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Caros colegas
O pedido de pagamento encontra-se numa 
fase final de análise por parte da EAT, 
estando a equipa de certificação de des-
pesas em actuação no terreno. Conforme 
foi referido, em anteriores edições, verifi-
car-se-á um atraso no envio do pedido à 
Comissão, que no entanto não será muito 
significativo. Importa realçar que em reu-
nião com a Comissão no dia 23 de Março, 
foi relevada o bom comportamento finan-
ceiro do Programa Leader+ em Portugal. 
Pese embora este atraso, assim que a EAT 
proceda ao encerramento do pedido de 
pagamento, previsto para final de Março, 
proceder-se-á a um adiantamento aos GAL, 
à semelhança do que tem acontecido em 
pedidos anteriores.
A Actualização da Avaliação Intercalar já 
foi entregue, e está em fase final de aná-
lise pela equipa de acompanhamento do 
estudo. Será posteriormente enviada para 
análise do Grupo Técnico de Avaliação, ao 
que se seguirá a sua aprovação em sede de 

Gestão do programa

Comissão Nacional de Acompanhamento. As conclusões 
e recomendações deste estudo suscitarão um debate que 
se prevê muito gratificante do ponto de vista intelectual.
A Comissão Nacional de Acompanhamento, que estava 
prevista para meados deste Abril, será adiada por ques-
tões de compatibilização de agenda com a Comissão 
Europeia. Muito em breve será apresentada a data final. Já 
está decidido que se realizará no território da ADDLAP. A 
ordem de trabalhos está naturalmente em formatação. No 
entanto serão obrigatoriamente debatidos os seguintes 
 pontos: Actualização da Avaliação Intercalar; Reserva de 
Eficiência; Controlos; Regras de Encerramento; Prazo para 
Aprovações; Processo de candidaturas da Rede. 
Uma actividade em que depositamos fortes expectativas 
é o processo de candidaturas à Rede. Vislumbra-se um 
trabalho extenso de análise de candidaturas, no entanto, 
estamos convictos que o processo será um sucesso. 
Importa relevar que este processo de análise se centrará 
na dicotomia meios financeiros/eficácia.  
Por último, relembrar que em Abril entrará em vigor a 
actualização das normas, que sofreram um atraso devido 
ao facto de a gestão de devedores ter sido alterada na 
sua filosofia, no decurso na reunião efectuada no IDRHa. 
Bom Trabalho.
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Informações

Em Cooperação

Apoio à Cooperação entre Territórios Rurais
Durante o mês de Março, ficou disponível a Base de dados europeia de projectos de cooperação 
transnacional, que inclui mais de 230 projectos aprovados em França, Dinamarca, Alemanha (parte), 
Itália, Luxemburgo, Portugal e Irlanda do Norte. Fica ainda a faltar o registo de mais de metade 
dos projectos aprovados nos restantes países. Toda a informação em http://leaderplus.cec.eu.int/cpdb/ 
public/project/CopDbSearch.aspx. 
A nível nacional concluiu-se o processo de aprovação dos projectos de cooperação transnacional Festival 
Europeu de Jardins e Estreitar laços para a promoção do desenvolvimento local e cidadania, cujos 
Chefes de Fila são, respectivamente, a ADRIL e a IN LOCO.

Estratégias Territoriais de Desenvolvimento Rural, Integradas e de Carácter Piloto
Concluído o processo de análise do 1º Pedido de Pagamento de 2006 e iniciado o processo de certificação 
de despesas. 

