Território ADL/ DLBC Costeiro
Litoral Alentejano
GAL PESCA Litoral Alentejano
Parceiros: Município de Alcácer do Sal; Município de Grândola;
Universidade de Évora; Instituto Politécnico de Setúbal; Associação
de Mariscadores da Terra do Vasco da Gama; Associação Cultural e
de Desenvolvimento de Pescadores e Moradores da Azenha do Mar;
Associação Recreativa, Desportiva e Cultural das Lagoas e Praias;
Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da Lagoa de Santo
André e Brescos; Santa Casa da Misericórdia de Sines; EPO – Centro Escolar e Empresarial do Sudoeste Alentejano, S.A.; Clube Bass
Friends; Associação Estrela do Mar – Rede Portuguesa de Mulheres
da Pesca; Carrasqueira Mar – Comércio e Indústria de Produtos
Alimentares, Lda.; Aquamar – Aquacultura Marítima, S.A.; Oceanic,
Lda.; Ecoalga – Agricultura Subaquática, Sociedade Unipessoal Lda;
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P.; Sines
Tecnopolo - Ass Centro de Incubação de Empresas de Base Tecnológica Vasco da Gama; Cáritas Paroquial de Sines; TAIPA, CRL.

DLBC - Desenvolvimento
Local de Base Comunitária
Litoral Alentejano
Componente Costeira - 2020

Assembleia Geral: Docapesca, Portos e Lotas, S.A.; Município de
Odemira; ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional, S.A.
Órgão de Administração do PO MAR 2020: ADL – Associação
de Desenvolvimento do Litoral Alentejano; Município de Sines; Município de Alcácer do Sal; AAPSACV – Associação de Armadores da
Pesca Artesanal e do Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina; Mútua dos Pescadores, CRL.; IEFP – Instituto de Emprego e
Formação Profissional, I.P.; Juventude Desportiva do Carvalhal
Suplente: Município de Santiago do Cacém

Mobilização dos recursos endógenos para a
competitividade e
atratividade do AL

Entidade Gestora: ADL - Associação de Desenvolvimento do
Litoral Alentejano
Sede: Edifício ARBCAS
Estrada Nacional 261/2
7565-014 Alvalade
Delegação: Rua de Santiago- ZAM Lote 5
7540-235 Santiago do Cacém

O GAL PESCA LA apresenta uma Estratégia Desenvolvimento local - Componente Costeira para o Litoral
Alentejano, com uma dotação financeira de aproximadamente 4 Milhões de euros, para apoiar projetos de
investimento que visam a melhoria da qualidade de vida
e a diversificação da economia e do emprego.

Tel:. 269 827 233
Delegação: Rua Eng.º Arantes e Oliveira, 1
7630-149 Odemira (Edificio da ABM - junto à Zona Agrária)
Tel: 283 386 295
Email: adl.alentejano@mail.telepac.pt
Site: www.adl.litoralalentejano.pt

DLBC - Desenvolvimento Local de Base Comunitária - Componente Costeira - Litoral Alentejano 2020
PO MAR 2020 - FEAMP
Áreas de apoio

Inovação em espaço marítimo
Apoiar o desenvolvimento de novas metodologias de produção ou de organização de entidades, que exercem, ou pretendem exercer, a sua atividade em espaço marítimo; apoiar o
desenvolvimento de novos produtos; apoiar a criação de micro
e pequenas empresas que desenvolvam atividades económicas ligadas ao mar; apoiar a investigação que considere as
diferentes possibilidades económicas em meio marinho, a sua
reabilitação e mitigação dos impactos da ação ambiental e
humana.

Reforço da competitividade da pesca
Apoiar a criação, a recuperação e a modernização de estruturas, equipamentos e ou infraestruturas existentes, relacionadas com a pesca e a aquicultura.

Reforço da competitividade do turismo
Apoiar a criação e / ou dinamização de micro e pequenas
empresas que desenvolvam atividades ligadas ao meio aquático, promovendo o turismo de âmbito local; e apoiar a criação, recuperação e modernização das estruturas e equipamentos ou infraestruturas existentes relacionadas com o turismo aquático.

Promoção dos produtos locais de qualidade
Apoiar a melhoria da qualidade dos produtos e promoção da
utilização de recursos endógenos relacionados com o meio
aquático, incluindo estudos de mercado e a sensibilização
para os benefícios de certos consumos.

Preservação, conservação e valorização dos elementos patrimoniais, recursos naturais e paisagísticos
Apoiar intervenções que promovam a realização de ações em
património edificado, natural e simbólico, associado ao espaço
marítimo, das quais decorra a melhoria do ambiente marítimo,
costeiro e das águas interiores.

Circuitos curtos de bens alimentares e mercados
locais
Apoiar a criação de novas metodologias de distribuição e de
comercialização dos produtos, incluindo inovação e acesso a
tecnologias de informação.

Promoção de Planos de Mar
Apoiar o desenvolvimento do conceito de «Aldeias de Mar» iniciado no âmbito do PROMAR e sua articulação com os «Polos
de Mar» previstos na Estratégia Nacional para o Mar, incluindo
intervenções que visem o desenvolvimento de ações articuladas
que convirjam para a consolidação destes conceitos.

Qualificação escolar e profissional relacionada com o

PO Alentejo 2020 - FEDER/ FSE
Áreas de apoio
Atividade empresarial- FEDER
SI2E- Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e
ao Emprego
Expansão de pequenas e microempresas existentes de base
local ou criação de novas empresas e pequenos negócios.

Apoio ao Empreendedorismo e à Empregabilidade FSE
SI2E- Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e
ao Emprego
Emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de
empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas
inovadoras.

Investimento até 100.000€
Taxa de comparticipação
FEDER - 30 a 60%
FSE- 100%
Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do
património natural e cultural - FEDER

mar
Apoiar a capacitação de atores, incluindo jovens em idade escolar, que realizem atividades ligadas ao meio aquático e apoiar a
melhoria das suas competências e da sua capacidade de adaptação aos contextos de produção, designadamente no âmbito da
gestão financeira e do turismo, devidamente certificada.

Apoio público até 200.000€ e 500.000€
Taxa de comparticipação 50% a 85%
A leitura deste folheto não dispensa a consulta da portaria n.º
216/2016, de 5 de agosto, do aviso de concurso e das Orientações
Técnicas Especificas

Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do
património natural e cultural.

Investimento até 50.000€
Taxa de comparticipação
FEDER até 85%
Inclusão social e ativa - FSE
Inclusão social e ativa com vista à promoção da igualdade de
oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade.*
*Aguarda-se abertura de aviso de concurso

