidades de
capacitação que venham a contribuir para o desenvolvimento de competências dos/as
intervenientes locais.
A Educação e Formação é uma das áreas transversal a toda a intervenção da Associação e
que vamos ajustando às mudanças ocorridas. Prevemos, à semelhança dos anos anteriores
a realização de ações de capacitação, que serão realizadas em formato presencial ou
online, conforme necessário ou possível, em várias áreas e temas de acordo com a
intervenção que temos desenvolvido ao longo dos anos. Os CLDS – contratos locais de
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desenvolvimento local, o projeto Cresce e Aparece e Monte Dentro desenvolvido no âmbito
do programa Escolhas 8G, o Gente Rija, cofinanciado pelo programa Bairros Saudáveis,
têm previsto, no plano de ação de cada um, ações de capacitação e informação ajustadas
às necessidades previamente identificadas. Serão desenvolvidas ações de alfabetização e
orientação vocacional para adultos. Esta última tem como objetivo contribuir para a
reconversão profissional e ajudar na integração no mercado de trabalho.
Para fazer face às mudanças aceleradas, à grande diversidade dos problemas e à
complexidade que exigem é fundamental a aquisição de novas competências e é com base
neste desafio que não deixa de ser motivador, que se prevê anualmente a disponibilidade
para que os recursos humanos da Terras Dentro participem em ações de capacitação,
formação, seminários, congressos e desenvolvam competências que concorrem para o seu
desenvolvimento pessoal, social e profissional.
De acordo com este planeamento estratégico, desenharam-se os seguintes objetivos
estratégicos e operacionais para 2022:
OBJETIVOS

META 2022

1º
Tri

2º
Tri

Obj. Estratégico
1

Contribuir para a qualificação da população

Obj.
Operacional 1

Promover e executar ações de formação certificadas

Indicador 1

Nº de ações de formação realizadas

2

Indicador 2

Número de inscritos em ações de formação

30

Indicador 3

Volume de formação (em horas) a executar até
dezembro de 2022

Obj.
Operacional 2

Organizar, acompanhar e concluir os processos técnico pedagógico
das ações de formação

Nº de ações de capacitação realizadas

Indicador 2

Nº de atividades realizadas para promoção de
competências

Iniciativas / Ações

x

x

x

x

x

x

x

x

Realizar ações de capacitação e de promoção de competências

Indicador 1

Indicador 3

4º
Tri

1500

Executar, organizar e acompanhar as ações de formação
Iniciativas / Ações

3º
Tri

Número de participantes envolvidos nas ações de
capacitação e atividades de promoção de
competências
Executar as ações de capacitação
Executar oficinas de leitura e escrita

7

500

190
x

x

x

x

x

x

x

x
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Desenvolver ações para a promoção do sucesso escolar

x

x

x

x

Realizar ações de competências em TIC

x

x

x

x

Desenvolver ações de orientação vocacional

x

x

x

x

Promover ações de jobshadowing

x

x

x

x

Realizar ações de mentoria e tutoria

x

x

x

x

Obj. Estratégico
2

Reforçar os processos colaborativos no âmbito da Educação e Formação

Obj.
Operacional 1

Participar nas reuniões dos conselhos municipais e conselhos consultivos

Indicador 1

Nº de presenças em reuniões de parceria

7

Indicador 2

Nº de ações e/ou projetos desenvolvidos em
parceria

2

Garantir o trabalho em parceria nos conselhos municipais, gerais e
conselhos consultivos dos Agrupamentos de Escola e Escolas
Iniciativas / Ações Profissionais
Continuar a desenvolver um trabalho em parceria no grupo de
Educação da Animar

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Obj. Estratégico
3

Garantir a capacitação e reciclagem dos recursos humanos

Obj.
Operacional 1

Participar em ações de formação, capacitação, congressos e workshops

Indicador 1

Nº de horas frequentadas

≥ 35

Indicador 2

Nº de ações frequentadas

≥1

Indicador 3

Nº de participantes

≥ 80%

Iniciativas/Ações

Frequentar ações de formação e capacitação

x

x

3. Setor de Intervenção Social
O Setor de Intervenção Social (SIS) tem como principal função promover a qualidade de
vida da população residente na zona de Intervenção da Terras Dentro. Tendo por base o
princípio da cidadania ativa, o trabalho que este setor desenvolve, é sempre no sentido de
promover competências e oferecer respostas que permitam a estas pessoas ter uma
participação ativa no seu projeto de vida e de promoção da sua autonomia. Pretende-se que
haja um trabalho constante, integrado e em parceria com os restantes parceiros do território,
contribuindo todos desta forma para um tecido social mais forte, mais resiliente e confiante
no futuro. Relembramos que a Terras Dentro tem uma responsabilidade acrescida neste
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setor, na medida em que possui o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social
(IPSS).
Vamos continuar a trabalhar de uma forma integrada, fazendo uma articulação constante e
permanente com os diversos parceiros dos projetos de intervenção social. Mas mais do que
isso, vamos também continuar a olhar para o território como um todo, e em particular para
as pessoas que o habitam com as suas diversas necessidades e características, e continuar
a desenvolver uma intervenção integrada. Assim as equipas vão estar em permanente
articulação, definindo intervenções em conjunto, de forma a evitar sobreposições, de acordo
com os objetivos de cada projeto/programa. Desta forma vamos recorrer a vários programas
de intervenção social, nomeadamente:

- Nos concelhos de Viana do Alentejo, Alvito, Cuba e Vidigueira com a execução de 4
projetos - Contratos Locais de Desenvolvimento Social 4ª Geração – CLDS4G;
- Nos concelhos de Montemor-o-Novo, Cuba, Alvito e Vidigueira com a execução de 2
projetos do programa Escolhas 8 Geração;
- Nos concelhos de Alvito e Cuba através da elaboração dos Planos de Desenvolvimento
Social;
- De um projeto na área do turismo acessível, na vertente da cooperação do
Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC);
- Nos concelhos de Viana do Alentejo e Portel com a execução de Ações de Inclusão pela
Cultura no Alentejo Central/CIMAC – Vertente Produção Artesanal direcionada a públicos
desfavorecidos e que tem como objetivo possibilitar experiências culturais com o fim último
da promoção da sua melhor integração na comunidade;
- No concelho de Viana do Alentejo com a execução de um projeto “Gente Rija” no âmbito
do programa Bairros Saudáveis;
- No concelho de Alvito com a execução de um projeto de Mediadores Municipais
Interculturais no papel de parceiros.

