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No Vector 1 – Estratégias Territoriais  
de Desenvolvimento Rural,  
Integradas e de Carácter Piloto
No âmbito do Vector 1, até 30/08/2005, 
data da última certificação de despesas,  
foram aprovados 4575 projectos, tota-
lizando um investimento de 199.087mil 
euros, o que corresponde a uma taxa de 
aprovação de 77%. A execução ascende a 
147.727 mil euros, resultando numa taxa 

Aconteceu… Nos Territórios

de 77%, relativamente ao aprovado e numa taxa de reali-
zação do PDL de 57%. 
Durante o mês de Janeiro ficará concluído o processo de 
Reprogramação Financeira dos PDL, que permitiu incor-
porar a segunda reserva de eficiência e ajustar o orçamen-
to às dinâmicas locais.  Até 31 de Janeiro, com referência 
a 31 de Dezembro de 2005 serão enviados ao Organismo 
Intermediário os quadros de acompanhamento previstos 
no programa informático para registo e tratamento da in-
formação financeira do Relatório Anual de 2005.

Caros Colegas
Votos de um bom ano. Iniciamos mais um 
processo de veiculação de informação, 
vector central da acção da Rede Leader+ 
e que pretendemos ver reforçado no pre-
sente ano. Esta newsletter constituirá um 
elemento de informação sobre as activida-
des desenvolvidas e a desenvolver no âm-
bito do programa Leader+. Durante o mês 
de Janeiro prevêem-se realizar um conjunto 
de actividades, das quais se relevam as se-
guintes: durante a primeira semana serão 
formalmente aprovadas as reorçamenta-
ções. Ir-se-á realizar, em local a definir, uma 
reunião com os GAL onde serão abordadas 

Gestão do programa

as questões relativas às bases de dados, ao vector 2 e à 
actualização das normas. Ainda durante o presente mês 
dar-se-á inicio ao processo de contratação de serviços ex-
ternos para a certificação de despesas do Pedido de Pa-
gamento Nacional. Será igualmente efectuada a consulta 
pública para a renovação do sítio da Rede Leader+, tarefa 
que integrará o plano de trabalhos da Rede para 2006. 
Importa relevar o facto de estar previsto que este plano 
seja estruturado em consertação com os GAL, à seme-
lhança do ano anterior.  Resta-me, por último, desejar a 
todos bom trabalho em prol do mundo rural.

Rui Veríssimo Batista 

Chefe de Projecto PIC Leader+ 

No Vector 2 – Apoio à Cooperação 
entre Territórios Rurais
Consolidaram-se as parcerias interterrito-
riais e transnacionais e desenvolveram-se 
as ideias iniciais dos projectos de coope-
ração. Em termos financeiros a execução 
do vector 2 até 30-09-2005 totaliza um 
investimento total de 4.580.314€ compar-

Em cooperação

ticipado pelo FEOGA em 2.781371€ e pelo MADRP em 
1.323.147€ o que corresponde a uma taxa de realização 
de 25%. Na cooperação transnacional deram entrada 28 
pre-candidaturas e 19 constituíram-se em projectos e es-
tão formalmente aprovadas. Durante o ano de 2005 fo-
ram aprovados 14 projectos totalizando um investimento 
de 1.345.988€ comparticipado pelo FEOGA em 771.905€ 
e pelo MADRP em 415.633€.

A Rede Portuguesa participou nas actividades 
do Observatório da Comissão Europeia/
Ponto de Contacto, nomeadamente numa 
reunião do SAG (Strategy Advisory Group) do 
Ponto de Contacto (30.09.05), onde se pers-
pectivaram actividades futuras a desenvolver 
no âmbito do Ponto de Contacto.

Fórum sobre  “Ambiente e ordenamen-
to na Região de Palmela, perspectivas 
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e desafios”, no dia 19 de Dezembro de 2005, no Cen-
tro Cultural de Poceirão, realizado no âmbito do Projecto 
IDEIAS/EQUAL/LEADER+ 

JPL – Editado nº 34 do JPL que será sobre Associativismo 
nos territórios rurais.

Isto É – celebrado contrato entre o IDRHa e esta entida-
de, para apoio no âmbito das actividades de comunicação 
e informação do Programa LEADER+
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Reunião do Comité Stering
No dia 24 de Janeiro de 2006, em Bruxelas. 
Da agenda constam assuntos como sejam o 
balanço da implementação da regra n2 em 
2003 e o exercício orçamental para 2004, 
análise sumária dos relatórios dos Estados 
membro sobre a execução LEADER+, assim 
como uma primeira análise dos indicadores 
de acompanhamento do Programa, defini-
ção de critérios de boas práticas, avaliação 
das actividades desenvolvidas e estado da 
cooperação transnacional. Será ainda ana-
lisada a futura aplicação do eixo relativo à 
abordagem LEADER no período 2007-2013

Reunião das Redes Nacionais LEADER+
No dia 23 de Janeiro, em Bruxelas, com 
vista a tratar e debater assuntos comuns e 
programar actividades conjuntas. 

No Programa Leader +

Vector 2: Cooperação
Para 2006 pretende-se tornar mais célere o processo de 
análise técnica e aprovação  dos projectos de cooperação 
transnacional. Na cooperação transnacional perspectiva-
se que as 9 pre-candidaturas em fase de análise técnica 
venham a cumprir os requisitos necessários para a sua 
aprovação ainda durante o mês de Janeiro.

Vector 3: Colocação em Rede
JPL – O n.º 35, dedicado ao território da Pinhal Maior 
abarca o tema da floresta e desenvolvimento rural e in-
clui uma entrevista ao Sr. Secretário de Estado do Desen-
volvimento Rural, Eng Rui Gonçalves. Em preparação 2 
cadernos temáticos, no âmbito do JPL, um dedicado ao 
Empreendedorismo e Desenvolvimento Rural e outro so-
bre o Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvol-
vimento Rural.

“Acrescentar valor aos produtos locais” 
– seminário organizado pelo Observató-
rio Europeu/Ponto de Contacto, nos pró-
ximos dias 14 a 18 de Fevereiro de 2006, 
em Grosseto, Itália.  A Rede Portuguesa irá 
participar com os GAL que para o efeito se 
inscreverem.  Mais informações através do 
site www.leader.pt

Na Europa

Conferência sobre “Empreendorismo no LEADER+: a experiência das ADL do Ribatejo Oeste, 
dia 18 de Janeiro de 2006, no Instituto Politécnico de Santarém.

Nos territórios GAL

2006 Ano Internacional dos Desertos 
e Desertificação
“A desertificação é uma das formas mais 
alarmantes de degradação do ambiente. 
Ameaça a saúde e os meios de subsistência 
de mais de um bilhão de pessoas. E esti-
ma-se que, todos os anos, a desertificação 
e a seca causem uma perda da produção 
agrícola da ordem dos 42 bilhões de dó-
lares. A amplitude do problema e a sua 

No mundo

urgência levaram a Assembleia Geral das Nações Unidas 
a proclamar  2006 Ano Internacional dos Desertos e da 
Desertificação.”
Mensagem do Secretário Geral da ONU, Kofi Annan, no dia 17 de 

Junho de 2005,  Dia mundial de Combate à Desertificação 

Em Portugal estão programadas diversas iniciativas. 
Para mais informação consultar:
PANCD – Programa de Acção Nacional de Combate  
à Desertificação 

Sugestões e opiniões são bem-vindas. Por favor, escreva para  leader@leader.pt
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Vai acontecer…

Outros eventos
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