MAPA GERAL DE CANDIDATURAS
FUNDO BAIXO SABOR - Investimento : 1.000.000,00€
AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS N.º 03 EIXOS I, II, III E IV / FBS 2015

Código Projeto

02/I/FBS-03/2015

Designação do Projecto

Tesouros e Saberes do
Geopark Terras de
Cavaleiros

Beneficiário

Associação
Geoparque
Terras de
Cavaleiros

Eixo

I

Investimento
Total do Projeto

64.850,87 €

Investimento
Total Elegível

61.757,01 €

Comparticipação
FBS

55.581,31 €

TX

90%

Comparticipação
Beneficiário

6.175,70 €

TX

10%

Avalição
Técnica

4,46

Parecer

Favorável

Descrição Sucinta

Obeservações/Justificação

O projeto assenta em dois objetivos: 1- preservação e divulgação do A presente candidatura enquadra-se nos objectivos gerais do Aviso de
património imaterial do território Geopark Terras de Cavaleiros; 2- Abertura de Concurso para Apresentação de Candidaturas - 03/Eixos I, II, III
E IV/FBS 2015 cumprindo com os critérios estabelecidos nos pontos 8 e 12
Elaborar planos de gestão que garantam a sua conservação/preservação, do aviso.
manutenção e promoção dos geossitios do Geopark Terras de Cavaleiros,
assentes numa estratégia de turismo sustentável que pretende valorizar e
promover o património cultural (imaterial) e geológico tornando-os

Centro de Estudo e
Projecto
Investigação do
Arqueológico da
Património
06/I/FBS-03/2015
Região de
Arqueológico e Cultural
Moncorvo
do Sabor - obras de
(PARM)
adptação de edificio

01/IV/FBS-03/2015

Rede de Centros de
apoio e acolhimento ao
utente - Turismo Senior
do Sabor - Meirinhos

Junta de
Freguesia de
Meirinhos

turisticamente mais atrativos.
Criação de um Centro de estudo e investigação do Património Cultural e A presente candidatura enquadra-se nos objectivos gerais do Aviso de
Arqueológico do Sabor, com o objetivo de apoiar a criação, capacitação, Abertura de Concurso para Apresentação de Candidaturas - 03/Eixos I, II, III
valorização, dinamização, divulgação e promoção da Rede e Rotas do E IV/FBS 2015 cumprindo com os critérios estabelecidos nos pontos 8 e 12
do aviso.
Património cultural do Sabor, como elemento aglutinador, promotor e

I

27.330,60 €

22.220,00 €

19.998,00 €

90%

2.222,00 €

10%

4,03

Favorável

divulgador e como reforço de identidade regional com expressão
universal, sustentado numa estrutura de trabalho (gestão e coordenação)
com capacitação técnica que elaborará um plano/projeto de estudo,
investigação, valorização, dinamização, divulgação e promoção do
património cultural existente. O projeto prevê pequenas obras de
adaptação do edificio, a sua climatização e a aquisição de um
programa/sistema especifico de informação e gestão global do

IV

169.789,02 €

169.789,02 €

152.810,12 €

90%

16.978,90 €

10%

3,85

Favorável

património.
O projeto, pretende beneficiar, qualificar e adaptar um edifício num A presente candidatura enquadra-se nos objectivos gerais do Aviso de
Centro de apoio e acolhimento para Turismo Sénior, a fim de o integrar Abertura de Concurso para Apresentação de Candidaturas - 03/Eixos I, II, III
E IV/FBS 2015 cumprindo com os critérios estabelecidos nos pontos 8 e 12
numa rede dos centros com os mesmo objetivos, promovendo o turismo do aviso.
sénior na região do Sabor. A rede de centros de acolhimento do Baixo
Sabor será composta numa fase inicial por este centro e pelos centros de
Parada e Gebelim, potenciando ao máximo as mais-valias do património

Valorização do
património natural da
albufeira do Azibo 01/I/FBS-03/2015 criação e fornecimento
de dois postos de
primeiros socorros e
sanitários públicos

