MODELO DE PARTICIPAÇÃO

GRUPO DE ACÇÃO LOCAL

ÓRGÃO DE GESTÃO

DUECEIRA

DLBC/DUECEIRA 2020

ASSEMBLEIA GERAL DE ASSOCIADOS
1. TIPO DE ENTIDADE Associação privada sem
fins lucrativos
2. OBJECTO Valorização dos recursos locais e
promoção do desenvolvimento de forma
integrada, através da dinamização de
iniciativas culturais, sociais, ambientais e
económicas. Elaboração e promoção de
estudos e projectos. Actuação em acções
com fins específicos no âmbito do
desenvolvimento local e regional em
articulação e cooperação com outras
entidades públicas e privadas que prossigam
os mesmos fins.
3. COMPOSIÇÃO 48 Associados efectivos,
pessoas colectivas de natureza pública e

privada
4. CARACTERIZAÇÃO Criada em 2004 ao
abrigo do Código Civil (das Pessoas
Colectivas, Associações Artigo 167º e
seguintes); Credenciada enquanto GAL
gestor do LEADER II, LEADER+ e Proder;
Classificada com o CAE 94995; Regime misto
de IVA (isenção Artº 9º. do CIVA para a
Actividade de Desenvolvimento Local)
5. INSTRUMENTOS INTERNOS DE GESTÃO
Estatutos Associativos que constituem o
instrumento interno de gestão da entidade e
definem os seus aspectos orgânicos e
funcionais ao abrigo do Código Civil.

1. DESCRIÇÃO A Dueceira enquanto
Entidade Gestora define a figura de
Órgão de Gestão que, em seu nome e
com atribuições específicas, assume a
responsabilidade na gestão da EDL. A
sua nomeação e regulação compete à
Assembleia Geral enquanto órgão
deliberativo
2. COMPOSIÇÃO Constituído por 7
elementos. Reflecte a representatividade
da Parceria de forma proporcional, ou
seja, as entidades públicas representam
43% e as entidades privadas garantem
57% dos direitos de voto em processos
de tomada de decisão.
3. COMPETÊNCIAS Atribuições específicas
de responsabilidade na gestão da EDL,
nomeadamente de decisão local com
competências definidas por
Regulamento próprio que estipula o seu
funcionamento de acordo com a
legislação de enquadramento do DLBC.
4. INSTRUMENTOS INTERNOS DE GESTÃO
Regulamento do Órgão de Gestão que
constitui o instrumento que define o seu
funcionamento. Ao abrigo da Legislação
e Regulamentação específicas, será
produzido o Manual de Procedimentos
outro instrumento imprescindível para
definição das regras de funcionamento
do GAL, enquanto Organismo
Intermédio, incorporando o conjunto de
normas gerais, transversais, de
procedimentos específicos e internas
emanadas.

 Composição do GAL

 Composição do Orgão de
Gestão (Ver pdf)

 Estatutos Associativos e
Representação dos Órgãos
Sociais

 Regulamento Interno do
OG (Ver pdf)

ASSEMBLEIA DE PARCEIROS
DLBC DUECEIRA 2020

1. DESCRIÇÃO Órgão consultivo, sem
carácter vinculativo, que assume papel
preponderante como instrumento de
gestão para a governança local
enquanto Observatório das Dinâmicas
Locais. Pauta-se pelo princípio do
exercício da participação e democracia,
com um carácter de “bottom-up”, sendo
composta pelos representantes mais
expressivos da sociedade civil com um
papel activo nos processos locais de
desenvolvimento
2. COMPOSIÇÃO Composta por 70
Parceiros: 48 Associados efectivos da
Dueceira e 22 entidades colectivas
públicas (11) e privadas (11) com
relevância local, regional e nacional.
3. COMPETÊNCIAS Definidas por
Regulamento próprio que se regem pela
apreciação, aconselhamento e
orientação sobre a acção preconizada
pelo GAL e Órgão de Gestão no âmbito
do DLBC DUECEIRA 2020
4. INSTRUMENTOS INTERNOS DE GESTÃO
Regulamento Interno da Assembleia
de Parceiros que constitui o
instrumento de regulação do seu
funcionamento

 Composição da
Assembleia de Parceiros
(Ver pdf)
 Regulamento Interno da
AP (Ver pdf)

ETL—ESTRUTURA TÉCNICA LOCAL DLBC/DUECEIRA 2020
1. Descrição Estrutura operacional, com atribuições e competências reguladas de acordo com a Legislação de enquadramento do DLBC.
2. Composição Quadro multidisciplinar, integrando funções de coordenação, técnicas e administrativas, e comprovada experiência
3. Competências Criação de todos os mecanismos operacionais para implementação da EDL entre outras:
-Concepção e aplicação de instrumentos técnico-administrativos e circuitos de procedimentos para recepção, análise, selecção, monitorização e
acompanhamento de projectos;
-Implementação da EDL em todas as suas vertentes,
-Promoção de acções de informação, animação e promoção da EDL e do Território.

Consubstancia este Modelo de Participação a Carta de Compromisso DLBC DUECEIRA2020 que estabelece o pacto
firmado com o território e suas comunidades pela Dueceira, através dos seus principais representantes (Ver pdf)