A Terras Dentro irá também continuar a assegurar através das/os suas/eus técnicos, a
participação ativa nas estruturas/entidades onde tem representação: Conselhos Locais de
Ação Social (CLAS); Núcleos Executivos (NE); Núcleos Locais de Inserção (NLI); Rede
Europeia Anti-Pobreza (EAPN); Rede Construir Juntos; Banco Local de Voluntariado de
Viana do Alentejo e Terras de Viana.
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Pretendemos também continuar o trabalho de apresentação de novas candidaturas a
programas nas áreas da igualdade de oportunidades e igualdade de género, das
acessibilidades, pobreza e inclusão social, entre outras. Neste contexto e no âmbito do aviso
n.º ALT20-40-2021-37 – Projetos inovadores/experimentais na área social, foi apresentada
uma candidatura no final de junho de 2021, à qual se aguarda decisão.

Traduzindo em quadro os objetivos estratégicos e operacionais para o setor em 2022,
temos:
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OBJETIVOS

META 2022

1º Tri

2º Tri

3º Tri

4º Tri

Obj. Estratégico 1

Participar nas estruturas de intervenção social do território da Terras Dentro

Obj. Operacional 1

Afirmar uma intervenção social da Terras Dentro em todo o seu território

Indicador 1

Nº de projetos de âmbito social não cofinanciados, desenvolvidos em parceria com
outras entidades

1

Indicador 2

Nº de fundos captados de programas de
âmbito de intervenção social para o
território de intervenção da Terras Dentro

3

Iniciativas / Ações

Divulgar os projetos da Terras Dentro junto dos parceiros
sociais

x

x

x

x

Desenvolver projetos em parceria com outras entidades

x

x

x

x

Continuar o trabalho de parceria no CLAS de Viana do
Alentejo, Cuba, Alvito, Beja, Alcácer do Sal, Montemor-oNovo, Portel e Vidigueira.

x

x

x

x

Continuar o trabalho de parceria nos Núcleos Executivos dos
concelhos de Cuba, Alvito e Viana do Alentejo

x

x

x

x

Participar ativamente no Núcleo Local de Inserção (NLI) do
concelho de Montemor-o-Novo

x

x

x

x

Continuar o trabalho de parceria na Rede Europeia Antipobreza (EAPN/Portugal) de Évora e de Beja

x

x

x

x

Continuar o trabalho de parceria na Rede Construir Juntos
(RCJ) de Évora

x

x

x

x

Assegurar a continuidade do Banco Local de Voluntariado de
Viana do Alentejo (B.L.V.V.A.)

x

x

x

x

Elaborar candidaturas no âmbito da intervenção social para o
território de intervenção da Terras Dentro

x

x

x

x

Obj. Estratégico 2

Contribuir para a integração e inclusão de grupos desfavorecidos

Obj. Operacional 1

Desenvolver ações de intervenção familiar e parental interventiva da pobreza

Indicador 1

Nº de ações de intervenção familiar e
parental

17

Indicador 2

Nº de participantes nas ações de
intervenção familiar e parental

80

Iniciativas / Ações

Realização de sessões de sensibilização sobre economia
doméstica, saúde reprodutiva, nutrição saudável, distúrbios
alimentares na adolescência, hábitos de vida saúdavel, entre
outros

x

x

x

x

Realização de visitas pedagógicas

x

x

x

x

Realização de sessões de costura, culinária e artes plásticas

x

x

x

x
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Ob. Operacional 2

Desenvolver ações de inclusão social a idosos

Indicador 1

Nº de ações de apoio a idosos

Indicador 2

Nº de participantes nas ações de apoio a idosos 55

Indicador 3

Nº de ações de inclusão de idosos pela cultura

19

Indicador 4

Nº de participantes nas ações de inclusão pela
cultura

30

Iniciativas / Ações

Obj. Operacional 3

35

Realização de sessões e Workshops temáticas de renda,
cerâmica, buinho, padaria/panificação, mel, cortiça, entre
outras

x

x

x

x

Realização de encontros intermunicipais

x

x

x

x

Realização de visitas externas

x

x

x

x

Realização de sessões de sensibilização na área da saúde,
como medição de tensão arterial, covid-19,

x

x

x

X

Realização de sessões de sensibilização para a prática de
exercício físico

x

x

x

x

Desenvolver ações de apoio a processos de integração profissional, social e pessoal

Indicador 1

Nº de ações de apoio em processos de integração 35
profissional, social e pessoal

Indicador 2

Nº de participantes em ações de apoio em
processos de integração profissional, social e
pessoal

Iniciativas /Ações

Obj Operacional 4

50

Realização de sessões sobre medidas ativas de emprego

x

x

x

x

Realização de sessões de divulgação de ofertas de formação e
de emprego

x

x

x

x

Realização de uma feira de emprego e de oferta de emprego

x

x

x

x

Desenvolver ações de promoção de participação cívica e/ou comunitária e/ou
associativa

