
(a preencher pelos Serviços: Grupo de Ação Costeira/ Direção Regional de Agricultura e Pescas, conforme aplicável)

Data de Entrada

Assinatura e carimbo

1 - IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

Nome:

Pessoa a contactar:

2 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

GAC:

Ação:

Código:

Designação:

31-04-01-FEP-

NIFAP:

Email:

 DDESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS ZONAS DE PESCA 

Relatório Final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(alínea i) do art. 11º do Dec-Lei nº 81/2008 de 16 de maio)

Data de Verificação  

I - IDENTIFICAÇÃO

Pela presente declara-se que as informaçõs fornecidas no relatório são verdadeiras

Data: 

- Juntar declarações que atestam que possui uma situação regular quanto à Administração fiscal e quanto à Segurança Social, ou de autorização de

consulta digital pelo Grupo de Ação Costeira/ Direção Regional de Agricultura e Pescas, conforme aplicável. Pode juntar outros elementos que

entenda úteis.

Assinatura do promotor:



Tipologia:

O projeto foi aprovado com condicionantes? Sim Não

Se sim, foram todas cumpridas? Sim Não

Se não foram todas cumpridas, identifique a(s) condicionante(s) em apreço e justifique o não cumprimento:

O projeto sofreu alguma alteração face ao aprovado?

Se sim identifique a(s) alteração(ões):

Não

Alteração do(s) prazo(s) fixado para a execução

Outra alteração:

Alteração de rubrica(s) de investimento aprovada(s) Sim 

Sim 

Não

Não

Publicidade ao apoio do Fundo (descrição das referências ao financiamento pelo Fundo Europeu das Pescas)

Redução do investimento aprovado

Sim 

Sim Não

Descrição sucinta dos resultados da execução. Se aplicável, comentários sobre as alterações verificadas em relação à 

situação prevista no pedido de apoio:
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II - PROGRESSO



*quando o promotor é uma entidade pública, o montante de apoio público deverá incluir a sua comparticipação no projeto

Investimento elegível
0,00 €

Taxa de apoio público 0%

Total do apoio público* 0,00 €

Data conclusão financeira:

*Operação para (…) = 1, quando o indicador respeita a postos de trabalho, colocar o número de trabalhadores envolvidos; quando o indicador 

respeita a horas de formação, colocar o número total de horas da ação(ões) de formação; quando o indicador respeita a ações de formação, 

colocar o número de ações de formação.

Indicadores de execução material realizados - Específicos (Estratégia do GAC) Resultado*

Execução financeira:
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III - INDICADORES DE EXECUÇÃO

Indicadores de execução material realizados - Gerais (Regulamento Comunitário) Resultado*

*Operação para (…) = 1, quando o indicador respeita a postos de trabalho, colocar o número de trabalhadores envolvidos; quando o indicador 

respeita a horas de formação, colocar o número total de horas da ação(ões) de formação; quando o indicador respeita a ações de formação, 

colocar o número de ações de formação.

Execução material:

Data conclusão material:



Litoral Norte
Região de Aveiro
Mondego Mar
Oeste
Além Tejo
Barlavento do Algarve
Sotavento do Algarve

Ação

a) Reforço da Competitividade das Zonas de Pesca e Valorização dos Produtos
b) Diversificação e Reestruturação das Atividades Económicas e Sociais
c) Promoção e Valorização da Qualidade do Ambiente Costeiro das Comunidades

Tipologia de projeto
a)

ii-  Promoção de um melhor escoamento do pescado

iii- Restabelecimento do potencial de produção afectado por catástrofes naturais ou industriais

iv- Inovação e acesso a tecnologias de informação e comunicação

b)

ii- Diversificação das atividades através da promoção da pluriactividade por meio da criação de empregos

c)

i- Recuperação, valorização e proteção do património natural, histórico e arquitetónico, de âmbito local

ii- Valorização da imagem social da atividade da pesca e dos profissionais do sector

iii- Criação ou recuperação de equipamentos coletivos relativos a serviços sociais de proximidade

Indicadores de realização material - Gerais (Regulamento Comunitário)

1 - Operação para reforçar a competitividade das zonas de pesca
2 - Operação para reestruturar e reorientar as atividades económicas
3 - Operação de diversificação das atividades
4 - Operação de valorização dos produtos da pesca
5 - Operação de apoio às pequenas comunidades de pescadores e infraestruturas relacionadas com o turismo
6 - Operação de proteção do ambiente nas zonas de pesca
7 - Operação para o restabelecimento do potencial produtivo no sector das pescas 
8 - Operação para a melhoria do escoamento dos produtos da pesca
9 - Operação para estruturação das atividades sociais e culturais
10 - Operação de criação ou reestruturação organizacional de entidades
11 - Operação de aquisição e valorização de competências 
12 - Operação de valorização da imagem do sector e dos seus agentes
13 - Operação de criação ou recuperação de equipamentos coletivos sociais e turísticos
14 - Operação para criação de postos de trabalho
15 - Operação para a manutenção de postos de trabalho
16 - Operação que contribui para a igualdade do género
17 - Operação que contribui para a requalificação de áreas degradas
18 - Operação localizada em áreas classificadas para conservação da natureza e da biodiversidade

i- Criação, recuperação e modernização das estruturas, equipamentos e infraestruturas existentes que se insiram na estratégia de 

desenvolvimento adoptada incluindo as pequenas infraestruturas relacionadas com a pesca e o turismo

i- Integração das atividades do sector com outras atividades económicas, nomeadamente, através da promoção do ecoturismo, desde que 

dessas atividades não resulte aumento do esforço de pesca

iii- Promoção e melhoria das competências profissionais, da capacidade de adaptação dos trabalhadores e do acesso ao emprego, 

designadamente, em benefício das mulheres

GAC



Indicadores de realização material - Específicos (Estratégia do GAC)
Litoral Norte Ação
1 - Operação para criação de empresa Todas
2 - Formandos Todas
3 - Operação de adaptação e recuperação de edifícios Todas
4 - Intervenções em caso de acidente ou catástrofe a)
Região de Aveiro
1 - Criação da Comissão de Acompanhamento das atividades industriais a) b)
2 - Implementação do Plano de diversificação da oferta comercial Todas
3 - Implementação do Plano de formação técnica Todas
4 - Implementação do Plano de formação cívica e cultural c)
5 - Implementação do Plano de tratamento dos efluentes industriais a) b)
6 - Implementação e funcionamento do Plano de formação dos agentes da fileira sobre cultura da pesca a) c)
7 - Implementação do Plano de dinamização das estruturas existentes Todas
8 - Implementação da campanha Marca Turística Ria de Aveiro Todas
Mondego Mar
1 - Operação para criação de empresa todas
6 - Ações de formação todas
Oeste
1 - Operação para a criação de empresa todas
10 - Operação que contribui para o fomento da utilização das TIC todas
5 - Operação para a certificação todas
11 - Trabalhadores da fileira abrangidos pela promoção da pluriatividade todas
7 - Horas de formação ministradas todas
Além Tejo
2 - Formandos todas
6 - Ações de formação todas
Barlavento do Algarve
1 - Operação para criação de empresa todas
2 - Formandos Todas
9 - Pescadores abrangidos todas
12 - Embarcações reconvertidas para atividades marítimo-turísticas todas
6 - Ações de formação todas
8 - Entidades formadoras todas
5 - Operação para a certificação todas
Sotavento do Algarve
1 - Operação para criação de empresa todas
2 - Formandos todas
3 - Operação de adaptação e recuperação de edifícios todas
4 - Intervenções em caso de acidente ou catástrofe a)


