
em_rede03
Mar.2006

Estratégias Territoriais  
de Desenvolvimento Rural,  
Integradas e de Carácter Piloto
No âmbito do Vector 1 (até 31/01/2006) fo-
ram aprovados 5.068 projectos, totalizan-
do um investimento de 217.668 mil euros e 
uma comparticipação FEOGA-O de 114.783 
mil euros, o que corresponde a uma taxa 
de aprovação de 79%. A execução ascende 
a 163.607 mil euros, resultando numa taxa 
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de 75%, relativamente ao aprovado e numa taxa de reali-
zação do PDL de 58%. 
Destacam-se os projectos de natureza empresarial no âm-
bito do turismo (25%), da criação de novas empresas 
(11%) e da comercialização de produtos agrícolas de 
qualidade (7%). As autarquias e as associações sem fins 
lucrativos também têm um papel fundamental no LEADER+, 
com intervenções ao nível do património rural (5%), dos 
serviços da economia rural (7%) e da protecção e requa-
lificação do ambiente natural (4%).

Durante o mês de Março esperamos con-
cluir a análise dos pedidos de pagamento, 
os quais irão ser sujeitos ao processo de 
certificação de despesas por uma entidade 
externa, como já é do conhecimento dos 
GAL. Conforme foi já igualmente veiculado, 
neste primeira acção de certificação de des-
pesas foram seleccionados, de forma alea-
tória, 10 GAL. Esta amostra foi estruturada 
pela secção do IDRHa responsável pela cer-
tificação de despesas que, como se sabe, 
é independente funcionalmente da EAT, 
como aliás a legislação o obriga. Estava 
prevista a realização da Comissão Nacional 
de Acompanhamento para o final do mês 

Gestão do programa

de Março. No entanto, tendo em conta a entrada em fun-
ções da nova direcção do IDRHa, entendeu-se prudente 
adiar por um curto período de tempo a realização da reu-
nião. Esperamos poder realizá-la durante a segunda meta-
de do mês de Abril. A actualização da avaliação intercalar 
concluir-se-á neste mês. Após a aprovação do estudo, 
será iniciado um debate sobre as principais conclusões.  
O Seminário previsto para o final do mês, no âmbito das 
actividades da Rede, sobre o mainstreaming do Leader, 
será um fórum interessante para se desenvolver uma refle-
xão construtiva sobre o Leader em Portugal. Penso estarem 
criadas as condições para se promover uma discussão 
madura e imparcial sobre as condicionantes da aborda-
gem Leader bem como as medidas necessárias para que a 
mesma não seja desvirtuada. Bom trabalho!

Apoio à Cooperação 
entre Territórios Rurais
No âmbito de vector 2 deu-se início ao 
processo de verificação das bases de da-
dos e auditoria ao sistema informático 
Winleader.

Em cooperação

Na cooperação transnacional concluiu-se o processo 
actualização da base de dados do Contact Point LEADER+ 
sobre os projectos cujos Chefes de Fila são GAL Portu-
gueses. Esta informação estará disponível em breve na 
Base de Dados Europeia, sobre projectos de cooperação 
transnacional.

Seminário sobre “Acrescentar valor aos 
produtos locais – inovação e acesso a 
mercados mais vastos” (14-18.02.06)
O objectivo deste seminário, realizado em 
Grosseto, na Itália, foi facilitar a troca de 
opiniões e experiências sobre as estraté-
gias dos GAL em torno dos produtos locais. 
Contou com a presença de mais de 150 
participantes de 22 Estados membros, in-
cluindo Portugal (INDE, ProRegiões, TAGUS; 
MONTE; ADICES; ADELO; CORANE; ADREPES; 

Em rede

TERRAS DENTRO, LEADERSOR e IDRHa/LEADER+). O Pro-
grama consistiu numa sessão plenária e várias oficinas, 
relacionadas com produtos locais, assim como visitas ao 
terreno e actividades de apoio à cooperação. Portugal foi 
responsável por 3 oficinas: uma sobre o projecto RE.Ci.
PRO.CO, outra sobre a Loja Portugal Rural e outra sobre 
a criação de uma Rede de Lojas de produtos LEADER+. 
Este foi o 3º seminário temático organizado pelo Obser-
vatório LEADER+. O próximo será sobre “Fazer o melhor 
uso dos recursos naturais e culturais”, a realizar em 
Schruns, na Áustria, nos dias 25-29 de Abril.
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Conclusão do processo de análise e 
certificação de despesas
No Vector 1 será concluído o processo de 
análise e certificação de despesas do 1º pe-
dido de pagamento do ano de 2006.