Indicador 1

Nº de ações promotoras de participação cívica
e/ou comunitária e/ou associativa

190

Indicar 2

Nº de participantes em ações promotoras de
participação cívica e/ou comunitária e/ou
associativa

110

Iniciativas / Ações

Obj. Operacional 5

Realização de sessões com atividades lúdico pedagógicas

X

Realização de sessões com atividades de promoção da
participação cívica e/ou comunitária

X

Realização de sessões com atividades de promoção do
associativismo

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Desenvolver ações de promoção de Igualdade de género e/ou igualdade de
oportunidades e/ou violência doméstica e/ou violência no namoro
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Indicador 1

Nº Ações de Sensibilização/Informação
desenvolvidas

12

Indicador 2

Nº de ações de sensibilização/informação em que
é utilizado o Kit para a Igualdade “Azul no Rosa”

5

Indicador 3

Nº de participantes envolvidos/as nas sessões de
sensibilização/informação

90

Indicador 4

N.º de entidades parceiras envolvidas nas diversas
6
ações de sensibilização/informação

Iniciativas / Ações

Organização e dinamização de sessões de
sensibilização/informação no âmbito do tema da igualdade
de género

x

Realização de sessões com utilização do KIT Azul no Rosa

x

Continuar a aplicar medidas do Plano para a igualdade da
Terras Dentro

x

x

x

X

x

x

x

x

x

X

Salienta-se também no âmbito deste setor, a conclusão dos Diagnósticos Sociais e
respetivos Planos de Desenvolvimento Social de Cuba e Alvito e a elaboração e
implementação do Plano Municipal para a Igualdade do concelho de Alvito.
A Associação tem ainda a expetativa de vir igualmente a trabalhar outros planos municipais
para a igualdade no território onde intervém, na medida em que tem desenvolvido
competências nesta área.

4. Setor de Desenvolvimento Rural
Tomando como base a intervenção realizada pela Terras Dentro nestes últimos 4 anos, e na
expetativa de que o ano 2022 seja um ano de retoma de atividade pós período de
pandemia, o Setor de Desenvolvimento Rural propõe continuar a focar a sua atividade nas
seguintes áreas de intervenção estratégicas:
1) Agricultura;
2) Turismo;
3) Empreendedorismo;
4) Parcerias
Ao longo da implementação da Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) do GAL Terras
Dentro 2020 no período 2014-2021, constata-se que a atividade agrícola, a atividade
turística com forte ligação à cultura e tradições do território e a atividade económica de micro
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e pequenas empresas, são os investimentos mais comuns candidatos e aprovados no
instrumento DLBC.

No que diz respeito á atividade agrícola, por via do instrumento do Desenvolvimento Local
de Base Comunitária (DLBC), especificamente através do PDR 2020 – Programa de
Desenvolvimento Rural, constata-se que tem existido uma procura crescente ao
financiamento de pequenos projetos agrícolas e pecuários, bem como o aparecimento de
várias empresas com o objetivo de prestarem serviços na área agrícola, sejam eles ligados
à viticultura, à fruticultura, olivicultura, entre outros.
Tal como previsto no ano anterior, o ano 2021 foi um ano de transição que permitiu a
abertura de vários concursos por mobilização de verbas do período de programação 20212027, com base nos regulamentos existentes, apenas com alguns ajustes mais favoráveis
aos investidores.

A preparação da Estratégia de Desenvolvimento Local do GAL Terras Dentro para o período
de programação 2021-2027 está agora prevista para o ano 2022.

Crê-se que com base nas atuais políticas públicas de âmbito europeu relativas à transição
do sistema alimentar para formas mais sustentáveis de produção, comercialização e
consumo, como é o caso da recente política ‘From Farm to Fork’ ou da Política Agrícola
Comum, sejam emitidas recomendações para cada Estado-Membro sobre planos de
desenvolvimento sustentável no âmbito da PAC. Por via do PDR , os Grupos de Ação Local
terão um papel relevante na concretização e aplicação destas medidas que potenciam a
atividade agrícola nos territórios rurais.
No que se refere à área de intervenção estratégica do Turismo deste Setor, o Gal Terras
Dentro conta com os projetos de cooperação “Include Rotas Sem Barreiras” e “Turismo Fora
de Horas “Operação 10.3.1. do DLBC - “Cooperação interterritorial e transnacional dos
GAL”, já aprovados. Prevê-se que no ultimo trimestre do ano 2022, estejam em marcha um
conjunto de ações que permitirão em 2023 a promoção turística do território através da
criação de novos produtos turísticos e da promoção de um turismo mais sustentável através
da campanha de sensibilização à prática do turismo para todos. O projeto Include Rotas
Sem Barreiras conta com as participações de 2 GAL´s da Extremadura Espanhola, um GAL
francês e 2 GAL´s portugueses das regiões do Alentejo e Algarve. O projeto Turismo Fora de
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Horas, de cariz interterritorial, une a região Alentejo e Algarve na promoção de um turismo
de experiências em meio rural.

No que diz respeito á intervenção estratégica de estímulo ao empreendedorismo no
território dá-se nota de que o DLBC por via dos vários fundos de financiamentos que o
compõem, instiga o processo de iniciativa de implementação de novos negócios ou
mudanças em empresas já existentes ou de outras entidades sem fins lucrativos que
propõem novas abordagens no desenvolvimento das suas atividades.

