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INFORMAÇÕES 

 
 

Caros colegas 
Conforme tive oportunidade de referir em anteriores números, será necessário continuar 
a efectuar um esforço no sentido de imprimir uma aceleração financeira ao nosso 
programa. A regra n+2. Volto a insistir neste ponto porque o não cumprimento, face à 
arquitectura do nosso programa nacional, implicaria fortes constrangimentos 
administrativos e legais. Teremos oportunidade de discutir todas estas questões no 
decurso da Comissão Nacional de Acompanhamento, que se irá realizar, no final de 
Junho, no território do GAL Charneca Ribatejana. Este atraso na realização da Comissão 
de Acompanhamento deve-se a problemas de agenda da Comissão Europeia. Da mesma 
forma, na CNA,  faremos uma análise sobre as questões do PIDDAC. Será importante 
que entre todos façamos uma análise detalhada sobre as implicações do atraso dos 
pagamentos da componente MADRP . Em relação a este aspecto informo que estão para 
pagamento o vector dois do segundo e terceiro pedidos de pagamento de 2006. 
Igualmente já esta no sistema de gestão da CE a informação de que foi aprovado o 
primeiro pedido de 2007.  
A equipa de projecto Leader+ irá mudar de instalacões. Em Maio fará a mudanca para a 
Tapada da Ajuda, local onde está instalado o Instituto Superior de Agronomia. Enfim, 
vamos para uma zona mais rural, ou nao fossemos nós a ligacao do mundo rural  com o 
urbano … 

A rede esta a desenvolver o seu trabalho e planos e muito em breve teremos o 
Repertório de projectos Leader, documento de inegável importãncia para o conhecimento 
da realidade Leader em Portugal. A Rede terá igualmente um papel crucial na preparacão 
do seminário de encerramento do Leader+ na Europa; uma primeira estimativa aponta 
para 500 participantes, o que irá obrigar a uma participacão muito profissional da nossa 
rede e bem assim de todos os nossos colegas. Évora é a primeira hipótese de estudo por 
questões logísticas, mas só na primeira semana de Junho será apontado o local 
definitivo. Ate breve. 

  
NOS TERRITÓRIOS 

 
 

Estratégias Territoriais de Desenvolvimento Rural, Integradas e de Carácter 
Piloto 

No âmbito do Vector 1, o montante elegível aplicado até 31/01/2007, data a que reporta 
a última certificação de despesas, ascende a 194.875 mil euros, que corresponde a uma 
comparticipação do FEOGA de 102.938 mil euros. 
A taxa de realização do fundo, em relação ao PN, actualizado pela Decisão C(2006) 
6883, de 14/12/2006 situa-se nos 70%. De salientar o decréscimo desta taxa devido ao 
reforço deste Vector por via da diminuição do orçamento dos eixos 3 e 4. 
Numa primeira análise o relatório de execução anual permitiu apurar um investimento 
total aprovado de 244.521 mil euros, correspondente a  5.979 projectos. Destacam-se 
os projectos aprovados no âmbito das sub-medidas 1.2-Apoio ao investimento produtivo 
e  na 2.2-Outras  acções imateriais. 

EM COOPERAÇÃO  

Apoio à Cooperação entre Territórios Rurais 

Após análise do 1º Pedido de Pagamento de 2007, a taxa de realização do 
VECTOR 2 (investimento aplicado/investimento programado) atinge os 42% e 
um investimento aplicado de 7.686.343€. Em Março, foi enviado aos GAL, um 
documento que reunia um conjunto de recomendações no sentido de melhorar 
os procedimentos adoptados na execução dos projectos de cooperação. 
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DGADR promove ciclo de formação sobre Desenvolvimento Local em 
Territórios Rurais - A Abordagem LEADER 