Municipio de
Macedo de
Cavaleiros

I

91.626,38 €

66.909,50 €

60.218,55 €

90%

6.690,95 €

10%

3,67

Favorável

natural, cultural, paisagístico e gastronómico da região.
O projeto pretende melhorar e valorizar as condições das duas praias A presente candidatura enquadra-se nos objectivos gerais do Aviso de
fluviais da Paisagem Protegida da Albufeira de Azibo (PPAA), Abertura de Concurso para Apresentação de Candidaturas - 03/Eixos I, II, III
E IV/FBS 2015 cumprindo com os critérios estabelecidos nos pontos 8 e 12
nomeadamente a Praia da Ribeira e a Praia da Fraga da Pegada, através do aviso.
da aquisição de dois postos de primeiros socorros e instalações sanitárias
(módulos amovíveis). Pretende-se assim, potenciar a valorização dos
recursos naturais e paisagísticos, e a atividade turística.
Este projeto tem como principal objetivo determinar o impacto da A presente candidatura enquadra-se nos objectivos gerais do Aviso de
Abertura de Concurso para Apresentação de Candidaturas - 03/Eixos I, II, III
construção da barragem do Baixo Sabor na cultura do amendoal e na
E IV/FBS 2015 cumprindo com os critérios estabelecidos nos pontos 8 e 12
biodiversidade adjacente a esta cultura, nomeadamente na área do aviso.
integrada no concelho de Alfandega da Fé. O estudo assenta em três

Estudo para a
valorização do
amendoal na
envolvente da
05/I/FBS-03/2015
barragem do Baixo
Sabor (2ª Fase) - A área
integrada no concelho
de Alfândega da Fé

pilares de atuação: 1.º avaliar e quantificar o impacto da construção da
barragem do Baixo Sabor na área de amendoal existente na Bacia
Hidrográfica do Baixo Sabor, nomeadamente no concelho de Alfandega

Amendoacoop

I

10.822,52 €

8.333,33 €

7.500,00 €

90%

833,33 €

10%

3,67

Favorável

da Fé, no período anterior à construção do Aproveitamento Hidroelétrico
do Baixo Sabor (AHBS); 2º identificacar e apresentar medidas de
dinamização da cultura, nomeadamente da reconversão de amendoais,
preservando as variedades tradicionais e propondo estratégias de
melhoria da produtividade; 3º elaborar um estudo do impacto ecológico
do amendoal no concelho de Alfandega da Fé para o qual se prevê a
criação de uma publicação para promoção das iniciativas de comunicação,
divulgação e de visitação dos locais em causa com vista à valorização e
conhecimento do património natural associado à amendoeira.

“Parque Verde Quinta
da Judih - Recuperação,
requalificação e
conservação do
04/II/FBS-03/2015
património e
paisagem/rural. Criação
e promoção de
circuitos/percursos
medicalizados - 1ªfase”

Reconverter um espaço/área pública degradada num Parque Verde de A presente candidatura enquadra-se nos objectivos gerais do Aviso de
cariz naturalizado e integrado na unidade de paisagem do Douro Superior Abertura de Concurso para Apresentação de Candidaturas - 03/Eixos I, II, III
onde prevalecerão os elementos vivos (dinâmicos) em detrimento dos E IV/FBS 2015 cumprindo com os critérios estabelecidos nos pontos 8 e 12
do aviso.
materiais inertes (monótonos), por serem capazes de estimular nos
utilizadores todos os sentidos. Este projeto é extremamente relevante na

Municipio de
Torre de
Moncorvo

dinamização, valorização e melhoria de um espaço público rural,
permitindo através da sua requalificação/recuperação e conservação um
incremento positivo na qualidade de vida da população pela criação de

II

376.380,00 €

298.673,52 €

268.806,17 €

90%

29.867,35 €

10%

3,62

Favorável

espaços verdes, promovendo ao mesmo tempo a manutenção da
biodiversidade

e

a futura

preservação dos

sistemas

naturais,

consciencializando pedagogicamente através da colocação de painéis
informativos, e interpretativos, sinalética e som ambiente os utilizadores
dos espaços verdes de uso público sobre as oportunidades e
características que o espaço oferece na proteção ambiental, na
manutenção da biodiversidade e da paisagem. O projeto integra ainda a
defesa do património cultural através do relato da história da família da

Rede dos Centros de
Acolhimento e apoio ao Associação para
03/IV/FBS-03/2015
visitante - Turismo
o Apoio Social de
Sénior do Sabor Parada
Parada

Rede dos Centros de
Acolhimento e apoio ao Centro Social e
02/IV/FBS-03/2015
visitante - Turismo
Cultural de
Sénior do Sabor Gebelim
Gebelim

