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Caros colegas 
Como será do conhecimento geral o S.º Eng.º José Canha deixará em breve de ser o 
Gestor do Programa Leader+. Bem sei que o programa Leader+ não esta contente por se 
despedir deste bom colega, mas o mundo rural não ficará com certeza a perder, uma vez 
que continuará a contar com o seu competente e dedicado trabalho. Boa sorte, Eng.º 
José Canha, e obrigado pela sua camaradagem. 
Voltando às “lides” internas importa relembrar que o pedido de pagamento será 
concluído na primeira semana de Março, sendo enviado à CE até dia 15. Havia  o receio 
do pedido ser de dimensão reduzida, o que veio a acontecer, aliás, em linha com a 
tendência que se vinha verificando nos últimos pedidos e que motivou o meu desafio em 
anterior edição desta NL. Ou seja, se não houver um incremento na execução financeira 
não se cumprirá a regra n+2 nacional no final do ano. Teremos que em conjunto analisar 
esta questão, em sede, por exemplo, da Comissão Nacional de Acompanhamento, a qual 
prevejo ser realizada durante o mês de Abril ou de Maio. Iremos muito brevemente 
implementar o novo software. Faremos, em data ainda a acordar com a empresa F3M, 
um plano de formação para todos os GAL, que pretendemos ver realizado ainda em 
Março.  
 A tarefa de elaboração do Relatório Anual de Execução é repetidamente muito pouco 
eficiente,  porque os dados são enviados com gralhas. Permitam-me pois, que reitere o 
pedido de envio dos dados devidamente validados.  

Em relação à Rede, e uma vez que o orçamento PIDDAC já está operacional, será muito 
brevemente feita a divulgação do programa de trabalhos para o ano de 2007. O 
programa segue as linha enunciadas em anterior NL, e vai privilegiar a qualificação e o 
tratamento de informação no Leader+. Por último, uma boa notícia. No final de 2007, 
durante a presidência Portuguesa, realizar-se-á um seminário a nível europeu em 
Portugal. Este seminário/conferencia será organizado em parceria com Comissão 
Europeia através do Contact Point, e constituirá um evento de inegável projecção 
nacional e europeia do programa Leader+. Logo que disponíveis daremos mais noticias 
sobre este importante evento. Resta-me desejar bom trabalho 

  

NOS TERRITÓRIOS 

 
 
 
 
 
 
 

Estratégias Territoriais de Desenvolvimento Rural, Integradas e de Carácter 
Piloto 

O montante aplicado até 31/01/2007, data a que reporta o 1ºPP2007, ascende a 
201.560 mil euros, o que corresponde a uma taxa realização dos PDL de 72%. A taxa de 
aprovação situa-se em de 87%, o que corresponde a 5.875 projectos e a um 
investimento de 244.663 mil euros. A abordagem regional mostra que 44% do 
investimento aprovado está concentrado nas regiões do Alentejo (16%), Beira 
Litoral(14%) e Entre Douro e Minho(14%).    
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Apoio à Cooperação entre Territórios Rurais 

Ao iniciar o ano de 2007, o Vector 2 regista um investimento aplicado de 7 milhões de 
euros correspondente a uma taxa de realização de 38%. No que diz respeito à 
cooperação transnacional, das 48 pre-candidaturas recebidas foram aprovados 36 
projectos, perfazendo um investimento total de 2.468.423€. Estes projectos de 
cooperação transnacional envolvem 145 parceiros provenientes de 15 países. 
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Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste - Esdime comemora 18 anos. Durante o 
mês de Fevereiro a Esdime leva a cabo um conjunto de iniciativas de comemoração do seu 
aniversário.  
 
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+ é dedicado às Energias Renováveis e Desenvolvimento Rural e pode ser 
consultado no sítio da Rede. Brevemente será editado em papel, sendo distribuído por 
todos os GAL, as DRA e entidades parceiras e a todos os interessados nesta temática. 
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Estratégias Territoriais de Desenvolvimento Rural, Integradas e de Carácter 
Piloto 

Conclusão do processo de análise do primeiro pedido de pagamento de 2007. 
 
Apoio à Cooperação entre Territórios Rurais 
O mês de Fevereiro irá ser dedicado ao 1º Pedido de Pagamento de 2007 e, na 
continuação das acções de acompanhamento técnico e avaliação, será 
efectuada uma análise cruzada da informação financeira apresentada pelos GAL 
parceiros do mesmo projecto de cooperação. Na cooperação transnacional após 
aprovação em Janeiro do projecto “Nos Terra” apresentado pela TERRAS 
DENTRO, perspectiva-se que as candidaturas apresentadas pela ADRACES, 
ADREPES e ADIBER  venham a cumprir os requisitos necessários para conclusão 
do processo de decisão. 
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Que rede europeia de desenvolvimento rural para o período de 2007-
2013? é o tema de uma Oficina promovida pelo M.E.R. e pela R.E.D, a realizar 
dia 27 de Fevereiro de 2007 em Bruxelas, Bélgica que tem por objectivo 
constituir um fórum de discussão entre Instituições Europeias e as redes rurais 
sobre este tema. Neste evento participam representantes da Comissão 
Europeia, do Parlamento Europeu e do Comité das regiões e membros da 
sociedade civil 

O legado do LEADER+: construindo um futuro para o desenvolvimento 
rural é o tema central do Seminário organizado pelo Observatório Europeu 
LEADER+, que se realiza de 24 a 26 de Abril de 2007, em Cap Corse, na 
Córsega, França, dirigido essencialmente aos GAL, prevendo-se que em breve 
seja divulgado o programa e o número de participantes por Estado Membro. 

 
 NOS TERRITÓRIOS GAL 

 O Ecoturismo no Nordeste Transmontano - A APTERN (Associação 
Portuguesa de Turismo em Espaços Rurais e Naturais) em parceria com a 
Associação ALDEIA vão realizar no próximo dia 8 Março, o seminário " O 
Ecoturismo no Nordeste Transmontano, que irá decorrer na auditório novo da 
Escola Superior Agrária de Coimbra, a partir das 14.30. Contacto: Associação 
Portuguesa de Turismo em Espaços Rurais e Naturais (Jorge Santos), Escola 
Superior Agrária de Coimbra, São Martinho do Bispo-Bencanta, 3040-316 
Coimbra 
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