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Caros colegas 

Iniciamos mais um ano que terá algumas particularidades. Temos um novo programa de 
desenvolvimento rural a ser preparado e a data limite para aprovações terminará 
durante 2007. Ou seja, estamos em transição de ciclo. E como acontece na fase final dos 
programas, será necessário uma especial  atenção à execução orçamental. Neste 
sentido, está a EAT a desenvolver um conjunto de acções para que o controlo financeiro 
e orçamental sejam mais eficientes, porque queremos encerrar o programa em 2008 
com elevados níveis de execução. Integrado nesta política de aumento de eficiência da 
gestão, releva-se o novo software de gestão e-leader. A versão de trabalho já está 
completa, encontrando-se em fase de teste. Pretendemos ter o software operacional no 
segundo pedido de 2007. Este software é de carregamento on line, pelo que os GAL 
terão que acautelar uma boa ligação à net. Outro aspecto importante tem que ver com a 
execução financeira. Referi em anteriores números a absoluta necessidade de se 
aumentar o ritmo de execução financeira. 

Não podemos correr o risco de não cumprir a regra do n+2 nacional.  Desafio pois os 
colegas a não perderem de vista este desígnio. O terceiro pedido de pagamento de 2006 
já está aprovado pela Comissão e muito brevemente dar-se-á início à transferência do 
respectivo Feoga. Podemos garantir que a análise do primeiro pedido de 2007 se fará 
com maior rapidez, uma vez que o sistema de certificação de despesas será integrado no 
sistema de controlo de 1º nível em curso. No que à Rede diz respeito, estamos a 
conceber um programa mais “blindado” em relação a eventuais oscilações orçamentais 
como as que aconteceram no ano passado e que, como facilmente se constata, 
penalizaram gravemente o programa que estava definido. Este programa será muito em 
breve enviado aos GAL para conhecimento. Será um programa vocacionado para o 
tratamento e disseminação da informação e para a aquisição de conhecimentos, através 
de workshops e acções de qualificação.  Resta-me desejar um bom ano, e relembrar que 
é também nos anos difíceis que se vê a força do LEADER.  

Bom trabalho e bom ano. 

  

NOS TERRITÓRIOS 

Estratégias Territoriais de Desenvolvimento Rural, Integradas e de Carácter 
Piloto 

Da análise da informação disponível a 31/12/2006 constata-se a aprovação de 5875 
projectos totalizando um investimento de 241.061 mil euros, e uma comparticipação 
FEOGA-O de 126.815 mil euros. O montante aplicado ascende a 190.020 mil euros, o 
que corresponde a uma taxa de realização dos PDL de 68%.  Quanto ao peso relativo 
dos domínios de intervenção destacam-se o número de projectos enquadrados no âmbito 
dos  Serviços de Base para a Economia Rural, Fomento das Actividades de Turismo, 
Ajudas às PME's e Artesanato - Inv. Corpóreos e Manutenção e Restauração das 
Heranças Culturais. 

 
EM COOPERAÇÃO 

 

Apoio à Cooperação entre Territórios Rurais 

Ao encerrar o ano de 2006 a base de dados da cooperação regista um total de 154 
projectos. No que diz respeito à cooperação transnacional das 46 pre-candidaturas 
recebidas foram aprovados 35 projectos perfazendo um investimento total de 
2.468.423€. Estes projectos de cooperação transnacional envolvem 140 parceiros 
provenientes de 14 países e inserem-se na sua grande maioria nas tipologias do Turismo 
e promoção dos territórios e Património histórico-cultural e natural. 
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Revista VIVER - Vidas e Veredas da Raia sobre "Associações e associativismo da 
BIS" 

No final do ano de 2006 foi publicada a edição n.º 3 da Revista VIVER - Vidas e Veredas 
da Raia, propriedade da ADRACES - Associação para o Desenvolvimento da Raia Centro-
Sul. 
A revista tem uma edição trimestral e este número tem como Grande Tema "Associações 
e associativismo da BIS". 

 

Aprovado o Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013 – (QREN)

O Conselho de Ministros aprovou no dia 11 de Janeiro de 2007 o Quadro de 
Referência Estratégico Nacional -QREN, que constitui o enquadramento para a 
aplicação da política comunitária de coesão económica e social em Portugal no 
período 2007 - 2013 e define a aplicação dos 21,5 mil milhões de euros dos 
fundos da União Europeia entre 2007 e 2013. 