Desde o ano 2020 que os Contratos Locais de Desenvolvimento Social 4ª Geração(CLDS),
RUMO CERTO - 4G VIANA DO ALENTEJO, CUBA (CON)VIDA - 4G e FUTURO ATIVO - 4G
na Vidigueira, no âmbito do seu eixo 1 – Emprego , formação e qualificação contribuem
ativamente para o estimulo do empreendedorismo nos vários concelhos onde intervém. No
seu plano de ação constam ações/atividades de apoio ao empreendedor e desempregados
com o objetivo de estimular as capacidades empreendedoras, de iniciativa, inovação,
criatividade dos jovens e promover competências nos desempregados. Por via dos
Gabinetes de Atendimento, acompanhamento e encaminhamento para Apoio ao Emprego
são dinamizadas sessões sobre a procura ativa de emprego, sessões de informação sobre
Medidas ativas de emprego, sessões temáticas de apoio ao empreendedor, apoio ao auto
emprego, dinamização de trabalhos de mentoria com alunos, realização de workshops
temáticos, sensibilização dos empresário, entre tantas outras.

Sobre a intervenção estratégica no que respeita às Parcerias, apesar da Estratégia de
Desenvolvimento Local do GAL Terras Dentro 2020 estar toda ela assente numa parceria
alargada de entidades de diferentes setores com intervenção no território, o modelo de
trabalho em parceria foi prática corrente da Terras Dentro desde os primórdios da sua
existência.

Integrar a consolidação da parceria como objetivo estratégico do plano de atividade do Setor
do Desenvolvimento Rural no ano 2022 prende-se com o facto de estar previsto um trabalho
focado na construção e reforço de processos colaborativos por via do projeto VALOR –
Valorizar o Alentejo e as Organizações. Entre os seus objetivos específicos encontra-se o de
estimular e consolidar a cooperação entre parceiros no território, a rede GAL’s do Alentejo, a
parceria GAL Terras Dentro 2020.

Incentivados por um conjunto de iniciativas de

capacitação das pessoas e das próprias organizações, iniciativas de promoção das várias
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entidades, com recurso a metodologias inovadoras, pretende-se criar uma maior
proximidade e interação entre os parceiros em prol da valorização do território.

O quadro seguinte reflete os objetivos estratégicos e operacionais definidos para o ano 2022
bem como as metas que se pretendem alcançar:

META
2022

OBJETIVOS

1º Tri

2º Tri

3º Tri

4º Tri

Obj. Estratégico 1

Incrementar e melhorar o tecido empresarial agrícola e não agrícola do território da Terras
Dentro

Obj. Operacional 1

Implementar a EDL
Desenvolvimento Local de Base Comunitária do GAL Terras Dentro 2020

Indicador 1

Nº de beneficiários apoiados

8

Indicador 2

Nº de postos de trabalho criados (+CO3SO)

2

Indicador 3

Taxa de execução da EDL /DLBC do GAL Terras
Dentro 2020

Iniciativas / Ações

Divulgação dos Avisos de Abertura para apoios das
Medidas/Ações DLBC sob responsabilidade do GAL Terras
Dentro 2020
Análise de pedidos de pagamento, acompanhamento e controlo
de projetos em execução

Obj. Operacional 2

Nº de Ações de Capacitação CLDS4 G

Indicador 2

Nº de beneficiários das ações CLDS4 G –
gabinetes

Indicador 4

Iniciativas / Ações
Obj. Operacional 3

X

X

X

x

x

x

x

x

Estimular o Empreendedorismo e o acesso ao emprego

Indicador 1

Indicador 3

70%

Sessões de empreendedorismo nas escolas

(CLDS4 G)
Nº de alunos abrangidos (CLDS4 G)

18

296

12

269

Dinamização dos gabinetes -Atendimento, acompanhamento e
encaminhamento (CLDS4 G)

x

x

x

x

Preparação e organização das ações de capacitação e de
empreendedorismo nas escolas

x

x

x

x

Executar o projeto Valor – Valorizar o Alentejo e as Organizações

Indicador 1

Nº de atividades realizadas

Indicador 2

Nº de entidades envolvidas

20
30
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Iniciativas / Ações

Obj. Operacional 4

Focus grupo Juntas de freguesia

x

Preparação e organização das ações de sensibilização

x

x

Organização Encontros GAL (3)

x

x

x

x

x

Executar o projeto de Cooperação Interterritorial “Turismo Fora de Horas”

Indicador 1

Nº de stakeholders TI Terras Dentro

10

Indicador 2

Nº de recursos turísticos abrangidos TI Terras
Dentro

14

Realização do diagnóstico do território

X

x

Estruturação do modelo de funcionamento

x

x

Angariação dos recursos turísticos

x

x

Iniciativas / Ações

Criação e Desenvolvimento da Plataforma

Obj. Operacional 5

x

Executar o projeto de Cooperação Transnacional “Include Rotas Sem Barreiras”

Indicador 1

Nº de produtos resultantes do projeto

5

Indicador 2

Nº de ações de sensibilização

6

Indicador 3

Nº de visitas técnicas

3

Indicador 4

Nº de pessoas abrangidas pelas ações

180

Conceção e produção de um filme de promoção do turismo
acessível

x

x

x

Organização de mini oficinas técnicas

x

Reedição do Guia Técnico de Acessibilidade

Iniciativas / Ações

x

Conceção, produção e edição de um livro para crianças

x
x

x

Apresentação da peça de teatro “Muito ajuda o que não
atrapalha”
Organização de palestras nas escolas do território de
intervenção

x
x

x

Organização de 3 visitas técnicas a boas práticas para atores
chaves do território