Novas candidaturas de cooperação 
transnacional LEADER+
No vector 2 perspectiva-se que as cinco 
candidaturas para cooperação transnacional 
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(apresentadas pela ADRIL, In Loco, ADERES, ADREPES e 
DOLMEN), ainda em fase de análise técnica, venham a 
cumprir os requisitos necessários para a sua aprovação 
ainda durante o mês de Março.

“Como disseminar a abordagem LEADER” – “How to 
mainstream the LEADER approach”(30 e 31.03.06)
Seminário da Rede Portuguesa LEADER+, com a parti-
cipação de algumas redes europeias. Em breve, inscrições 
on-line em www.leader.pt

Rede Nacional LEADER+ da Irlanda
Conferência “A cidadania rural: governân-
cia, cultura e bem-estar no século XXI. 
Esta conferência tem lugar na Universidade 
de Plymouth, Reino Unido (5 a 7 de Abril 
de 2006). 

Rede LEADER+ de França
Seminário sobre Cooperação Europeia com 
os novos estados membros e os países do 
mediterrâneo (15, 16 e 17 de Maio de 2006) 

Na Europa

2º Encontro “Habitat Rural – Dinamiza-
ção de Zonas Rurais: novos produtos, 
serviços e novas populações”, em Tavira, 
(15 e 16 de Março), no Hotel Porta Nova 
em Tavira, organizado por Associação Ser-
rania Suroeste de Sevilha e a Associação  
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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
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Outros eventos

no GAL Couleurs d’Orb en languedoc.
Contacto: s.bressaud@rct-territoires.com

Integração de estratégias entre os projectos  
de cooperação LEADER+ para acrescentar valor  
aos produtos típicos
Encontro Internacional (10.06.06), em Roma, por ocasião 
da II Salão Internacional Europeu sobre vinho e produ-
tos alimentares. Os GAL estão convidados a participar, na  
sequência do seminário Internacional em Grosseto, orga-
nizado pelo Ponto de Contacto. 

IN LOCO (Programa Provisório). O Habitat Rural (Projecto 
Habitat Rural) é um projecto de cooperação com o tema 
da Qualidade de Vida nas Zonas Rurais, realizado no âm-
bito do Vector 2 do Programa LEADER+ de Espanha e 
co-financiado pelo FEOGA, Ministério de Agricultura e 
Junta de Andaluzia.

Organizados pelas entidades parceiras

Loja Portugal Rural (02.03.06) iniciativa para promoção do Arroz Carolino, do Vale do Mondego.
Loja Portugal Rural, Rua Saraiva de Carvalho, 115, 1250-245 Lisboa, tel. 21 395 88 89
lojaportugalrural@mail.telepac.pt 

III Encontro da Rede Portuguesa
LEADER+ (20.01.06)
A realização deste encontro contou com 
a participação da nova Direcção do IDRHa, 
organismo responsável pela Iniciativa Comu-
nitária LEADER+. Estiveram presentes os GAL 
LEADER+, os representantes da Direcções 
Regionais de Agricultura e as restantes enti-
dades parceiras (ANIMAR, INDE, Minha Terra 

e ProRegiões). Neste encontro foi validada a estratégia e o 
programa de actividades da Rede Portuguesa LEADER+ e 
equacionadas as perspectivas futuras do trabalho em rede.

Semana da Beira Serra, na Loja Portugal Rural
(20-25.02.06)
Promovida pela ADIBER - Associação de Desenvolvimento 
Integrado da Beira Serra e Loja Portugal Rural, decorreu na 
Loja Portugal Rural, em Lisboa, a Semana da Beira Serra.
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