IV

62.808,11 €

51.063,50 €

45.957,15 €

90%

5.106,35 €

10%

3,57

Favorável

Quinta da Judite.
O projeto, pretende beneficiar, qualificar e adaptar um edifício num A presente candidatura enquadra-se nos objectivos gerais do Aviso de
Centro de apoio e acolhimento para Turismo Sénior, a fim de o integrar Abertura de Concurso para Apresentação de Candidaturas - 03/Eixos I, II, III
E IV/FBS 2015 cumprindo com os critérios estabelecidos nos pontos 8 e 12
numa rede dos centros com os mesmo objetivos, promovendo o turismo do aviso.
sénior na região do Sabor. A rede de centros de acolhimento do Baixo
Sabor será composta numa fase inicial por este centro e pelos centros de
Meirinhos e Gebelim, potenciando ao máximo as mais-valias do

IV

146.130,81 €

118.805,54 €

106.924,99 €

90%

11.880,55 €

10%

3,57

Favorável

património natural, cultural, paisagístico e gastronómico da região.
O projeto, pretende beneficiar, qualificar e adaptar um edifício num A presente candidatura enquadra-se nos objectivos gerais do Aviso de
Centro de apoio e acolhimento para Turismo Sénior, a fim de o integrar Abertura de Concurso para Apresentação de Candidaturas - 03/Eixos I, II, III
E IV/FBS 2015 cumprindo com os critérios estabelecidos nos pontos 8 e 12
numa rede dos centros com os mesmo objetivos, promovendo o turismo do aviso.
sénior na região do Sabor. A rede de centros de acolhimento do Baixo
Sabor será composta numa fase inicial por este centro e pelos centros de
Meirinhos e Parada, potenciando ao máximo as mais-valias do
património natural, cultural, paisagístico e gastronómico da região.
O projeto pretende impulsionar o turismo, promovendo os produtos A presente candidatura enquadra-se nos objectivos gerais do Aviso de
endógenos e apoiando as tradições do "saber fazer", defendendo o Abertura de Concurso para Apresentação de Candidaturas - 03/Eixos I, II, III
E IV/FBS 2015 cumprindo com os critérios estabelecidos nos pontos 8 e 12
património natural, paisagistico e cultural do território. O projeto
do aviso.
consubstancia 3 ações: -1ª Incentivo/dinamização/valorização das

Dinamização e
promoção das
atividades turisticas e
artesanais de
valorização e desenvol.
da Foz do Sabor 02/II/FBS-03/2015
Festival da Migas e do
Peixe do Rio e
Requalificação e
recuperação das
embarcações de pesca
tradicional

atividades artesanais potenciadoras do desenvolvimento da atividade
turística e económica do território - Recuperação e requalificação dos
pequenos barcos rabelos piscatórios e arranjos das redes de pesca do

ACIM Associação dos
Comerciantes e
Industriais do
Concelho de
Moncorvo

peixe do rio (ofícios tradicionais da aldeia). A implementação desta ação
proporciona aos pescadores uma aumento da sua actividade piscatória,

II

47.817,59 €

38.885,00 €

34.996,50 €

90%

3.888,50 €

10%

3,46

Favorável

bem como contribui para a recuperação de uma tradição antiga que é a
procissão fluvial em honra da Nossa Senhora da Guia. A recuperação dos
Barcos Rabelos alavanca a atração turística da aldeia e do território,
prevendo-se solicitar licenças para que os barcos façam o transporte de
pequenos passeios turísticos, partilhando a experiência da atividade
piscatória e o património natural e cultural existente; 2ª Organização,
promoção/divulgação do Festival das Migas e do Peixe do Rio, divulgar o
património gastronómico de um produto endógeno ímpar, como é o
peixe do rio; 3ª Animação/divulgação do projeto, que engloba a

Quinta do Carvalhal,
Agroturismo &
Biodiversidade António Manuel
05/II/FBS-03/2015 Valorização ambiental
de Matos Andrês
dos recursos naturais e
patrimoniais do
território

II

58.333,35

6.150,00 €

3.690,00 €

60%

2.460,00 €

40%

3,19

Favorável

publicidade.
Trata-se de um projeto de Agroturismo que está a ser implementado na Parte das componentes de investimento da presente candidatura enquadraQuinta do Carvalhal com o objetivo de contribuir para a dinamização e se nos objectivos gerais do Aviso de Abertura de Concurso para
Apresentação de Candidaturas - 03/Eixos I, II, III E IV/FBS 2015 cumprindo
preservação do património natural e paisagístico através da colocação de
com os critérios estabelecidos nos pontos 8 e 12 do aviso. No entanto,
um observatório de aves, da aquisição de dois burros da raça autóctone cumpre registar que no investimento total do projeto apresentado na
Mirandesa e da recuperação de um casebre para guardar os burros. Com candidatura está prevista a construção de uma charca (piscina) biológica
aquisição dos burros pretende-se recuperar o culto e tradição dos que não mereceu enquadramento elegível por ser consiiderada uma piscina.
Assim, foram apenas consideradas elegíveis as seguintes componentes de
passeios de burro. Pretende-se assim, sensibilizar a população/turistas
investimento: Observatório de Aves, aquisição de dois burros de raça
para a importância da sustentabilidade dos habitats, bem como, abordar autóctone mirandesa e o restauro de casebre para instalação dos burros.
o projeto vigente de Agroturismo de forma temática (biodiversidade)
tendo em conta os pacotes turísticos que pretendem incentivar atividades
de interpretação ambiental ao ar livre, a criação de pequenos percursos
dentro da exploração agrícola, complementando também outros
percursos já classificados e em vias de classificação.

