
 

 

Designação do projeto | REDE LEADER 2020: Qualificar, Cooperar, Comunicar 

Código do projeto | PDR2020-20.2.2-FEADER-032999 

Objetivo principal | Parceria FMT e GAL – LEADER 2020 

Região de intervenção | Território rural do Continente  

Entidade beneficiária | ADREPES - Associação de Desenvolvimento Regional da Península de 

Setúbal  

 

Data de aprovação | 11/10/2017 

Data de início | 31/01/2017 

Data de conclusão | 31/05/2022 

Custo total elegível executado | 3 756,13€ 

Apoio financeiro da União Europeia| 3 192,71€ 

Apoio financeiro público nacional | 563,42€ 

 

Objetivos e resultados atingidos: 

O Projeto “REDE LEADER 2020: Qualificar, Cooperar, Comunicar", foi aprovado no âmbito da 

medida 20.2.2/2016 da Assistência Técnica do PDR2020, Área de Intervenção 2 da Rede Rural 

Nacional (RRN) – Divulgação e informação com vista à execução do PDR2020, Área Temática 

LEADER. O projeto foi liderado pela Federação Minha Terra, numa parceria com a DGADR/RRN 

e com os 54 GAL do Continente.  

 

As atividades desenvolvidas enquadravam-se e davam resposta aos 3 temas prioritários 

definidos no Plano de Ação do Subgrupo permanente LEADER/DLBC da RRN, apresentando os 

seguintes objetivos específicos: 

• Qualificar tecnicamente os Grupos de Ação Local (GAL), para a implementação das 

Estratégias de Desenvolvimento Local (ELD); 

• Providenciar a assistência técnica à cooperação LEADER interterritorial e transnacional; 

• Facilitar a cooperação entre todos os GAL e as diferentes entidades intervenientes no 

desenvolvimento dos territórios rurais. 

 

Em termos gerais, foram atingidos os seguintes resultados: 

• Participação nas oficinas regionais de sensibilização aos Circuitos Curtos 

Agroalimentares (CCA); 



 

 

• Participação nas oficinas de trabalho sobre “LEADER/DLBC – perspetivas 2030” e 

Regulamento Geral de Proteção de Dados;  

• Participação na Ação de formação no âmbito do Controlo Administrativo dos Pedidos 

de Pagamento das medidas FEADER; 

• Participação nas oficinas regionais sobre metodologias e instrumentos de avaliação e 

autoavaliação das EDL e respetivas reuniões de trabalho - tutorias; 

• Participação nas sessões de trabalho para troca de experiências DLBC; 

• Participação no Workshop “Dinamização de Circuitos Curtos Agroalimentares e 

Estratégias Alimentares Locais”; 

• Apoio à organização de visitas de Cooperação de delegações estrangeiras (ex. Eslovénia, 

GAL Sulcis – Itália, Polónia, etc.); 

• Participação no Focus Group sobre Cooperação; 

• Realização da Comissão Local de Parceiros da ADREPES, a 20 de setembro de 2018 em 

Palmela - “Encontro DLBC Rural - Objetivos, impactos e metas” com o objetivo de 

mobilizar os parceiros a refletir sobre o atual contexto e execução da EDL definida para 

a Península de Setúbal, que incluiu visitas de campo a projetos apoiados pela ADREPES; 

• Participação no Encontro Nacional DLBC.  

 

 

      
 

 
Link para divulgação dos resultados no portal da RRN:  

https://inovacao.rederural.gov.pt/37-projetos-rrn/1124-rede-leader-2020-qualificar-cooperar-comunicar 

https://inovacao.rederural.gov.pt/37-projetos-rrn/1124-rede-leader-2020-qualificar-cooperar-comunicar

