
 

 

 

Designação do projeto: Funcionamento e Animação - GAL Al Sud - ESDIME 

Código do projeto: PDR2020-10.4.1-FEADER-015043 

Objetivo principal: Dinamizar os territórios rurais 

Região de intervenção: Baixo Alentejo  

Entidade beneficiária: ESDIME - Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste, Crl.  

 
Data de aprovação: 02-03-2016 

Data de início: 27-08-2015 

Data de conclusão: 31-12-2020  

Custo total elegível: 1 164 083,42€ 

Apoio financeiro da União Europeia: 1 047 675,08€ (90%) 

Apoio financeiro público nacional: 116 408,34€ (10%) 

 
Objetivos e resultados esperados/atingidos:  

Pretende-se promover o desempenho das funções do GAL para a implementação, gestão, animação e 

avaliação da estratégia de desenvolvimento local (EDL) no âmbito do DLBC Rural. 

A ETL (Equipa Técnica Local) do GAL Al Sud – Esdime é gerida por uma coordenadora e é composta por 

uma equipa multidisciplinar de técnico/as com formação nas áreas relacionadas com as linhas 

prioritárias da EDL para o território de intervenção e pelo devido apoio administrativo. 

As funções a desempenhar passam por três domínios de intervenção - um relativo à análise e 

acompanhamento de projetos, outro relativo à animação, promoção e comunicação do e para o 

território, e um último relativo ao apoio ao desenvolvimento da Cooperação. 

A animação, com o objetivo de aproximar e mobilizar a comunidade local, prevê: 

. Ações de informação aos potenciais beneficiários e à população local sobre os apoios previstos nas 

intervenções do DLBC Rural, organização de seminários, colóquios e conferências nas áreas de atuação, 

. Ações com vista à melhoria contínua da intervenção do GAL (manutenção e revalidação da Certificação 

do Sistema de Gestão da Qualidade), 

. Ações de consensualização da EDL com os Parceiros do GAL e no Território de Intervenção, 

. Ações de formação de curta duração, 

. Monitorização e avaliação da estratégia, 

. Participação na Rede Rural Nacional e desenvolvimento de Atividades e produtos com a Federação 

Minha Terra. 

 

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