TOTAL DOS PROJECTOS APROVADOS

1.055.889,25 €

842.586,42 €

756.482,78 €

86.103,64 €

Com a execução deste projecto pretende-se melhorar a qualidade de Remeter para parecer interno do Concelho Estratégico do Fundo Baixo
rececionamento e armazenamento da azeitona e aumentar a capacidade Sabor
de extração de azeite e aproveitamento do caroço da azeitona para
utilização própria. Persegue-se uma estratégia de aumento da qualidade
do produto final, com base na capacidade técnica de antecipação das

Capacitação da
cooperativa Agricola de
Cooperativa
03/II/FBS-03/2015 Alfandega da Fé para o
Agricola de
aumento de produção Alfandega de Fé
de Azeite de Qualidade

colheitas e na diminuição do tempo de laboração da azeitona,

II

274.290,00 €

223.000,00 €

200.700,00 €

90%

22.300,00 €

prossupostos fundamentais para a obtenção de azeites de qualidade

10%

superior (azeite extra virgem e DOP-Azeite de Trás-os-Montes). É objetivo
da cooperativa majorar este tipo de produto em detrimento de azeites
convencionais, promovendo e reforçando a aposta na produção de
produtos de alta qualidade e assim potenciando o seu escoamento com
valor acrescentado, contribuindo para o não abandono dos olivais e para
a manutenção, desenvolvimento e modernização das culturas dos seus
cerca de 900 associados.

01/II/FBS-03/2015

Biodiversidade e
sustentabilidade do
Baixo Sabor

Instituto
Politécnico da
Bragança

II

130.458,00 €

130.458,00 €

115.000,00 €

90%

13.045,80 €

10%

Desfavorável

O projecto consiste na promoção e aplicação de "Boas Práticas Agrícolas e
Ambientais", eficientes e sustentáveis nas principais culturas dos
concelhos de Alfandega da Fé, Moncorvo, Mogadouro e Macedo de
Cavaleiros (amendoeira, oliveira, vinha, cerejeira, pessegueiro etc),
através da criação de um gabinete técnico de apoio, da instalação e
acompanhamento de campos de demostração e campos experimentais,
ações de formação e divulgação.

O beneficiário não apresentou todos os documentos necessários à
admissão da candidatura, pelo que a ETG em 29/06/2015 formalizou via email um pedido de elementos adicionais, de acordo com o Código do
Procedimento Administrativo (CPA), que não obteve qualquer resposta,
pelo que a candidatura não cumpre com os requisitos de admissão de
candidatura segundo o disposto no ponto 7.1“Requisitos dos beneficiários”
e 7.2“Requisitos das operações” do Aviso de Abertura de Concurso para

O projeto tem por objeto a criação e desenvolvimento de uma plataforma
web que permitirá aos visitantes obter informação relevante sobre os
pontos de interesse turístico da região do Baixo Sabor, através da criação
de uma listagem das diversas especificidades da oferta turística da região
e de conteúdos devidamente selecionados, por forma a contribuir para
promoção, salvaguarda e valorização dos recursos endógenos,
nomeadamente o património histórico, natural, cultural (material e
imaterial) e das tradições locais bem como promover o turismo
sustentável enquanto recurso para o desenvolvimento social.

