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GAL DA
REGIÃO DE COIMBRA DISPONIBILIZAM 4 MILHÕES DE
EUROS PARA MODERNIZAÇÃO DO SECTOR PRIMÁRIO DA
REGIÃO
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De acordo com um comunicado enviado á imprensa pela ADIBER, os Grupos de Acção Local (GAL) da
Região de Coimbra – ADELO, ADIBER, ADICES, COIMBRA + FUTURO, DUECEIRA, PINHAIS DO
ZÊZERE e TERRAS DE SICÓ – que têm a responsabilidade de implementar as Estratégias de
Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC / LEADER), já procederam à abertura dos primeiros
concursos associados à Medida 10. LEADER do PDR2020, aos quais está associado um montante
de3,95 milhões de euros de fundos comunitários e nacionais e com os quais se prevê possa ser
alavancado um investimento global superior a 8 milhões de euros em toda a Região.

Assim sendo e cerca de 3 anos após o encerramento do Subprograma 3 do PRODER, os territórios rurais
voltam a beneficiar de um programa territorializado, assente em parcerias locais, a partir do qual serão
disponibilizados recursos financeiros e apoio técnico para a concretização de investimentos no sector
primário, com o objectivo de diversificar e aumentar a competitividade da agricultura e atrair e fixar novos
agentes nestas Regiões, criando emprego e riqueza. Note-se que os concursos que se encontram já a
decorrer, estão directamente relacionados com os pequenos investimentos na exploração agrícola cujo
objectivo será o de capacitar e modernizar a pequena agricultura e com os investimentos na
transformação e comercialização de produtos agrícolas que visa modernizar as empresas que
desenvolvem actividade nesta área e valorizar as produções de qualidade locais. Entretanto e cientes da
necessidade de disseminar a informação disponível junto dos potenciais beneficiários e de aumentar a
proximidade destes com as oportunidades associadas a este Programa, os GAL da Região de Coimbra
encontram-se a realizar um conjunto de acções de divulgação das normas e orientações associadas a
estes concursos, que permitirão estimular a apresentação de candidaturas para a concretização de
projectos de investimento, facilitando a aplicação célere destes recursos na economia.Os GAL da Região
de Coimbra prevêem que os concursos associados às restantes áreas de apoio que integram a Medida
10. LEADER do PDR2020, possam ser lançados no próximo mês de Setembro, após a Autoridade de
Gestão disponibilizar toda a informação e aprove os respectivos procedimentos. Na reunião do Conselho
Estratégico da CIM Região de Coimbra ficou, uma vez mais, vincada a vontade e disponibilidade dos GAL
em reforçarem as parcerias já estabelecidas, com o objectivo de poderem aceder a outros recursos,
nomeadamente os disponibilizados directamente pela Comissão Europeia, que permitam reforçar as suas
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competências
e os recursos para a implementação das suas Estratégias.
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