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Caros Colegas
Tinha ficado acordado que durante o mês de 
Abril seria aprovada a actualização das nor-
mas, decorrentes de sugestões, em grande 
medida, apresentadas no decurso da missão 
de auditoria da Comissão Europeia. Tal ain-
da não aconteceu, em grande medida pela 
reflexão interna que temos vindo a efectuar 
no sentido de melhorar o documento. Con-
cluído que está este processo, e logo que 
aprovadas pelo Sr. Presidente, enviaremos 
formalmente o documento. Igualmente as 
propostas de normas de Gestão de Devedo-
res estão em análise pelo Gabinete Jurídico 
do IDRHa, pelo que esperamos este mês en-
viar o documento definitivo para aplicação 
na gestão do Leader+ . 
Conforme foi transmitido e acordado na 
Comissão Nacional de Acompanhamento, 
em Maio far-se-á a apresentação formal 
dos critérios a utilizar na atribuição da Re-
serva de Eficiência. Ficaram os GAL de apre-
sentar sugestões durante a  primeira quin-
zena. Será posteriormente efectuada uma 

Gestão do programa

reunião da Unidade de Gestão do Leader+ para validar o 
documento final. 
Igualmente como foi transmitido na CNA, ainda que o 
processo de certificação de despesas não se encontre 
concluído, faremos um adiantamento correspondente a 
aproximadamente  30% do montante FEOGA, Vector 1. 
Prevemos enviar formalmente o pedido reembolso à Co-
missão no início de Junho. 
Por ultimo relevo o processo de análise das candidaturas 
ao vector 3, que está a decorrer a bom ritmo, e que se 
prevê que durante este mês esteja praticamente conclu-
ído. Trata-se de um normal processo de análise de can-
didaturas, em que a verba é naturalmente limitada, pelo 
que provavelmente será necessário rever algumas propos-
tas, agregar outras e eventualmente até nem considerar 
candidaturas que se entendam fora dos objectivos da 
Rede. Os critérios de análise estão estabelecidos. Imple-
mentaremos uma lógica de participação no processo de 
análise, através de um amplo diálogo com os proponen-
tes, tendo como objectivo melhorar o processo como um 
todo, criando escala nalguns casos e eliminando repeti-
ções noutros.
Estas são as principais acções para o mês de Maio, res-
tam-me desejar bom trabalho!
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Informações

Estratégias Territoriais de Desenvolvimento Rural, Integradas e de Carácter Piloto
Continuação da análise dos Relatórios de execução anual de 2005 dos GAL. Até 31/12/2005 foram aprova-
dos 5121 projectos totalizando um investimento de 219.572 mil euros, e uma comparticipação FEOGA-O 
de 115.768 mil euros. O montante aplicado ascende a 151.662 mil euros, o que corresponde a uma taxa de 
execução de 69%. Preparação da 5ª reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento do Programa.

Aconteceu… Nos Territórios

Em Cooperação

Apoio à Cooperação entre Territórios Rurais
Durante o mês de Abril, procedeu-se ao apuramento dos primeiros resultados dos 19 projectos de coope-
ração transnacional aprovados até 31 de Dezembro de 2005. Estes projectos envolvem 99 parceiros 
provenientes na sua grande maioria de Espanha. A área temática com maior representatividade é a dos 
serviços essenciais para a economia e população rural.

Em Rede

Recepção de 16 candidaturas apresenta-
das pelos GAL, DRA e entidades parceiras 
para o desenvolvimento de actividades no 
âmbito da Rede Portuguesa LEADER+ 
(lista publicada no site www.leader.pt).

Prevê-se que a fase de análise e organização de reuni-
ões para eventuais ajustamentos de procedimentos, em 
caso de necessidade, se realize na 2ª semana de Maio, de 
modo a que os primeiros contratos possam ser assinados 
ainda no mês de Maio.

http://www.leader.pt


Vai acontecer…

Seminário Europeu  “Valorização dos 
Recursos Naturais e Culturais”, do Ob-
servatório Europeu LEADER+, dirigido aos 
GAL e Redes Nacionais LEADER+, realizado 
entre 25- 29 de Abril, em Schruns, na Áus-
tria e que contou com a participação de 7 
GAL de Portugal (LeaderOeste, Adriminho, 
Probasto, Aderes, Pinhal Maior, Arde e Raia 
Histórica) e no qual foi apresentado o pro-
jecto LEADER “Começar do princípio: for-
mação teatral em meio rural”, apoiado pela 

Adriminho. A coordenadora da Adriminho, Ana Paula Xa-
vier, salientou o elevado interesse do referido seminário e 
congratulou-se com o envolvimento activo de um numero 
significativo de GAL da Europa. Neste seminário participa-
ram GAL de 19 Estados membros.