x

x

Organização do Encontro Internacional Turismo para Todos

x

x
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O GAL Terras Dentro 2020 pretende continuar a realizar ações de animação territorial com
enfoque sobretudo na promoção e divulgação dos produtos locais, do património cultural e
tradicional em várias feiras e certames, assim que estas voltem a ser permitidas. Prevê a
sua participação em feiras temáticas ligadas aos produtos locais tais como a Feira do
Montado em Portel, a Festa do Nosso Pão em Cuba, a Feira do Pão e Doçaria e o Festival
das Sopas em Montemor-o-Novo, a Semana Cultural de Alcáçovas e também em outras de
cariz mais institucional como por exemplo a Ovibeja, a Feira do Chocalho em Alcáçovas e a
Feira d’Aires em Viana do Alentejo. Contra todas as expetativas, os eventos no ano 2021
foram novamente restringidos como medida de prevenção na transmissão do COVID 19.
Espera-se que o ano 2022 seja o ano de retoma que todos ambicionamos e que essa
retoma inclua o regresso do normal funcionamento das feiras e certames.
É de referir ainda, a apresentação de uma candidatura ao funcionamento do DLBC, para a
estratégia de desenvolvimento local do GAL Terras Dentro 2020, para assegurar o período
de transição de Quadro Comunitário de Apoio. A sua implementação terá início em janeiro
2022 e orçamentação prevista para já até meados de 2023.

5. Setor da Cooperação para o Desenvolvimento
Se assumirmos espelhar neste setor a intervenção ao nível da cooperação para o
desenvolvimento, estaríamos a falar especificamente de cooperação com países em
desenvolvimento, uma vertente que assumiu sempre um papel importante no trabalho e na
vida da Associação. Através dela desenvolveram-se inúmeros projetos no âmbito da
cooperação Leader, do programa Juventude em Ação e consolidaram-se parcerias com
Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe e algumas regiões do Brasil. Somos entidade reconhecida
como Organização Não Governamental para o Desenvolvimento e estabelecemos assento
na Plataforma Portuguesa das ONGD.

No entanto o contexto de pandemia que se vive desde 2020 rapidamente nos mostrou a
enorme dificuldade em desenvolver projetos que envolvam viagens, sobretudo para alguns
destes países, comprometendo desde logo a exequibilidade deste tipo de investimentos.
Assim, a Terras Dentro de forma prudente, optou por não concorrer nos últimos anos a
financiamentos na área da cooperação para o desenvolvimento, mantendo-se no entanto
atenta a qualquer necessidade manifestada pelos seus parceiros transnacionais de forma a
encontrar respostas junto de outras instituições se for o caso.
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Assim optamos, de forma excecional, por apresentar neste ponto os projetos de cooperação
que vamos desenvolver ao nível interterritorial e transnacional com países europeus,
nomeadamente o projeto “Include Rotas Sem Barreiras” vocacionado para o turismo
acessível, no qual a Terras Dentro é promotora contando com mais 2 parceiros nacionais
(Alentejo e Algarve), 2 parceiros espanhóis (Olivenza e Tentúdia) e 1 parceiro francês
(Beauce et Gâtinais); o projeto “Montado – Conservação e Valorização”, para a promoção
de uma gestão sustentável dos sistemas de Montado e a valorização dos seus produtos e
serviços, onde a Terras Dentro também é a promotora e tem como parceiros 1 entidade
espanhola e 1 francesa; ainda na vertente da cooperação do DLBC mas na cooperação
interterritorial, a Terras Dentro vai desenvolver em 2022 um outro projeto de cooperação –
“Turismo Fora de Horas”, na qualidade de entidade parceira sendo a promotora a
Associação Vicentina da região do Algarve. Este projeto privilegia um turismo muito
particular, com foco na valorização e promoção patrimonial com incidência local.

Para além destes projetos de cooperação na vertente DLBC, a Terras Dentro continuará em
2022 a executar, como entidade parceira, o projeto Erasmus+, UP2B – Boosting Up
School Education towards European Citizenship and Labour Market Inclusion (UP2B Impulsionar a educação escolar para a cidadania europeia e a inclusão no mercado de
trabalho). Foi aprovado na ação-chave 2: cooperação para inovação e intercâmbio de boas
práticas e, trata-se de uma Parceria Estratégica no Campo da Educação Escolar.
O projeto é promovido pela APLOAD Lda., uma empresa com sede no Porto e conta com 8
parceiros de 6 países diferentes: Universidade do Porto e Terras Dentro de Portugal; o
CETEM de Espanha; a Universidade de Cukurova e a Cukurova Kaymakamligi da Turquia; a
Znam e Moga da Bulgária; a ONG Brainlog da Dinamarca e a Rigas Pardaugavas
Pamatskola da Letónia.

Os objetivos deste projeto são:

1) Aumentar a atratividade escolar para alunos e professores, diminuindo as taxas de
abandono escolar precoce dos alunos e as taxas de desmotivação e ausência de
alunos e professores;
2) Facilitar a transição entre educação escolar e educação profissional;
3) Facilitar a transição entre a escola e o mercado de trabalho;
4) Aumentar o senso de cidadania junto dos alunos, potenciando o conhecimento
sobre o mercado de trabalho e sua ampla gama de possibilidades.
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Os Grupos-alvo do projeto são estudantes com idades compreendidas entre os 12 e os 16
anos, professores, restante comunidade escolar e, professores de professores.

Em 2022, é intenção da Terras Dentro candidatar pelo menos um projeto no âmbito da
cooperação portuguesa com os países da CPLP, recuperando dessa forma a intervenção
que sempre teve ao nível da cooperação para o desenvolvimento.