No âmbito dos trabalhos de preparação dos novos instrumentos de política para 
o período de 2007-2013, a DGADR promove três acções de formação com o 
objectivo de desenvolver conhecimentos e capacidades que permitam aos 
técnicos e agentes de desenvolvimento que, a nível central e local, estão 
implicados nas acções de desenvolvimento rural conceber, acompanhar e 
avaliar programas de desenvolvimento local aplicando as especificidades do 
método LEADER, no quadro da política comum de desenvolvimento rural para o 
período de 2007-2013. Cada acção de formação é composta por dois módulos, 
tendo cada um deles a duração de 30 horas, totalizando 60 horas, e a formação 
decorre no Centro de Formação Profissional Nossa Senhora dos Campos, na 
Gafanha da Nazaré, em Ílhavo. http://www.leader.pt/Noticias/2007/21_07.htm 
 
Energias Renováveis e desenvolvimento rural – Caderno Temático 
Jornal Pessoas e Lugares  O segundo caderno temático do Jornal Pessoas e 
Lugares, editado pela Rede Portuguesa LEADER+, dedicado às Energias 
Renováveis e Desenvolvimento Rural, foi distribuído por GAL e entidades 
parceiras. O envio de mais exemplares pode ser pedido à Rede Portuguesa 
LEADER+. 
 
Congresso Turismo Acessível, realizado no dia 20 de Abril  na Lousã, apoiado 
pela Dueceira, no âmbito do Programa Leader+ELOZ Entre LOusã e Zêzere, em 
parceria com outras instituições e com o objectivo de sensibilizar para a 
importância da remoção das barreiras e do desenvolvimento de actividades 
turísticas acessíveis, de modo a contribuir para o desenvolvimento do turismo 
para todos. 
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Estratégias Territoriais de Desenvolvimento Rural, Integradas e de Carácter 
Piloto 

Durante o mês de Maio será concluída a análise dos 52 relatórios anuais dos 
GAL e elaborado o relatório nacional  de execução de 2006. 
Cooperação 

Será efectuada uma análise qualitativa dos projectos de cooperação, concluídos 
até 31 de Dezembro de 2006, com base na informação disponibilizada nas 
fichas de acompanhamento e avaliação enviadas, pelos Chefes de Fila, em 
anexo ao Relatório de execução 2006. 

 
 NA EUROPA 

 

 

 

Seminário ‘O legado do LEADER+ ao nível local: construindo o futuro das zonas 
rurais’, entre os dias 24 e 26 de Abril, em Cap Corse, Nebbiù è Custera, 
Córsega, França. Este seminário, organizado pela Comissão Europeia e 
Observatório LEADER+, é destinado aos GAL e tem como finalidade dar a 
conhecer o legado do programa LEADER através de uma perspectiva histórica e 
da sua relevância para a definição da política de desenvolvimento rural.  
 

Seminário: Mobilidade, vulnerabilidade e sustentabilidade: novas questões e 
desafios para a Europa rural, organizado pela Sociedade Europeia de Sociologia 
Rural, de 20 a 24 de Agosto, na Holanda, com a finalidade de analisar como as 
áreas rurais são afectadas pela aumento da mobilidade numa Europa alargada e 
que estratégias desenvolver para reduzir a vulnerabilidade desta áreas e 
reforçar a sua sustentabilidade. http://www.esrs2007.nl/ 
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A Região do Ribatejo, dia 1 de Abril às 17,30 h no Programa Portugal à Vista, na 
RTPN 

A Associação Caminhos do Ribatejo prosseguindo os seus objectivos de 
promover e apoiar a comercialização dos produtos e serviços da Região do 
Ribatejo promoveu  a produção de dois DVD a serem distribuídos pelas agências 
de viagens. O resultado desse trabalho será também divulgado nos dias 25 de 
Março e 1 de Abril na RTPN, no programa "Portugal à Vista", às 17:30 horas 

24ª Ovibeja, 28 de Abril a 6 de Maio de 2005, em Beja 

A Rede Portuguesa LEADER+ e as Associações de Desenvolvimento Local 
gestoras do programa LEADER+ do Alentejo vão estar presentes num espaço 
conjunto de promoção e divulgação das actividades e projectos de 
desenvolvimento nos territórios LEADER+, dando especial relevo ao Programa 
na Região do Alentejo. No dia 30 de Abril e integrado no programa de 
animação do stand LEADER+, será realizada uma mostra e prova de produtos 
locais. 
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