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COOPERAR  É: 

NATURAL 
UMA ATIVIDADE PERMANENTE 
A MELHOR MANEIRA DE CRESCER JUNTOS 
GANHAR DIMENSÃO 
TRABALHAR EM REDE 
RENTABILIZAR RECURSOS 
CRIAR NOVAS OPORTUNIDADES 
… 
 



DIFICULDADES SENTIDAS NA COOPERAÇÃO LEADER 

SOBRETUDO NA COOPERAÇÃO TRANSNACIONAL PELO 
DESENCONTRO TEMPORAL NA APROVAÇÃO   
 
O MÉTODO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS  
NÃO ERA ADAPTADO AOS NOSSOS INTERESSES 



Trabalhamos os projetos de cooperação como um todo 
 
Focamo-nos na sua complementaridade e continuidade 
 
Apostamos em resultados concretos para o território e  
para as pessoas 
 
Os projetos são trabalhados a partir das necessidades locais 
o que faz com que os resultados sejam facilmente assumidos,  
pela população, como seus. 
 
Temos sempre uma bolsa de ideias/projetos, propostos pelas 
 pessoas, para desenvolver, que refletem as suas necessidades 
 



WOLF: Wild Life & Farmers  

(Vida Salvagem e Mundo Rural) foi um projeto de  
Cooperação transnacional onde onze Grupos de 
Acão Local (GAL), de Espanha, Portugal, Estónia e 
Roménia, que levaram a cabo um trabalho de 
concertação ambiental, económica e social entre 
agentes e coletivos implicados na problemática 
sobre a coexistência entre a vida selvagem e a 
agropecuária, na tentativa de estimular a criação de 
novos empregos no meio rural usufruindo da riqueza 
do meio natural dos territórios implicados.  
 



Foi elaborada e entregue à Comissão Europeia e aos Estados 
 Membros um documento/proposta consensual, contendo 
Medidas e Ações de coexistência e compatibilidade 



Desenvolvemos Ações de Educação Ambiental alusiva 
 á coexistência da vida selvagem e da agropecuária, 
 e ao início de um ciclo que põe de lado a dicotomia  
“ser humano – vida selvagem” para estabelecer o  
século XXI como a era do desenvolvimento  
sustentável, endógeno e participativo. 



AMBIEMPLEAte 

 Estratégia de cooperação interterritorial para o fomento da 
capacitação laboral e criação de emprego de qualidade  
em espaços rurais de alto valor ambiental 

Trata-se de criar as ferramentas necessárias para 
melhorar as condições de desenvolvimento económico 
das atividades produtivas e de serviços 



Curso de micologia de 175h – 22 formandos 
Curso de 60h – 27 formandos 
Curso de plantas aromáticas e medicinais 
Criou-se uma Associação micológica b 
Guia de potencialidades e aproveitamento 
Micológicos da Terra Fria 
Guia de bolso de cogumelos da Terra Fria  
Guia de bolso de Plantas Aromáticas e Medicinais 

Ações desenvolvidas: 



Qualificação do Turismo Ativo 

 
 desenvolvimento de uma rede sustentável de parceiros 
 para a oferta de destinos turísticos, centrados nas atividades 
 desportivas de aventura na natureza, enquanto motivo  
central de visita dos destinos rurais a desenvolver,  
 salvaguardando a qualidade e segurança dos participantes,  
 do património e ambiente com vista à promoção dos recursos  
 endógenos dos territórios envolvidos 



Ações Desenvolvidas 

Qualificação de uma Empresas 
Qualificação dos Recursos Humanos 
Qualificação das Infraestruturas e Equipamentos 
Promoção da Marca WorldAdventure 



Aldeias de Portugal 

É através da dinamização turística que este projeto pretende 
implulsionar económica, social e culturalmente aldeias que 
ofereçam um nível de serviços e capacidade de receber  
que dignifiquem o meio rural 
 
Classificamos  4 aldeias: Picote, Montesinho, Rio d’Onor e 
São Joanico 
 



O projeto desenvolveu-se com um grupo de alunos provenientes 
 dos PALOP, que se encontram a estudar no Instituto Politécnico 
 de Bragança e que procuraram a Corane com o intuito de 
 frequentar ações de formação promovidas por nós. 
 Após recolha das necessidades especificas deste grupo. 
 trabalhamos alguns assuntos que se afiguravam essenciais. 
 Realizaram-se ações de formação sobre “Empreendedorismo  
e dinâmicas empresariais”. 
Após encerramento do projeto continuamos a acompanha-los  
 

Lusofonia 



 
 
A realização dos Workshops visaram promover a marca,  
apresentar o Projeto e debater com atores locais ligados 
 à restauração, hotelaria, animação e comércio as formas 
 de dinamizar uma “Rede de Comércio Sustentável Parques 
 Com Vida”.  
Apoiamos a concretização de ações de informação,  
formação e sensibilização em torno do Comércio sustentável 
 e a criação e acompanhamento da Base de dados 
 de “Comércio Sustentável PCV”  

Rede Comercio sustentável Parques com Vida 



Obrigada  