No quadro que se segue apresentam-se os objetivos estratégicos e operacionais para o
setor, em 2022:

OBJETIVOS

Obj. Estratégico 1

Obj. Operacional 1

META
2022

1º Tri

2º Tri

3º Tri

4º Tri

Retomar a intervenção da Terras Dentro no âmbito da cooperação para o desenvolvimento

Candidatar novos projetos na área da cooperação para o desenvolvimento

Indicador 1

Nº de candidaturas a apresentar

1

Indicador 2

Nº de parceiros transnacionais a envolver

3

Recuperar relações de parceria com outros países

x

x

Elaboração e apresentação das candidaturas

X

x

Iniciativas / Ações

Obj. Operacional 2

Executar projetos de cooperação transnacional e interterritorial

Indicador 1

Nº de projetos a executar

4

Indicador 2

Nº de parceiros transnacionais a envolver

11

Executar o projeto “Include Rotas sem barreiras”

x

x

x

x

Executar o projeto “Montado – Conservação e Valorização”

x

x

X

X

Iniciativas / Ações
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Executar o projeto “Turismo Fora de Horas”

x

x

x

x

Executar o projeto Erasmus+ - UP2B – Boosting Up School
Education towards European Citizenship and Labour Market
Inclusion

x

x

x

x

6. Setor de Recursos Humanos
A equipa Terras Dentro entre 2020 e 2021 teve um crescimento na ordem dos 22%,
passando de 28 colaboradores/as para 36. No entanto para 2022 prevê-se para já a
manutenção destes postos de trabalho uma vez que os projetos que estão previstos iniciar
não contemplam novos Recursos Humanos mas sim uma reafetação dos que já existem. No
entanto é sempre possível que surjam outras oportunidades de candidatura com inicio das
operações ainda durante o ano de 2022 e nesse caso a possibilidade de incrementar ainda
mais esta equipa pode ser uma realidade.

Este quadro técnico integra as mais diversas áreas de formação e competência:
engenharias agrónomas e civil, gestão de empresas, direito, sociologia, psicologia,
investigação social aplicada, ciências da educação, teatro, cinema, música, entre outras.

Assim em 2022, o foco continuará a passar por investir na promoção de boas condições de
trabalho e do bem-estar dos/as colaboradores/as, quer através de mecanismos de
motivação e estímulo quer através da aquisição de novos equipamentos e mobiliário de
forma a melhorar o conforto das equipas. Também a aquisição de novas viaturas para
renovar o parque automóvel da Associação e facilitar com segurança a deslocação dos/as
técnicos/as em serviço, está previsto para o ano de 2022. Já o estava em 2021 mas não foi
possível de concretizar.

Uma das estratégias do setor continuará a ser a aposta numa comunicação interna mais
eficaz e mais assídua, sobretudo com e entre as delegações afastadas da sede da
Associação, bem como promover uma maior proximidade entre equipas de projetos.

Outra estratégia, já iniciada em 2020 e na sequência da situação pandémica, passará pela
disponibilidade da Terras Dentro de continuar a oferecer e gerir situações de flexibilidade
horária, de promover a conciliação entre a vida familiar e profissional tão necessária neste
contexto em que as famílias necessitam de apoiar os filhos que recorrentemente ficam em
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casa com ensino à distância, bem como de promover e incentivar o teletrabalho, condição
fundamental na prevenção de contágios.

Assim para 2022, mantêm-se os objetivos estratégicos e operacionais já definidos nos 2
anos anterior:
OBJETIVOS
Obj. Estratégico 1
Obj. Operacional 1
Indicador 1
Indicador 2

Indicador 3

META
2022

Obj. Operacional 2
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3

Iniciativas / Ações

2º Tri

3º Tri

4º Tri

Melhorar as condições de trabalho e o bem-estar das equipas
Incentivar a participação ativa dos/as trabalhadores/as na vida da organização
Nº de iniciativas de convívio a promover
(mesmo que à distância)
Nº de iniciativas para promoção de partilha
de informação sobre os projetos e de
reflexão

3
6

Nº de encontros gerais ou bilaterais de
trabalhadores

4

Organizar encontros de trabalhadores

Iniciativas / Ações

1º Tri

x

x

x

x

Promover momentos de partilha de informação e de
reflexão conjunta

x

x

x

x

Promover momentos de convívio (em datas comemorativas
por exemplo)

x

x

x

x

Atendimento sempre disponível para resolução de questões
emergentes

x

x

x

x

x

x

Aquisição de novos equipamentos, mobiliário e novas viaturas
Data limite para aquisição de novo
mobiliário para equipar espaços e novos
escritórios
Data limite para aquisição de novos
equipamentos informáticos
Nº de viaturas a adquirir em 2022

30 de junho
30 de junho
2

Adquirir mobiliário novo e equipar os espaços e novos
escritórios

x

x

Adquirir novo equipamento informático

x

x

Adquirir viaturas novas

7. Setor de Relações Públicas e Marketing
Este é um setor estratégico e transversal a todo o trabalho da Terras Dentro, na medida em
que permite criar e/ou utilizar mecanismos adequados à boa comunicação, quer interna,
quer externa da organização. A comunicação interna é fundamental para promover o
conhecimento integrado do funcionamento dos setores e dos projetos, sobretudo com um
corpo técnico tão alargado, bem como das estratégias de gestão adotadas, facilitando
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sobretudo os processos participativos, o aproveitamento de sinergias e uma maior coerência
e coesão na representação da entidade. Não menos importante, a comunicação externa,
deve seguir uma estratégia que divulgue claramente o trabalho da Terras Dentro, sustentado
por anos de experiência, realçando a sua missão, visão e valores, em prol do
desenvolvimento dos territórios.

Em 2022 pretende-se continuar a apostar no marketing da organização através da gestão
de conteúdos do site e das redes sociais da Associação de uma forma coerente, uniforme e
inovadora, assessorada por uma empresa especializada em comunicação e marketing.

