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O Desenvolvimento Local de Base Comunitária numa 

abordagem LEADER

Medida de apoio do PRODERAM 2020 

Visa promover a dinamização e a diversificação 

das economias rurais e a revitalização dos mercados 

locais, economicamente fragilizados ou de baixa 

densidade populacional 



A Concretização da  abordagem LEADER

A abordagem LEADER concretiza-se através da execução

de Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL)

concebidas pelos Grupos de Ação Local (GAL).

As EDL procuram responder às necessidades das

comunidades locais.



O processo de seleção dos GAL 

• Janeiro de 2014 - Publicação do anúncio para a 

qualificação das parcerias que constituem os GAL

• Março de 2015 – Seleção dos GAL:

– A Associação das Casas do Povo da Região Autónoma da 

Madeira – ACAPORAMA;

– A Associação de Desenvolvimento da Região Autónoma da 

Madeira – ADRAMA;



• Até janeiro de 2016 – Apresentação das EDL pelos GAL

• Março de 2016 – Aprovação das EDL por uma 

Comissão de Avaliação



Territórios de intervenção dos GAL

ADRAMA 

Concelhos da Calheta, do Porto Moniz, de S. Vicente, de Santana, 

da Ribeira Brava e da Ponta do Sol

ACAPORAMA

Concelhos de Câmara de Lobos, de Santa Cruz, de Machico e 

Porto Santo 



Regime de aplicação da Medida LEADER –

Concretização das EDL 

Portaria n.º 233/2016 

Estabelece o regime de aplicação de três ações da 

submedida 19.2 - Apoio à realização de operações no âmbito das 

Estratégias de Desenvolvimento Local



Ações da submedida 19.2

Ação 19.2.1 - Apoio às atividades não agrícolas em zonas rurais: 

• Diversificação de atividades não agrícolas; 

• Criação e reestruturação de negócios em meio rural; 

• Apoio a atividades turísticas. 

Ação 19.2.2 - Apoio aos serviços básicos para a população rural:

• Reforço dos serviços básicos para populações rurais; 

• Recuperação e valorização do património rural; 

• Infraestruturas coletivas de pequena escala.

Ação 19.2.3 - Apoio à cooperação para o desenvolvimento local. 



Protocolos de Articulação Funcional 

Principais Objetivos

• Estabelecer procedimentos de articulação entre a Autoridade 

de Gestão do PRODERAM 2020 e os GAL nos domínios da 

análise, do controlo administrativo e da decisão dos pedidos de 

apoio e no âmbito do acompanhamento das EDL;

• Estabelecer as condições de atribuição e utilização da dotação 

financeira e acompanhamento dos GAL.



Assinatura dos Protocolos de articulação funcional entre 

a Autoridade de Gestão do PRODERAM 2020 e a 

ACAPORAMA e a ADRAMA

Julho de 2016 


