
em_rede02
Fev.2006

Estratégias Territoriais de Desenvolvimento Rural,Integradas e de Carácter Piloto
— 4575 projectos aprovados pelos GAL, atingem uma taxa de aprovação de 77% no âmbito do Vector 
1 (até 30.09.2005), data da última certificação de despesas, totalizando um investimento de 199.087mil 
euros. A execução ascende a 147.727 mil euros, resultando numa taxa de 77%, relativamente ao aprova-
do e numa taxa de realização do PDL de 57%.    

Aconteceu…

Caros Colegas
Fevereiro será, como habitual, um mês de 
análise de pedido de pagamentos. Pela pri-
meira vez será operacionalizada a gestão 
de devedores, verificando-se neste pedido 
as primeiras devoluções por via deste siste-
ma de acompanhamento e controlo. Igual-
mente, pela primeira vez, se processará a 
certificação de despesas através de uma 
entidade externa à EAT. Foi já seleccionada 
a amostra de projectos sujeitos a certifica-
ção, sendo os GAL respectivos oportuna-
mente avisados. Tendo em conta que se 
trata da primeira operação de certificação 
segregada, poderá haver um ligeiro atraso 
no envio do Pedido à Comissão. Todos os 
GAL serão sujeitos a certificação de despe-
sas, uma vez que este procedimento será 
aplicado em todos os Pedidos de Pagamen-
to, até ao final do Programa. 

Gestão do programa

As novas normas serão igualmente emitidas durante o 
presente mês. Trata-se de uma versão melhorada relativa-
mente à que foi posta à discussão na passada reunião de 
Janeiro com todos os GAL, uma vez que se introduziram 
algumas das sugestões apresentadas. Como foi igualmen-
te sugerido no referido encontro de Janeiro, o IDRHa, em 
articulação com o seu gabinete jurídico, promoverá uma 
reunião com os GAL para análise do sistema de reembol-
so de verbas indevidamente pagas aos promotores.
Por último, releva-se a proposta do programa da Rede 
que será apresentada aos colegas, e que se pretende 
ver validado no encontro nacional a realizar este mês. 
Aspecto particularmente importante prende-se com um 
conjunto de tarefas de reflexão sobre a cooperação nos 
seus mais variados domínios, realçando-se uma reunião a 
realizar com os nossos colegas espanhóis, onde será efec-
tuada uma análise critica, que se pretende consequente, 
sobre os resultados da cooperação entre os dois países. 
Um abraço e bom trabalho.

Vector 2 – Apoio à Cooperação entre Territórios Rurais
— Início do processo de verificação das bases de dados documentais e actualização da informação 
sobre cooperação. Este processo será continuado através de uma auditoria ao sistema informático Win-
leader durante a fase de análise do 1º Pedido de Pagamento de 2006. 
— Aprovadas 5 novas candidaturas de projectos de cooperação transnacional: TER do Minho ao 
Brasil; TER em Angola, Desenvolvimento do Turismo Ornitológico dentro de Espaços Naturais Protegidos; 
Rotas sem Barreiras e EcoRed de Museus Vivos.
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Breves do Comité Stering LEADER+
(24.01.06):
— 28.052 projectos LEADER+ aprova-
dos: confirmado um nível de realização 
bastante avançado do LEADER+ e uma 
execução financeira e material bastante 
satisfatória (Espanha, por exemplo, ava-
liou positivamente o efeito multiplicador 
do LEADER, que gerou um aumento do 
investimento privado nos territórios rurais 
e, na Itália, alguns GAL criaram estruturas 
permanentes e mais sofisticadas para con-
cretizarem com sucesso os seus projectos 

de cooperação). 
— a cooperação interterritorial apresenta resulta-
dos bastante satisfatórios, com 551 projectos aprova-
dos até 2005 e 239 GAL da Europa estão envolvidos em 
projectos de cooperação transnacional; os Estados 
membros mais activos são a Irlanda (19%), Alemanha 
(15%) e Reino Unido (14%).
— as Redes de Animação estão agora todas constituí-
das (a Irlanda estabelecida recentemente e a Grécia com 
os problemas contratuais em resolução) e continuam com 
as suas actividades de qualificação e formação temática; 
os novos Estados membros continuam o processo de se-
lecção dos GAL.