De seguida apresentam-se os principais objetivos do setor para 2022:

META
2022

OBJETIVOS

1º Tri

2º Tri

3º Tri

Obj. Estratégico 1

Promover uma imagem de qualidade da organização para o exterior

Obj. Operacional 1

Conceber novos materiais promocionais para disseminar

Indicador 1

Nº de materiais de divulgação a produzir
(folhetos; banners; cartazes)

Indicador 2

Nº de produtos de merchandising a produzir

4º Tri

500
8

Produção de novos materiais de divulgação

x

x

x

x

x

x

x

x

Iniciativas/Ações
Produção de merchandising
Obj. Estratégico 2

Incrementar a divulgação do trabalho da Terras Dentro

Obj. Operacional 1

Divulgar o trabalho da TD na comunicação social

Indicador 1

Nº de artigos publicados em jornais/revistas
nacionais

4

Indicador 2

Nº de artigos publicados em jornais/revistas e
rádios regionais e locais

20

Indicador 3
Indicador 4

Iniciativas / Ações

Nº de artigos publicados em boletins
municipais
Nº de iniciativas divulgadas pela televisão

12
4

Envio de notas de imprensa para a comunicação social em
geral

x

x

x

x

Envio regular de informação para Newslletter da Federação
Minha Terra, da Plataforma ONGD e outras

x

x

x

x

x

x

x

x

Negociação com canais televisivos para divulgação de
iniciativas da Terras Dentro
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Obj. Operacional 2
Indicador 1
Indicador 2

Indicador 3

Divulgar o trabalho da Terras Dentro junto de outras entidades
Nº de reuniões de apresentação do trabalho
da Terras Dentro
Nº de eventos participados com apresentação
do trabalho da Terras Dentro
Nº de materiais promocionais concebidos para
divulgação do trabalho da Terras Dentro
(apresentações, encartes, exposições, etc.)

9
10

15

Produção de material promocional sobre os projetos da Terras
Dentro
Iniciativas / Ações

Apresentação de comunicações em eventos
Reuniões com entidades públicas e privadas para dar a
conhecer o trabalho da Terras Dentro

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8. Setor Administrativo e Logística
Está previsto adquirir em 2022 mais algum equipamento informático (computadores)
especialmente destinados aos projetos CLDS 4G que temos em curso, mas também
para outros setores onde existem equipamentos em fim de vida.
Pretendemos ainda fazer a remodelação da rede informática da sede da associação,
já muito deficiente em virtude da idade avançada e onde alguns equipamentos já têm
mais de 20 anos. Para isso tencionamos adquirir alguns equipamentos, nomeadamente um switch de grande capacidade, bastidor, diversos pontos de acesso e a mão
de obra necessária.
Prevemos também a aquisição de mobiliário administrativo, nomeadamente secretárias e cadeiras para equipar as salas ainda por remodelar na sede da associação.

Os principais objetivos estratégicos e operacionais para este setor em 2022, são
apresentados no quadro que se segue.
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META
2022

OBJETIVOS

1º Tri

2º Tri

3º Tri

4º Tri

Obj. Estratégico 1

Rentabilizar a gestão e utilização dos equipamentos da Terras Dentro

Obj. Operacional 1

Inventariar e facilitar o acesso a todos os equipamentos operacionais da Terras Dentro

Indicador 1

Periodicidade de atualização de mapas de gestão dos equipamentos

Indicador 2

Data limite para a criação de listagem dos
equipamentos da Terras Dentro

Atualização
mensal
dezembro

Atualização dos mapas de gestão dos equipamentos

X

X

X

X

Criação de listagem dos equipamentos da Terras Dentro

X

X

x

x

X

X

Iniciativas / Ações

Divulgar internamente a listagem dos equipamentos da Terras Dentro
Obj. Estratégico 2

Continuar a melhorar as condições de trabalho na Terras Dentro

Obj. Operacional 1

Adquirir equipamentos e mobiliário necessários para o bom funcionamento dos projetos
e equipas e incrementar o parque automóvel

Indicador 1

Iniciativas / Ações

Data limite para aquisição de novos
equipamentos informáticos, mobiliário
e viaturas

31
dezembro

Adquirir novos equipamentos informáticos e mobiliário.

X

X

X

X

Queremos ainda dar nota de que no âmbito deste setor mas de forma transversal a
todo o funcionamento da Associação, continuam a ser adotados procedimentos de
acordo com as atuais normas do Regulamento Geral da Proteção de Dados (RGPD),
pela equipa de trabalho interna nomeada no ano de 2019 para acompanhar o processo.

9. Setor de Gestão Financeira
O Setor de Gestão Financeira é fundamental para o bom funcionamento da organização,
tendo como pressupostos a transparência e a idoneidade da mesma. Neste setor são
executadas diariamente todas as tarefas referentes à execução financeira dos projetos em
particular e da associação em geral. Nomeadamente todos os procedimentos inerentes à
gestão de tesouraria e contabilidade, incluindo-se pedidos de pagamento, orçamentação de
candidaturas e reorçamentação de projetos, organização de dossiers financeiros, resposta a
auditorias e visitas de acompanhamento, gestão de recursos humanos, controle de custos
de funcionamento, entre muitas outras.
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É de salientar que este setor tem uma equipa constituída por uma técnica financeira que
acumula a função de tesoureira, um gestor de empresas e um contabilista certificado.