Aconteceu… Nos Territórios

Em rede

Aberto processo de apresentação de candidaturas para o desenvolvimento de actividades no 
âmbito da Rede Portuguesa LEADER+ 
O prazo de apresentação das candidaturas (decorre entre os dias 27 de Março e 17 de Abril de 2006) 
é exclusivamente dirigido aos GAL, Entidades Parceiras da Rede e Direcções Regionais de Agricultura. 
As candidaturas devem ser endereçadas à Rede Portuguesa LEADER+, Av. Defensores de Chaves, n.º 6, 
1049-063, Lisboa, em envelope fechado e lacrado, devendo apenas constar no envelope a indicação 
de Candidatura ao vector 3 – Colocação em Rede.

http://leaderplus.cec.eu.int/cpdb/public/project/CopDbSearch.aspx
http://leaderplus.cec.eu.int/cpdb/public/project/CopDbSearch.aspx


Vai acontecer…

Seminário “Como disseminar  
a abordagem LEADER” (30/31-04.02.06)
Com a colaboração da ADREPES, realizou-se 
o seminário da Rede Portuguesa LEADER+, 
que contou com uma participação significa-
tiva de representantes nacionais e europeus. 
Neste seminário evidenciou-se a necessidade 
de se promover um debate mais alargado 
acerca das grandes questões que envolvem 
a futura programação do QREN, nomea-
damente as relacionadas com a selecção e 
prioridades de intervenção para os territórios 
rurais. As intervenções podem ser consulta-
das no site.

Reunião com os GAL cujo território será divulgado 
no Jornal Pessoas e Lugares, em 2006 
Realizou-se no passado dia 14 de Março uma reunião alar-
gada do Conselho Editorial do JPL, na qual estiveram tam-
bém presentes representantes da Pró-Raia, a Dolmen, a 
Grater, a Douro Superior, a Rota do Guadiana e da Leader- 
-Oeste. Esta reunião teve o objectivo de avaliar e programar, 
em conjunto com os GAL cujos territórios irão ser divulga-
dos este ano, as actividades e conteúdos temáticos deste 
jornal. Entre outros assuntos destacou-se: a necessidade 
de cada GAL designar um interlocutor para esta área, a 
importância da formação na área da comunicação e ima-
gem (a realizar oportunamente), o interesse em aprofundar 
os laços e relações com as escolas, jovens dos territórios 
rurais e ainda com as parcerias integrantes dos GAL. 

No Programa LEADER+

Estratégias Territoriais  
de Desenvolvimento Rural,  
Integradas e de Carácter Piloto
Durante o mês de Abril será iniciada a análise 
do Relatório Anual de Execução de 2005.

Apoio à Cooperação 
entre Territórios Rurais
Na cooperação transnacional perspectiva-se 
que as três candidaturas apresentadas pela 
ADERES, ADREPES e DOLMEN e ainda em 
fase de análise técnica venham a cumprir os 
requisitos necessários para a sua aprovação 
ainda durante o mês de Abril.

Rede Portuguesa LEADER+
Participação na 23ª Edição da Ovibeja (29 de Abril a 
7 de Maio de 2006) através da dinamização de um stand 
da Rede Portuguesa LEADER+, onde serão desenvolvidas  
actividades de promoção dos produtos, projectos e territó-
rios LEADER+ e de animação de um espaço para projecção 
de vídeos sobre os territórios e o programa LEADER+, da 
organização de um Colóquio sobre “Inovação e Desen-
volvimento Rural – a experiência do Programa LEADER+”, 
dia 4 de Maio às 14,30, no Auditório da Ovibeja. Todos 
os GAL são convidados a participar, devendo para o 
efeito contactar a Rede Portuguesa LEADER+ ou a 
Associação Terras Dentro.

Outros eventos Na Europa

5º Curso de Verão da Euracademy 
Sob o tema “Quais os contributos da 
sociedade do conhecimento para o desen-
volvimento rural sustentável?”, realiza-se 
de 30 de Junho a 9 de Julho, na Hungria. 
Para mais informação: sziren@rkk.hu 

Seminário Europeu  “Valorização 
dos Recursos Naturais e Culturais”, 
do Observatório Europeu LEADER+
Dirigido aos GAL e Redes Nacionais LEADER+, 
de 25 - 29 de Abril, em Schruns, Áustria. 
O Seminário tem por objectivos conhecer 
as novas abordagens os recursos naturais 
e culturais; encontrar e definir estratégias 
e projectos, trocar ideias e contributos  
resultantes das experiências dos diferentes 
países e identificar possíveis parceiros para 
projectos de cooperação transnacional. 
Mais informações em http://europa.eu.int/
comm/agriculture/rur/leaderplus/pdf/semi-
nars/25042006/programme_en.pdf

Rede LEADER+ do Reino Unido 
A unidade de animação da Rede lança nova página web 
actualizada. As alterações introduzidas facilitam a navega-
ção, destacam as novidades no Programa e possibilitam 
o acesso a informação sobre mais de 1000 projectos  
LEADER+ do Reino Unido.

