
 

 
 

Designação do projeto | REFORÇO DA CAPACITAÇÃO DE ATORES E REDES DE PROMOÇÃO DE AÇÕES DE 
DESENVOLVIMENTO - ANIMAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE BASE COMUNITÁRIA 
Código do projeto | NORTE-09-5864-FSE-000005  
Objetivo principal| MELHORAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DAS AUTORIDADES PÚBLICAS E PARTES 
INTERESSADAS E A EFICIÊNCIA DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA  
Região de intervenção | Vale do Minho 
Entidade beneficiária | ADRIMINHO- Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Minho  
 

Data de aprovação | 11-10-2018 
Data de início |02-01-2019 
Data da conclusão| 31-12-2022 
Custo total elegível |130 561.18 € 
Apoio financeiro da União Europeia | FSE - 110 977.00€ 
Apoio financeiro público nacional/regional | 19 584,18€  
 

Objetivos: 

 Envolvimento do GAL ADRIMINHO e dos Agentes locais em processos pró-ativos para implementação 
de soluções de conjunto 

  Reforçar a concertação da parceria ADRIMINHO um papel mais ativo no desenvolvimento do Vale do 
Minho  

 Apoio à consolidação de iniciativas empreendedoras e prestação de apoio técnico de proximidade 
dinamizando o território para oportunidades e desenvolvimento de atividades tidas como de grande 
relevância para o desenvolvimento do Vale do Minho 

 Maximizar as condições de acesso à informação da população e da generalidade dos atores e agentes 
económicos e sociais do Vale do Minho, esclarecendo a população e agentes do território  

 Reforço da ação do GAL ADRIMINHO per si e em rede, através da criação e dinamização de 
mecanismos de comunicação dos e para os territórios e destes no contexto da Região Norte e do 
espaço nacional, a visibilidade da ação preconizada nos DLBC e os resultados da implementação das 
EDL, promovendo a reflexão sobre as prioridades para a Região Norte 

 Reforçar o efeito de demostração e de visibilidade de experiências/projetos e ações desenvolvidas 
contribuindo para veicular a importância da Abordagem LEADER nos territórios rurais  

 

Atividades: 

A. Informação e sensibilização do território 

B. Informação para o desenvolvimento 

C. Comunicação e desenvolvimento 

 

Resultados esperados/atingidos: 

 Ações de sensibilização/informação realizadas: 30 

 Instituições envolvidas nos projetos de promoção de capacitação institucional e do desenvolvimento 

regional apoiados: 55 

 

 

  

 

 

 


