
 
 
 
 

 

 

Ação 10.3 - COOPERAÇÃO INTERTERRITORIAL E TRANSNACIONAL DOS GAL no âmbito da 

MEDIDA 10 LEADER 

 

“DINAMIZAR OS SISTEMAS AGROALIMENTARES LOCAIS” 

 

Descrição e objetivo da operação 

A candidatura preconiza a preparação de um futuro projeto de cooperação que preconize a 

valorização integrada dos sistemas alimentares locais dos territórios parceiros, promovendo a 

sua dinamização conjunta através de atividades de cooperação que potenciem a criação de 

sinergias e complementaridades, valorizando a sua diversidade e promovendo a diferenciação 

e a qualidade dos seus produtos locais, as quais visam atingir os seguintes objetivos: 

• Analisar e avaliar o potencial de iniciativas e projetos nacionais e internacionais, que 

permitam efetuar a troca e transferência de experiências e de conhecimentos em 

matéria de metodologias de organização e comercialização direta de produtos locais; 

• Identificar futuros parceiros interessados em cooperar no âmbito desta temática; 

• Estabelecer com todos os potenciais parceiros identificados os objetivos, as atividades 

e a definição do plano de cooperação a desenvolver. 

O Projeto de Cooperação, assentará na Parceria estabelecida entre as entidades ATAHCA, 

ADREPES, A2S e Pinhal Maior. As entidades nacionais encontram-se reconhecidas como Grupos 

de Ação Local no âmbito das iniciativas DLBC para o período 2014-2020, com Estratégias de 

Desenvolvimento Local (EDL) devidamente aprovadas. Na sua vertente internacional, a parceria 

que se pretende vir a constituir incluirá não só parceiros europeus como o INNER - Rede 

Internacional das Bioregiões (Itália) como também da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa – CPLP, nomeadamente de São Tomé e Príncipe.  

 

Intervenção 

A área temática da cooperação corresponde à diversificação das formas de comercialização de 

proximidade e do desenvolvimento dos Circuitos Curtos Agrolimentares (CCA) com base no 

potencial produtivo agrícola e agroalimentar do territórios envolvidos, a partir da troca de 
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experiências e partilha de boas-práticas entre territórios com especificidades e problemáticas 

idênticas. 

 

Níveis e taxas de apoio 

O montante de apoio a alocar à Preparação do projeto de cooperação transnacional dos Grupos 

de Ação para “Dinamizar os sistemas agroalimentares locais” é de 8.300,00€, com o apoio a 90%. 

 

Data de início: 03/08/2018 

Data de conclusão: 19/03/2020 
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