
 

 

 

Designação do projeto: DLBC RURAL GAL – ALENTEJO CENTRAL – Animação e Funcionamento 

Código do projeto: PDR2020-10.4.1-FEADER-015381 

Objetivo principal: Dinamizar os territórios rurais 
Região de intervenção: Alentejo Central 

Entidade beneficiária: Monte – Desenvolvimento Alentejo Central, ACE 

  

Data de aprovação: 23-03-2016 

Data de início: 27-08-2015 

Data de conclusão: 31-12-2020  

Custo total elegível: 1.694.828,64€ 

Apoio financeiro da União Europeia: 1.525.345,78€ 

Apoio financeiro público nacional: 169.482,86€ 

 

Objetivos e resultados esperados/atingidos: Pretende-se promover o desempenho das funções 
do Grupo de Ação Local para a implementação, gestão, animação e avaliação da estratégia de 
desenvolvimento local no âmbito do DLBC Rural. 
A Estrutura Técnica Local (ETL) é coordenada pela Direção Técnica da Monte (OG) e composta 
por equipa multidisciplinar de técnicos com formação nas áreas prioritárias da EDL, técnicos 
especialistas na área de avaliação e comunicação e por técnicos administrativos  
A dinamização da estratégia local, baseia-se ainda no desenvolvimento de um conjunto muito 
amplo de atividades designadas por animação do território. Compreende um conjunto muito 
diverso de ações que favorecem a execução e contribuem para os resultados, como sejam as de 
divulgação e promoção local da EDL nos vários centros e comunidades locais; o desenvolvimento 
de ações de capacitação dirigidas a grupos alvo; a dinamização de atividades de promoção dos 
produtos ou serviços do território; a participação em redes e organizações que contribuam para 
o aprofundamento de sinergias, a realização ou participação em eventos que concorram para a 
visibilidade e marketing do território de intervenção, entre outras. A divulgação da EDL e dos 
seus resultados baseia-se num plano de comunicação que prevê a utilização de meios diversos, 
privilegiando-se a organização de sessões públicas sobretudo na fase de apresentação da EDL e 
de lançamento de concursos. A disponibilização da informação no site e a criação de uma conta 
de correio eletrónico para comunicação com os beneficiários; a divulgação regular de notícias 
(newsletter) e a publicação em jornais regionais são outros meios a utilizar para a promoção da 
EDL. A apresentação pública de resultados é uma prática que se pretende replica. Na realização 
destes eventos procura-se sempre que sejam comunidades locais diferentes a acolher as 
iniciativas. Também a participação em eventos locais e regionais é uma oportunidade para 
divulgar a EDL, e bem assim nos fóruns regionais muitos dos quais, de iniciativa dos parceiros. 
A avaliação e monitorização da EDL decorrerá de forma contínua tendo dois momentos mais 
relevantes, na avaliação intermédia do programa (2019) e no final. Serão criados instrumentos 
de monitorização e avaliação contínua, com o apoio de um especialista. 

   

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pt
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pt