Para 2022, definiu-se apenas um objetivo estratégico principal e três objetivos operacionais,
apresentados no quadro seguinte:

OBJETIVOS

META
2022

1º Tri

2º Tri

3º Tri

Obj. Estratégico 1

Continuar a implementar o funcionamento do setor enquanto vetor de suporte ao
funcionamento da Terras Dentro

Obj. Operacional 1

Assegurar a gestão de tesouraria e contabilidade da associação

Indicador 1

Frequência da atualização dos mapas de gestão de
tesouraria

Atualização
diária

Indicador 2

Frequência da atualização dos mapas contabilísticos

Atualização
semanal

Indicador 3

Nº de candidaturas elaboradas

Indicador 4

Nº de pedidos de pagamento realizados

Indicador 5

Taxa média de execução financeira dos projetos

Iniciativas / Ações

Obj. Operacional 2
Indicador 1
Iniciativas / Ações

4º Tri

2
50
90%

Gestão de tesouraria

x

x

x

x

Procedimentos contabilísticos

x

x

x

x

Elaborar os pedidos de financiamento/candidaturas em
colaboração com os outros sectores

x

x

x

x

Acompanhamento da execução financeira dos projetos

x

x

x

x

Elaboração dos pedidos de pagamento/reembolso dos projetos em
execução

x

x

x

x

Monitorização da redução dos custos fixos

x

x

x

x

Reuniões entre setor Finaceiro e Coordenação de projetos para promover acompanhamento de
proximidade
Nº de reuniões
Meeting entre setor financeiro e Cordenadores de Projetos

2

x

x
x

x
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PARTE II – ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA 2022

Enquadramento

O atual orçamento parte por um lado de pressupostos concretos com base nos projetos já
aprovados e em execução e, por outro lado, contempla alguns projetos que aguardam
aprovação e outros que estão previstos em áreas específicas e enquadradas na missão da
Associação. Neste orçamento, como é habitual, há sempre a preocupação de refletir o
máximo de rigor e preocupação com a contenção na despesa de forma a equilibrar o
resultado das contas.
Neste contexto macro económico em que nos encontramos, o presente orçamento adota um
princípio objetivo e prudente, que parte dos seguintes pressupostos:
1. Os projetos aprovados em execução que resultam dos valores aprovados à presente
data;
2. Os projetos candidatados em fase de homologação/aprovação;
3. Os projetos a candidatar ainda em fase de elaboração de acordo com o leque de
ideias e com os objetivos propostos para o ano de 2022.
Sendo um orçamento previsional, as despesas diretas propostas só serão efetivas se os
projetos forem executados na totalidade.

Temos ainda a considerar que a Terras Dentro poderá vir a candidatar-se a outros projetos
que não estejam refletidos neste orçamento, em função de novas linhas de apoio não
previstas que venham a abrir durante o ano de 2022.

Trata-se de um orçamento, cada vez mais rigoroso e com um controlo cada vez mais
exigente na despesa, que por certo constituirá no próximo ano, um instrumento de gestão
que irá permitir à Terras Dentro a continuação dos objetivos em manter-se como entidade de
referência no desenvolvimento rural.

29

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PREVISIONAL 2022

____________________________________________________________________________

Orçamento Previsional 2022
Orçamento 2022 - Terras Dentro
Rendimentos

€

Subsídios (*)

972.198,05 €

- DLBC-MEDIDA 10.4.1 - Custos de Funcionamento e Animação

182.000,00 €

- Cooperação-MEDIDA 10.3 - Include

52.194,06 €

- Cooperação-MEDIDA 10.3 -Conservação do Montado

43.846,46 €

- Cooperação-MEDIDA 10.3 - Fora D' Horas

22.819,00 €

Gastos

€

Pessoal

743.800,00 €

- Remunerações

740.800,00 €

- Formandos

3.000,00 €

Funcionamento

715.937,49 €

- Parceria FMT e 7 GAL's

3.263,00 €

- Trabalhos especializados

304.000,00 €

- Parceria FMT -Rede Leader 2020

1.488,31 €

- Honorários

194.000,00 €

- VALOR

- Electricidade e água

12.998,00 €

- CLDS 4G - Vidigueira

124.548,75 €
89.586,87 €

- Combustível

12.000,00 €

- CLDS 4G - Viana do Alentejo

99.410,37 €

- Mat. Desgaste e de escritório

19.600,00 €

- CLDS 4G - Cuba

97.963,19 €

- Comunicações

- CLDS 4G - Alvito

72.528,04 €

- Seguros

10.046,40 €

- Bairros Saudáveis - Gente Rija

49.950,00 €

- Conservação e reparação

70.950,00 €

- Escolhas 8G - Monte Dentro

58.800,00 €

- Rendas e Alugueres

- Escolhas 8G - Cresce e Aparece

58.800,00 €

- Publicidade

- Mediadores Interculturais

15.000,00 €

- Contencioso e notariado

7.018,00 €

6.500,00 €
15.780,00 €
1.500,00 €

- Outros Fornecimentos e Serviços
Outros Subsídios (**)

25.720,09 €

377.539,44 €

- Quotizações

2.325,00 €

- Projetos inovadores /experimentais na área social

92.539,44 €

- Amortizações

30.000,00 €

- Projetos na área da igualdade de género

20.000,00 €

- Juros e custos similares

- Projetos na área da educação e formação

20.000,00 €

- Projetos na área do ambiente

50.000,00 €

- Erasmus

3.500,00 €

25.000,00 €

- Programa Escolhas 9G

120.000,00 €

- Cooperação para o Desenvolvimento

25.000,00 €

- Interveção Social/Minorias

25.000,00 €

Outros Rendimentos

110.000,00 €

- Formação

3.000,00 €

- Outros

107.000,00 €

Total Receitas 1.459.737,49 €

Total Custos

1.459.737,49 €

(*) - Subsídios referente a projetos aprovados e em execução
(**) - Subsídios referente a projetos em candidatura e/ou a candidatar

A Direção da Terras Dentro
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