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REHDES
EXPERIENCIA PRACTICA DE GOVERNANZA MULTINIVEL 

GAL CAROIG-XÚQUER-SERRA GROSSA



Estratégia de desenvolvimento local participativo

Texto



40 MUNICIPIOS
58.412 habitantes

41 hab/km2

77 Socios
40 entidades públicas 
38 entidades privadas

COMPOSICIÓN GRUPO 
DE ACCIÓN LOCAL.

CAROIG-XÚQUER-
SERRA GROSSA



Quem somos?
El GAL (Grupo de Ação Local) é uma entidade
focada na promoção e incentivo ao
desenvolvimento sustentável do nosso
território, a fim de promover a geração de
riqueza por meio da inovação, da geração de
emprego e do uso eficiente dos recursos em
coordenação com todos os agentes do
território.



TABELA DE REPRESENTAÇÃO
DO GRUPO

Tabla nº4. Resumen de datos del grupo 

 

 Nº % 
REPRESENTACIÓN 

ENTIDADES SOCIAS 77  

ENTIDADES QUE REPRESENTAN AL SECTOR PÚBLICO 39 50,65 % 

ENTIDADES QUE REPRESENTAN AL SECTOR PRIVADO 38 49,35 % 

Nº DE MUJERES EN LA ASAMBLEA 18 23,03 

Nº DE MUJERES EN LA JUNTA DIRECTIVA 2 14,28% 

 
Tabla nº5. Resumen de porcentajes de voto del grupo 

 

SECTOR % DE DERECHOS DE VOTO EN 
LA ASAMBLEA GENERAL 

% DE DERECHOS DE 
VOTO EN LA JUNTA 

DIRECTIVA 

SECTOR PÚBLICO 40% 40% 

SECTOR PRIVADO 60% 60% 

 



Áreas de grupo



METODOLOGIA E PARTICIPAÇÃO
 
Para elaborar esta Estrategia de Desarrollo Local Participativo, se ha seguido una 

metodología basada en el desarrollo de las siguientes fases: 
 

 

 
                

             
                

           



• Diversos grupos de trabalho têm
sido realizados no território com os
parceiros do LAG e os agentes do
território com o objetivo de coletar
as impressões, ideias, avaliações e
necessidades dos agentes do
território, além de analisar os
problemas e pontos fortes do
território.

Técnicas de pesquisa 
qualitativa



MATRIZ TERRITORIAL SWOT
Diagnóstico territorial: O território tem recursos suficientes para crescer e se desenvolver de forma sustentável, eles podem ser

organizados e valorizados. Possui necessidades de equipamentos e infraestruturas de saúde e educação, mas
ao mesmo tempo possui centros urbanos de referência como Xàtiva ou Alzira muito próximos ao território. O
contexto ambiental é de grande importância no território, pode ser ordenado e valorizado. Da mesma forma, a
atividade associativa é de grande peso.

Fraquezas Ameaças Pontos fortes Oportunidades
Possuem problemas de 
transporte público, 

despovoamento, acesso limitado a 
infraestruturas de TIC, déficit em 

infraestruturas e serviços de saúde 
e educação. O setor produtivo é 
pouco diversificado, a atividade 

turística não aproveita todo o seu 
potencial. Ainda faltam 

oportunidades de emprego no 
território, especialmente o emprego 
qualificado. Há uma grande falta de 

visão de negócios e cultura 
empreendedora. Os recursos 

naturais mal são aproveitados. 
Ainda há burocratização excessiva 

na administração.

Emigração de jovens que não 
retornam ao território. Território 

pouco atrativo para instalação de 
empresas de fora dele. 

Desaparecimento progressivo dos 
comércios tradicionais. Dificuldade 
em acessar crédito. Deterioração 
do patrimônio natural e ambiental. 
Limitação administrativa do uso 

ambiental. Poucos recursos 
públicos econômicos para investir 

no território.

Participação ativa da 
população na vida associativa. 

Riqueza do patrimônio natural e 
ambiental do território. Rodovias no 

território que permitem a 
acessibilidade dos turistas. 

