Identificação do projeto
Designação do projeto – Preparação de dois projetos de cooperação transnacional
(“Enoturismo: um mosaico de experiências” e “Rede de Percursos na Faixa Piritosa
Ibérica” e dum projeto de cooperação interterritorial (PLAS – Produtos Locais
Alimentação Saudável).
Código do projeto PDR2020-10.3-FEADER-053559
Programa PDR 2020
Medida: LEADER
Submedida/Ação: Atividades de cooperação dos GAL
Intervenção Preparação do projeto de cooperação interterritorial e transnacional dos
Grupos de Ação Local
Região de Intervenção – NUTS III Alentejo Litoral (concelhos de Alcácer do Sal,
Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines)

Entidade beneficiária – ADL – Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano

Notificação de aprovação
Data de aprovação 20/02/2019
Data de início 28/12/2018
Data de conclusão 19/03/2020
Custo total elegível 21.600€
Apoio financeiro (FEADER e OE) 19.440€

Descrição/objetivos do projeto
Esta candidatura visa a preparação de 2 projetos de cooperação transnacional –
“Enoturismo: um mosaico de experiências“ a desenvolver com parceiros do Brasil
(CPLP) e Espanha, nas áreas da promoção do enoturismo e produtos locais e “Rede
de Percursos na Faixa Piritosa Ibérica”, com vista à criação de Rede de Percursos na
Faixa Piritosa Ibérica com parceiros espanhóis. Contempla ainda a preparação dum

projeto de cooperação interterritorial PLAS – Produtos locais Alimentação Saudável
em parceria com GAL´s nacionais.
As atividades de preparação da cooperação, previstas neste plano / candidatura
passam pela montagem técnica dos projetos de cooperação.

1 - “Enoturismo: um mosaico de experiências“
Objetivo geral - preparação de um projeto de cooperação transnacional que permita
através da troca de experiências e de complementaridades, valorizar e consolidar o
tecido económico e social dos territórios rurais envolvidos de Portugal e do Brasil
através de uma temática comum – o Enoturismo.
As atividades centrar-se-ão sobretudo na procura de parceiros, organização da
parceria, troca de informações, identificação das potencialidades e fragilidades do
setor nos diferentes contextos territoriais, benchmarking de projetos e iniciativas de
sucesso no âmbito da temática proposta “Enoturismo e produtos locais” ao nível da
CPLP, definição de objetivos comuns e das atividades específicas do projeto de
cooperação a desenvolver futuramente, designadamente através de:
- Encontros

transnacionais

de

parceiros

(reuniões

exploratórias

acompanhamento);
- Focus group;
- Seminários / workshops com especialistas e agentes locais do setor;
- Visitas de estudo e troca de experiências.

2 - Rede de Percursos na Faixa Piritosa Ibérica
Parceiros:
GAL ADL
GAL Al Sud – Esdime
GAL AXXI
GAL Rota do Guadiana
GAL Terras do Baixo Guadiana
GDR Corredor de la Plata (Sevilha / Espanha)

e

de

Os objetivos previstos neste plano de cooperação, que darão lugar ao projeto de
cooperação transnacional “Rede de Percursos na Faixa Piritosa Ibérica (FPI)”, passam
pela criação de condições que potenciem o turismo geo-mineiro nos territórios de
intervenção dos 5 GAL associados, bem como no território correspondente às
Diputacións de Huelva e de Sevilha, nomeadamente do GDR Corredor de la Plata e de
outros eventuais parceiros espanhóis que se venham a associar, que integram a Faixa
Piritosa Ibérica, associando aos pacotes / circuitos turísticos a produzir as
componentes de património cultural, gastronómico, produtos locais e restauração e
hotelaria, assim como, criar as condições para uma rede colaborativa que contribua
para a afirmação dos territórios, dos seus recursos e produtos e para a dinamização
da economia regional.

3 - PLAS – Produtos Locais Alimentação Saudável
Parceiros:
ADL – Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano
DLBC Baixo Oeste – LeaderOeste
DLBC Alto Oeste

Objetivos
Agricultura: aproximar as crianças do mundo rural e dar a conhecer a proveniência dos
alimentos, com vista à criação e manutenção de hábitos de consumo de
hortofrutícolas, reforçar a importância e conhecimento dos Produtos locais e seus
Produtores;
Educação: reforçar a aquisição de competências nas áreas da educação alimentar e
da saúde em contexto escolar;
Saúde Pública: Melhorar a qualidade nutricional da oferta alimentar em meio escolar
contribuindo para reduzir o risco de doenças crónicas associadas à obesidade
Economia rural: ligar os territórios rurais nas vertentes da produção organizada
estabelecendo redes de interação económica dos territórios envolvidos assim como
facilitar as relações económicas de territórios com afinidades culturais e económicas

Indicadores
Relatório final de atividade de preparação dos projetos de cooperação.

