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Designação do projeto: Parceria FMT e GAL – LEADER 2020 
Código do projeto: PDR2020-20.2.2-FEADER-033006 
Objetivo principa l: Parceria FMT e GAL – LEADER 2020 
Região de intervenção: Baixo Alentejo 
Entidade beneficiária: Alentejo XXI – Associação de Desenvolvimento Integrado do 
Meio Rural 
 
Data de aprovação: 11-10-2017 
Data de início: 31-01-2017 
Data de conclusão: 28-12-2020  
Custo total elegível: 5.823,96€ 
Apoio financeiro da União Europeia: 4.950,37€ 
Apoio financeiro público nacional: 873,59€ 
 
Objetivos e resultados esperados/atingidos: 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.  
A operação terá prolongamento.  

 


