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DLBC - Desenvolvimento 
Local de Base Comunitária 

Litoral Alentejano  
Componente Rural - 2020 

Território ADL/ DLBC Rural 

Litoral Alentejano 

GAL/ADL 
Associados: Raçoes Santiago, Lda; Santa Casa da Misericórdia 
de Odemira;  ADS - Agrupamento de Defesa Sanitária C.O.B. Litoral 
Alentejano; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alcácer do Sal e 
Montemor; TAIPA, CRL; Casas Brancas - Ass. Para o Turismo de 
Qualidade para o SW Alentejano e Costa Vicentina; Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo de S. Teotónio; EPO, S.A.; APVCA - Associação de 
Produtores de Vinho da Costa Alentejana; APARROZ - Associação 
de Produtores de Arroz do Vale do Sado; APASADO - Associação de 
Proteção Ambiental do Sado; AAAS - Associação de Agricultores de 
Alcácer do Sal; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL; 
Turismo do Alentejo, ERT; Escola Profissional de Desenvolvimento 
Rural de Grândola; Santa Casa da Misericórdia de Sines; Fundação 
Herdade da Comporta. 
 

Assembleia Geral: Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, 
Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado, 
Município de Odemira 
 

Direção/Órgão de Gestão do PDR:  
Associação de Beneficiários do Mira, Município de Grândola, ANSUB  
- Associação de Produtores Florestais do Vale do Sado, Associação 
de Agricultores do Litoral Alentejano, SAGRAN - Associação de Sui-
nicultores dos Concelhos de Santiago do Cacém, Sines e Grândola  
Suplentes: ACL - Associação Portuguesa de Criadores da Raça 
Limousine, AHSA - Associação dos Horticultores, Fruticultores e 
Floricultores dos Concelhos de Odemira e Aljezur 
 

Conselho Fiscal: Município de Santiago do Cacém, Município 
de Sines, Município de Alcácer do Sal. 
Suplente: Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do 
Sado. 
 

O GAL ADL apresenta uma Estratégia Desenvolvimento 
local - Componente Rural para o Litoral Alentejano, com 
uma dotação financeira de aproximadamente 8 Milhões 
de euros, para apoiar projetos de investimento que 
visam a melhoria da qualidade de vida e a diversificação 
da economia e do emprego. 



 

PDR 2020 - FEADER  

Áreas de apoio  

Promover a melhoria das condições de vida, de trabalho 
e de produção dos agricultores; e contribuir para o pro-
cesso de modernização e capacitação das empresas do 
setor agrícola. 

Investimento até 40.000€ 
Taxa de comparticipação 50% 

Contribuir para o processo de modernização e capacita-
ção das empresas de transformação e comercialização 
de produtos agrícolas.  

Investimento até 200.000€ 
Taxa de comparticipação 45% 

Estimular o desenvolvimento, nas explorações agríco-
las, de atividades que não sejam de produção, transfor-
mação ou comercialização de produtos agrícolas 
(previstos no anexo I do TFUE), criando novas fontes 
de rendimento e de emprego; e contribuir diretamente 
para a manutenção ou melhoria do rendimento do agre-
gado familiar, a fixação da população, a ocupação do 
território e o reforço da economia rural. 

Investimento até 200.000€ 
Taxa de comparticipação 40 - 50% 

Promover o contacto direto entre o produtor e o consumi-
dor, contribuindo para o escoamento da produção local, a 
preservação dos produtos e especialidades locais, a dimi-
nuição do desperdício alimentar, a melhoria da dieta ali-
mentar através do acesso a produtos da época, frescos e 
de qualidade, bem como fomentando a confiança entre o 
produtor e o consumidor; e incentivar práticas culturais 
menos intensivas e ambientalmente sustentáveis, contri-
buindo para a diminuição da emissão de gases de estufa 
através da redução de custos de armazenamento, refrige-
ração e transporte dos produtos até aos centros de distri-
buição. 

Investimento até 200.000€ 
Taxa de comparticipação 50 - 80% 

Apoiar o desenvolvimento de estratégias comerciais de 
promoção que permitam incentivar o consumo de produ-
tos abrangidos por regimes de qualidade; e promover a 
diferenciação e o posicionamento no mercado pela quali-
dade, utilizando o potencial de mercado associado.  

Investimento até 200.000€ 
Taxa de comparticipação 70% 

Preservação, conservação e valorização de elementos 
patrimoniais locais, paisagísticos e ambientais. 

Investimento até 200.000€ 
Taxa de comparticipação 80% 

 

 

 
PO Alentejo 2020 - FEDER/ FSEFEDER/ FSEFEDER/ FSEFEDER/ FSE    

Áreas de apoio  

 
 

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

 Pequenos investimentos nas explorações agrícolas 

Pequenos investimentos na transformação e comer-
cialização de produtos agrícolas 

Diversificação de atividades na exploração agrícola 

Cadeias curtas e mercados locais 

Promoção de produtos de qualidade 

Renovação de Aldeias 

A Leitura deste folheto não dispensa a consulta da portaria 
nº152/2016, de 25 de maio, alterada pelas portarias nº 249/2016, de 
15 de setembro, nº 238/2017, de 28 de julho, nº46/2018, de 12 de 
fevereiro, nº 303/2018, de 26 de novembro e nº133/2019, de 9 de 
maio e das Orientações Técnicas Específicas 

Atividade empresarial- FEDER   

Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do 
património natural e cultural - FEDER  

Apoio ao Empreendedorismo e à Empregabilidade 
- FSE 

Inclusão social e ativa - 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% 

Inclusão social e ativa com vista à promoção da igualdade de 

oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empre-

gabilidade.* 

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

Investimento até 50.000€ 
Taxa de comparticipação  

FEDER até 85% 

*Aguarda-se abertura de aviso de concurso 

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. 