Rede LEADER+ de Itália
3ª Edição da Feira Internacional de Observação de 
Pássaros e do Turismo Natureza, em Po Delta, Emilia- 
-Romagna, Itália, (28 de Abril a 1 de Maio), organizada pela 
Associação Local DELTA 2000. Durante a feira é possível tro-
car ideias e experiências sobre observação de pássaros, foto-
grafias, turismo natureza e ornitológico, promover as activi-
dades de observação de pássaros  e criar redes de contactos 
entre promotores destas actividades. Durante a Feira realiza- 
-se a 1ª corrida internacional de observadores de pássaros 
www.podeltabirdfair.it
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Nos Territórios GAL

Rota do Guadiana – Visita de um  
grupo de 30 polacos à Margem 
Esquerda do Guadiana, 
Esta visita contou ainda com a participação 
de Piotr Dabrowski, ex vice-ministro da 
Agricultura da Polónia. Desta visita, que 
contou com o apoio do Fundo de Coope-
ração da Polónia, constaram recepções 
oficiais no IDRHa, nas diferentes Câmaras 
Municipais (Mourão, Serpa, Moura, Barran-
cos e Mértola) e ainda visitas a projectos de 
interesse para a região. 

Encontros Preparatórios  
das III Jornadas da Serra de Sicó  
(7 de Abril) no Auditório  
da Biblioteca Municipal em Penela, 
Promovidos pela Associação Terras de Sicó, 
sob o tema “O património natural e cons-
truído e suas representações enquanto 
âncoras de promoção do território”.Estes 
Encontros são apoiados pelo Programa  
LEADER+ e integram-se num ciclo de rea-
lização de jornadas por concelho (Alvaiá- 
zere, Ansião, Condeixa, Penela, Pombal e 
Soure), abordando as valências da promo-
ção turística específicas de cada território. 
Estes Encontros terminam com a realização 
de uma Jornada/Debate final a realizar em 
Pombal durante a EXPOSICÓ, onde serão 
apresentados os contributos das 5 jornadas 
anteriores.

II Encontro Internacional de Ceramistas
na Aldeia de Portugal Boassas, em Cinfães, (8-22 de Abril 
2006), com o apoio dos GAL de Entre Douro e Minho e 
Douro Sul, no âmbito do projecto de cooperação inter-
territorial “Dinamização dos Territórios Rurais do Entre 
Douro e Minho e Douro Sul”, desenvolvido no âmbito 
do vector 2 do PIC LEADER+ (http://boassas.blogspot.
com/2005/11/ii-encontro-internacional-de.html)

Sessão de Apresentação Pública  
da Associação  “Caminhos do Ribatejo” (21 de Abril), 
às 18 horas, sede da APRODER, Santarém 
A “Caminhos do Ribatejo - Actividades e Turismo em 
Espaço Rural”  é uma Associação sem fins lucrativos, re-
centemente criada, que resulta de uma parceria entre di-
versos empresários da região do Ribatejo ligados à activi-
dade turística e à produção e comercialização de produtos 
locais e da APRODER e CHARNECA. Esta Associação tem 
por objectivo o desenvolvimento sustentado do sector do 
turismo na área do Ribatejo, prevendo a divulgação e o 
desenvolvimento de diversas actividades neste âmbito. 

Para mais informações contactar:
Caminhos do Ribatejo 
- Actividades e Turismo em Espaço Rural 
Centro Nacional de Exposições – Santarém
Telm: 961367321
e-mail: caminhosdoribatejo@gmail.com
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