
 

 
Assistência técnica RRN - Área 2 (Divulgação e informação com vista à execução do 

PDR 2020) 
 

FICHA DE PROJETO 
 

“Parceria FMT e GAL - LEADER 2020” 

 
 
Código do Projeto: PDR2020-2022-032990 
 
Descrição da operação:  
O projeto “REDE LEADER 2020: Qualificar, Cooperar, Comunicar” enquadra-se no aviso de 
concurso nº 1/Operação 20.2.2/2016 da Assistência Técnica do PDR2020, para a Área 2 – 
Divulgação e informação com vista à execução do PDR2020, Área temática LEADER, tem como 
objetivos, qualificar as equipas técnicas e capitalizar a experiência e o trabalho desenvolvido 
pelos Grupos de Ação Local (GAL), entidades responsáveis e envolvidas na implementação, 
acompanhamento e execução das ações da Medida 10 LEADER/DLBC do PDR2020. O projeto é 
liderado pela Federação Minha Terra, (FMT) numa parceria com os 54 GAL e com a DGADR/RRN. 
As atividades pretendem dar resposta aos principais 3 temas prioritários definidos no Aviso e 
aos objetivos do Plano de Ação da Rede Rural Nacional. 
As atividades previstas, decorrerão entre o início de Março de 2017 e fim de Fevereiro de 2019 
e distribuem-se do seguinte modo: no âmbito do tema prioritário - 39 ações de capacitação 
(oficinas e seminários) e 54 reuniões de trabalho sobre instrumentos e metodologias de 
monitorização e avaliação das EDL, destinadas às equipas dos GAL cuja organização e realização 
será da responsabilidade da FMT e da DGADR/RRN; Em 8 sessões de trabalho para efetuar 
“Pontos de situação e troca de experiências DLBC”, organizadas pela FMT em colaboração com 
os GAL; no âmbito do tema prioritário ii - 1 seminário sobre cooperação LEADER, co-organizado 
pela FMT e pela DGADR, com a colaboração dos GAL; organização e acolhimento de visitas de 
delegações estrangeiras, da responsabilidade dos GAL com a colaboração da FMT e da 
DGADR/RRN e 6 “focus group” sobre cooperação a dinamizar pela FMT, em colaboração com a 
DGADR e dos GAL; no âmbito do tema prioritário iii - 4 comissões locais de parceiros a organizar 
por cada GAL; 10 comissões regionais de parceiros, que serão planeadas e organizadas em 
parceria pela FMT e os GAL e finalmente 1 encontro nacional sobre o DLBC, da responsabilidade 
da FMT com a colaboração dos GAL. 
 
Parceria:   
Federação MINHA TERRA, A2S, AD ELO, ADAE, A. D. D., ADDLAP, ADERES, ADER-SOUSA, ADIBER, 
ADICES, ADIRN, ADL, ADRACES, ADRAT, ADREPES, ADRIL, ADRIMAG, ADRIMINHO, ADRITEM, 
ADRUSE, AIDA CCI, ALENTEJO XXI, APRODER, IN LOCO, ATAHCA, BEIRA-DOURO, 
COIMBRAMAISFUTURO, CORANE, DESTEQUE, DOLMEN, DOURO HISTÓRICO, DOURO SUPERIOR, 
DUECEIRA, ESDIME, LEADER OESTE, LEADERSOR, MONTE, PINHAL MAIOR, PRÓ-RAIA, 
PROBASTO, RAIA HISTÓRICA, ROTA DO GUADIANA, RUDE, SOL DO AVE, TAGUS, TERRAS DE SICÓ, 
TERRAS DENTRO, TERRAS DO BAIXO GUADIANA, VICENTINA, LITORAL RURAL, PINHAIS DO 
ZEZERE, DGADR 



 

 
Tipologias:  
- Sessões de trabalho relativas aos DLBC. 
 
Temas: 
- Qualificação técnica dos Grupos de Ação Local (GAL), para a implementação das Estratégias de 
Desenvolvimento Local (EDL); 
- Promover o estabelecimento de parcerias e a elaboração de projetos de cooperação LEADER 
que contribuam para o reforço da qualidade das EDL, no âmbito do Desenvolvimento Local de 
Base Comunitária (DLBC), vertente Rural; 
- Facilitar a interação entre os GAL e as diferentes entidades intervenientes no desenvolvimento 
dos territórios rurais – DLBC Rural; 
 
Planificação: 
Data de Aprovação: 2017-10-11 
Data Início da Operação: 2017-01-31 
Data de Conclusão da Operação: 2021-12-28 
 
Níveis e taxas de apoio: 
O montante de Elegível do projeto de cooperação é de 5.926,45€, com o apoio de 5.926,45€, 
com uma taxa de apoio de 100%. 