Preparação da participação dos GAL 
de Portugal no Seminário “Acrescen-
tar valor aos produtos locais”, 14-18 de 
Fevereiro de 2006, em Grosseto, Toscania, 
Itália: da reunião realizada com os coorde-
nadores dos GAL (01.02.06) acordou-se 
que Portugal irá apresentar uma propos-
ta de criação de um Grupo de Trabalho 
constituído pelos GAL e Redes Nacionais de 
Animação interessados, sob o tema produ-

tos locais certificados apoiados pelo LEADER (num 
primeiro momento restringe-se apenas a produtos ali-
mentares certificados), a fim de identificarem problemas e 
necessidades de intervenção e conceber e operacionalizar 
alguns produtos comuns, como sejam, a preparação e or-
ganização de uma Carta Europeia de Produtos Locais 
Certificados apoiados pelo LEADER, a constituição de 
uma Rede de Lojas de Produtos Locais apoiados pelo 
LEADER e a organização de um evento comum que pro-
mova os produtos locais apoiados pelo LEADER+.

Quatro casos de boas práticas LEADER+, em Portugal, incluídos numa publicação da Comissão Eu-
ropeia (ADICES - Catering Pedra da Sé; ADDLAP - Casa de Artes e Ofícios; TAGUS - Portugal Rural e Adri-
minho - Comédias do Minho) a ser editada ainda este ano.

Breves da Reunião das Redes 
de animação LEADER+:
— a necessidade de uma maior partilha 
de informações acerca do Programa LE-
ADER+ foi a opinião unanime dos repre-
sentantes das Redes Nacionais LEADER+, 
reunidos em Bruxelas (23.01.06), referindo 
-se sobretudo aos temas federadores, 
cooperação transnacional, criação de em-
prego, dinamização da economia local, 
desenvolvimento de comunidades rurais e 
capital social, disseminação da abordagem 

LEADER ou contributos para a integração de novos habi-
tantes nas zonas rurais, como sejam populações imigran-
tes, entre outros. 
— as redes da Finlândia e Holanda deram conta do 
seu activo envolvimento nas discussões nacionais, no 
quadro da concepção e elaboração dos Planos estratégi-
cos nacionais de desenvolvimento rural para 2007-2013;
— considerou-se importante que se garanta alguma ho-
mogeneidade nos critérios de selecção dos GAL 
entre todos os Estados membros, bem como um maior 
envolvimento da sociedade civil.
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– III Encontro da Rede Portuguesa LEADER+ 
(20 e 21. 02.06), em local a indicar. Inscrições on-line em www.leader.pt

– Seminário Nacional “Como disseminar a abordagem LEADER” / “How to mainstream the 
LEADER approach” (30 e 31.03.06), em local a indicar, com a apresentação das experiências de 
sucesso da Finlândia, Holanda, Espanha e Irlanda.

– Check-list’s por projecto: no 1º pedido de pagamento de 2006 será implementada uma nova me-
todologia de análise, com recurso ao uso de check-list’s por projecto. Este procedimento visa obter uma 
maior uniformização e transparência de critérios.
vimento Rural.
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“Melhor uso dos recursos naturais e culturais” (25–29.04.06) Schruns, Áustria, promovido pela 
Comissão Europeia e Ponto de Contacto LEADER+. 

Conferência sobre “LEADER+ Programme Outputs” no Reino Unido, nos dias 29-31 de Março de 
2006, em Rural Conwy

Na Europa

Região Solidária – a Hora da Controvérsia - acção concretizada pela Dueceira/Programa LEADER+ELOZ, 
em 9 escolas 2º e 3º. Ciclos, secundárias e profissionais, que integram os concelhos do seu território, no 
âmbito do projecto Região Solidária e que envolve aproximadamente 180 alunos. 

Nos territórios GAL

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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