Produtos locais de alta qualidade e 
prestígio. Alto valor patrimonial do 

território.

Desenvolvimento e 
diversificação das atividades 
econômicas. Promoção do 

empreendedorismo para geração 
de emprego. Aumento progressivo 
da demanda pelo turismo interior. 

Promoção da conscientização 
ambiental. Recuperação dos 

comércios tradicionais. 
Possibilidade de desenvolvimento 

e inovação do setor primário. 
Criação de uma imagem e uma 

marca do território.



ESTRUTURA, RESPONSABILIDADES, PAPEL E PROCEDIMENTOS DA 
GAL

Regulação dos procedimentos de trabalho e tomada de decisão do LAG:

Os estatutos da associação 
Regime interno da associação



ESCRITÓRIO DO GRUPO DE AÇÃO LOCAL



Escritório de Gestão



O organograma a ser estabelecido para o LAG é o seguinte

ASSEMBLÉIA GAL

JUNTA GAL

EQUIPA TÉCNICA 
GAL

GERENTE
TÉCNICO/

ADMINISTRATIVO



BREVE DESCRIÇÃO DO PLANO DE PARTICIPAÇÃO REALIZADO

Na fase de iniciação e desenvolvimento da estratégia,
foram realizados 8 grupos de trabalho para definir tanto o lag
em si quanto as linhas de sua estratégia.

A dinâmica desses grupos tem sido a seguinte:

● Grupos formados por no máximo 5 – 6 pessoas De
diferentes setores: público, econômico, social, ambiental

● Todos os possíveis agentes do território foram convocados
por e-mail e os interessados em participar dos diferentes
grupos foram alvo.

● Foram tratados diferentes temas e aspectos.

O plano de participação dessa estratégia tem sido
realizado por meio das principais ações descritas abaixo:

1. GRUPOS DE TRABALHO

2. PRESENCIALMENTE (conferências)

3. QUESTIONÁRIOS ON-LINE

4. ENTREVISTAS PESSOAIS



Conferências regionais



Mídia



DURANTE TODO O PERÍODO

•1. Ao longo do 
ano - conselhos 
de administração 
e assembleias

•2. O ano todo -
caixa de 
sugestões

•3. Eventos

Participação 
dos agentes 

do 
território:



SESSÕES SUBSEQUENTES PARA ACOMPANHAR A ESTRATÉGIA E INCORPORAR PROPOSTAS DE MELHORIA

Mínimo Tipo de actividad Objectivos Propósito

Mínimo 1 por 
ano Junta directiva Informe os detalhes da 

execução do EDLP

Dê voz aos agentes 
do território para 
fornecer sugestões, 
melhorias, ações etc. 
sobre o EDLP

Mínimo 1 por 
ano

Assembleia
Geral

Informe os detalhes da 
execução do EDLP

Dê voz aos agentes 
do território para 
fornecer sugestões, 
melhorias, ações etc. 
sobre o EDLP

Durante todo o 
ano, atividade 
constante

Caixa de 
sugestões online

Manter um canal aberto 
continuamente com o 
território

Dê voz aos agentes 
do território para 
fornecer sugestões, 
melhorias, ações etc. 
sobre o EDLP

Mínimo 2 no 
período Eventos

Realizar conferências 
participativas com os 
agentes do território 
para uma interação 
entre eles

Dê voz aos agentes 
do território para 
fornecer sugestões, 
melhorias, ações etc. 
sobre o EDLP



Reuniões em grupo



FOTOS MESAS DE TRABALHO





Resultado do processo: Programas de Ação EDLP
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Resultado do processo: Programas de Ação EDLP
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Resultado do processo: Programas de Ação EDLP



Resultado do processo: Programas de Ação EDLP
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Obrigada
Contato GAL

GRUPO DE AÇÃO LOCAL - CAROIG - XÚQUER - SERRA GROSSA
Plaza Manuel Tolsá s/n - 46810 Enguera (Valencia) 

Gerente: Pepa Tornero Belda
Telefone: 96 278 82 34
E-mail: gerencia.caroigxuquer@gmail.com
Web: http://caroig-xuquer.com/
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OBRIGADA
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