Apresentação de Candidaturas - 03/Eixos I, II, III E IV/FBS 2015.
Feita a análise técnica da descrição e fundamentação do projeto, a mesma
não deixou de suscitar dúvidas sobre os objetivos propostos no que respeita
à valorização e salvaguarda do património histórico, natural, cultural e das
tradições locais do Baixo Sabor. Se não vejamos, se por um lado o projeto
prevê a criação de uma plataforma Web e de uma aplicação móvel que
potencia a promoção/divulgação turística do território, designadamente a
marca dos "Lagos do Sabor", por outro lado essa plataforma e essa
aplicação não têm nada de inovador, isto é algo que ainda não exista.
Também não revelam nem demonstram capacidade para valorizar e
salvaguardar o património da região do Baixo Sabor. Acresce a isto, o facto
que a demostração dos conteúdos a produzir não é suficientemente clara,

04/I/FBS-03/2015

Por Terras do Baixo
Sabor

Instituto
Politécnico da
Bragança - Escola
Superior de
Comunicação,
Administração e
Turismo

porque segundo o promotor a plataforma WEB e a aplicação móvel terão e
disponibilizarão informação relacionada com a oferta turística da região, aos

I

67.752,64 €

58.198,80 €

52.378,92 €

90%

5.819,88 €

10%

Desfavorável

visitantes antes, durante e após as suas visitas ao território do Baixo Sabor.
No entanto esse tipo de informação é já disponibilizada e divulgada
gratuitamente pelos Municípios do Baixo Sabor através da Rede Regional de
Lojas Interativas integradas na plataforma do Turismo Porto e Norte, e dos
variadíssimos conteúdos disponibilizados através das aplicações para
telemóveis, smartphones, apps, tablets e outros aplicativos, pelo que é
nosso entendimento que o desenvolvimento deste projeto só poderia ser
viável se a plataforma, a aplicação e os conteúdos trouxessem algo diferente
e neste caso, que fossem mais específicos e direcionados para as áreas da
conservação da natureza e da biodiversidade. Assim o projeto candidatado
não cumpre as condições de acesso estabelecidas na legislação aplicável e
no Aviso de Abertura de Concurso para Apresentação de Candidaturas 03/Eixos I, II, III E IV/AMBS 2015, designadamente no ponto 7.2 “Requisitos
das candidaturas”.

04/IV/FBS-03/2015

Pelas terras de Sabor a
natureza e tradição

Associação dos
Produtores
Florestais do
Nordeste
Transmontano

IV

50.466,00

50.466,00 €

45.419,00 €

90%

5.046,60 €

10%

Desfavorável

O projeto consiste na criação de um itinerário interpretativo
multitemático, a constituir na área territorial da União de Freguesias de
Remondes e Soutelo, no concelho de Mogadouro. Será utilizada a rede
viária já existente e efetuando a manutenção e reativação de trilhos
pedestres. Pretende-se ainda envolver diretamente os visitantes na
preservação do património natural e convida-los a colaborar em ações de
estudo e investigação.

O beneficiário apenas apresentou o formulário de candidatura em formato
digital (não apresentou em formato papel devidamente assinado), memória
descritiva e alguns documentos.Em 29/06/2015 foi formalizado um pedido
de elementos adicionais via e-mail, de acordo com o Código do
Procedimento Administrativo (CPA), que não obteve qualquer resposta,
pelo que a candidatura não cumpre com os requisitos de admissão de
candidatura segundo o disposto no ponto 7.1“Requisitos dos beneficiários”
e 7.2“Requisitos das operações” do Aviso de Abertura de Concurso para
Apresentação de Candidaturas - 03/Eixos I, II, III E IV/FBS 2015.

TOTAL PROJECTOS COM PARECER DESFAVORÁVEL

03/I/FBS-03/2015

As antigas populações
do vale do Sabor :
genes, alimentação e
migração

248.676,64 €

239.122,80 €

212.797,92 €

23.912,28 €
O projeto consiste em estudar os restos humanos arqueológicos do Vale Em 29/06/2015 a ETG do FBS solicitou via e-mail os elementos em falta e
do Sabor, comparando as populações antigas dos últimos 8000 anos com
a comunidade atual, com vista à montagem de exposição e à produção de esclarecimentos da candidatura em questão, de acordo com o Código do
material pedagógico para disponibilizar à população dos municípios do Procedimento Admnistrativo (CPA). Em resposta o beneficiário enviou um eBaixo Sabor.
mail datado do dia 10/07/2015 (prazo limite de resposta) a desistir da

ICETA - UP

I

94.485,84 €

94.485,84 €

85.037,26 €

90%

9.448,58 €

10%

Desistiu

candidatura com a seguinte justificação : "Após cuidadosa averiguação, foi
decidido que neste momento não nos encontrávamos nas condições de
reunir as verbas necessárias para fazer face aos 20,24% de comparticipação
que era necessário assumir para a execução deste projeto ". Face ao
sucedido considera-se a desistência da candidatura .

TOTAL PROJETOS COM DESISTÊNCIA

368.775,84 €

317.485,84 €

85.037,26 €

31.748,58 €