 
Seminário: “Agricultura, floresta, ambiente e territórios: pistas para o futuro”

Durante os meses de Dezembro de 2006  e de Janeiro de 2007 a Rede LEADER+ de 
França promoveu Encontros Nacionais Temáticos descentralizados, organizados em 
parceria com os GAL e Redes Regionais, com o objectivo de preparar os territórios para o 
futuro LEADER, perspectivando as formas que podem assumir as futuras parcerias a criar 
entre actores agrícolas e ambientais e preparar a abordagem LEADER prevista no 
FEADER a partir de exemplos e da experiência do actual LEADER+. 
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Estratégias Territoriais de Desenvolvimento Rural, Integradas e de Carácter 
Piloto 

Recepção do primeiro pedido de pagamento de 2007 e início do processo de  análise e de 
certificação de despesas . 

 

Apoio à Cooperação entre Territórios Rurais 

Dando continuidade às acções de acompanhamento técnico e avaliação dos projectos de 
cooperação perspectivam-se um conjunto de visitas aos Chefes de Fila/Interlocutores 
Nacionais bem como uma análise dos resultados obtidos nos projectos de cooperação 
concluídos até 31 de Dezembro de 2006. Na cooperação transnacional após aprovação 
em Dezembro dos projectos Rede de caminhantes do Sistema Central (ADRACES), 
Integração socio-económica (PINHAL MAIOR), Cordão verde pelo Sudoeste da Península 
Ibérica (TERRAS DO BAIXO GUADIANA) e Interwood (LEADEROESTE) perspectiva-se que 
as candidaturas apresentadas pela TERRAS de SICÓ, ADREPES e TERRAS DENTRO 
venham a cumprir os requisitos necessários para conclusão do processo de decisão. 

 

http://www.leader.pt/Noticias/2007/06_07.htm
http://www.una-leader.org/leader/article.php3?id_article=2462
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Outros eventos 

 
Comité Steering - O próximo Comité Steering realiza-se nos dias 31 de Janeiro e 1 de 
Fevereiro de  2007 em Bruxelas. 

Seminário “Desenvolvimento Rural & Energia Sustentável”, na Áustria - A World 
Sustainable Energy Days WSED promove de 28 de Fevereiro a 2 de Março de 2007 em 
Wels, na Áustria, a maior Conferência anual da Europa sobre energias renováveis 
durante a qual se irão realizar diversos eventos e também um Seminário com a 
finalidade de apresentar e reflectir sobre as oportunidades para o desenvolvimento rural 
resultantes da produção das energias renováveis. 

Conferência “Respostas da Política Regional Europeia às Mudanças 
Demográficas”,  Bruxelas, Bélgica - Esta conferência realiza-se nos dias 25 e 26 de 
Janeiro, é organizada pela Direcção Geral da Política Regional da Comissão Europeia e 
tem por objectivos analisar as medidas e instrumentos que a Política Regional Europeia  
disponibilizará para ajudar as regiões a enfrentarem as alterações demográficas e 
apresentar exemplos de boas práticas de gestão de fundos comunitários ou outros. 

“Bridging the Broadband Gap” - Conferência e exposição a realizar em Bruxelas de 14 
a 15 de maio de 2007 sobre os benefícios das novas tecnologias de informação e 
comunicação para as áreas rurais e regiões menos desenvolvidas. 

  
NOS TERRITÓRIOS GAL 

 
 

Solares de Portugal participam na BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, de 24 a 28 
de Janeiro, no Parque das Nações - Os Solares de Portugal vão estar presentes na 
BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa  (pavilhão 2 - Destino Portugal), promovendo diversas 
actividades: apresentação da brochura "Europe of Traditions - A Bridge Between 
Euroregions", assinatura de um protocolo de cooperação com a Câmara de Comércio 
Luso-Alemã para a divulgação e promoção dos Solares como Marca de Portugal, 
lançamento de 5 novos itinerários dos Solares de Portugal - cinco percursos a serem 
feitos de Norte a Sul do país e ilhas. 

Projecto de Cooperação Transnacional Club Biored, presente na BTL 2007 com um 
espaço próprio para divulgação e promoção dos territórios das ADL que integram o 
projecto (Pavilhão 2A35). 

 

 
 
 
 
 
 
 
                             

 
 
 

 
 
 
 
 

  

Sugestões e opiniões são bem vindas. Por favor, envie para leader@leader.pt 
    

      
 

 

Av. Afonso Costa 3, 1949-002 Lisboa 
Telef: +351 21 844 2200     Fax: +351 21 
844 22 02 
leader@leader.pt                   www.leader.pt  

 

http://www.wsed.at/wsed/index.php?id=217&L=1
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/demographicchallenge_jan07/programme_en.cfm?nmenu=4
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/demographicchallenge_jan07/programme_en.cfm?nmenu=4
http://ec.europa.eu/information_society/events/broadband_gap_2007/index_en.htm
mailto:leader@leader.pt
http://www.leader.pt/
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