Reunião com LeaderOeste, realizada no dia 7 de Abril 
a fim de preparar a edição de uma publicação sobre as 
edições LEADER e a organização da participação dos GAL 
LEADER+ na Feira do Livro de Lisboa, em 2007.
 

No Programa LEADER+

Estratégias Territoriais  
de Desenvolvimento Rural, 
Integradas e de Carácter Piloto
Conclusão do processo de certificação de 
despesas e envio à Comissão do 1ºPP2006. 
Elaboração do Relatório de Execução Anual 
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 cum-
prir os requisitos necessários para a sua 
aprovação ainda durante o mês de Maio.

Rede Portuguesa LEADER+
Entrevista colectiva a realizar por Paul Soto, em re-
presentação da Comissão Europeia, a representantes dos 
GAL, Federação MinhaTerra, Rede Portuguesa LEADER+ 
e Chefe de Projecto do Programa LEADER+, no dia 8 de 
Maio, no IDRHa, incidindo sobre a aplicação e impacto do 
Programa LEADER+ em Portugal.

Dia 24 de Maio, em Madrid, reunião sobre Coopera-
ção, organizada pela Rede de Espanha, com a participa-
ção de outras redes nacionais, incluindo Portugal.

Jornal Pessoas e Lugares – próximo tema sobre organi-
zação de competências em meio rural, relativo ao territó-
rio do consórcio Monte.

Outros eventos Na Europa

Conferência Europeia sobre “Energias 
Renováveis em Áreas Rurais”, 15 e 16 
de Maio de 2006, em Egmond aan Zee, 
Holanda realiza-se no âmbito do projecto 
de cooperação internacional ELREN – Rede 
Europeia LEADER+ de Energias Renováveis, 
dirige-se a empresas, instituições e organi-
zações que intervêm nesta área. Durante a 
Conferência serão apresentados diversos 
projectos europeus sobre eficiência ener-
gética e energias solar, eólica, hídrica, bio-
massa e geotermal. www.leader-plus.org

Seminário sobre “Transportes em Áreas 
Rurais”, 17 a 19 de Maio de 2006, em 
Brandenburg,  Alemanha, organizado 
pela Rede LEADER+ da Alemanha, em co-
operação com seis GAL da Região de Bran-
denbourg que com o apoio da Universidade 
Técnica de Berlim têm desenvolvido estu-
dos sobre novos conceitos para solucionar 
os problemas de ligações de transporte nas 
regiões mais isoladas dos seus territórios 
rurais. http://www.leaderplus.de/seminare

Encontro Internacional LEADER+ “Cooperar com os 
Países da Europa de Leste do Mediterrâneo”, 15, 16 e 
17 de Maio de 2006, em Languedoc, França, organizado 
pela Rede LEADER+ de França em colaboração com GAL 
Coleur d’Orb en Languedoc, tem por objectivos conhecer 
os projectos e as políticas de cooperação territorial dos 
países da  Europa de Leste e do Mediterrâneo, debater o 
seu futuro e trocar ideias, experiências e boas práticas de 
cooperação. www.una-leader.org

http://www.leader-plus.org
http://www.leaderplus.de/seminare
http://www.una-leader.org


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

Nos Territórios GAL

Manual para o Investidor em Turismo 
de Natureza – estão disponíveis os pro-
dutos resultantes do Projecto AnteMare/
EQUAL: Manual para o Investidor em Turis-
mo de Natureza; Kit Pedagógico; CD Rom 
– Guia do Sudoeste. Mais informações em 
http://www.antemare.org

Caminhos do Ribatejo – actividades e 
Turismo em Espaço Rural – Associação 
recentemente constituída e cuja actividade 
se desenvolve no espaço geográfico do Ri-
batejo. Esta associação resulta de uma par-
ceria entre diversos empresários da região 
ligados à actividade turística e produção 
e comercialização de produtos locais e da 
Charneca e Aproder.

Parabéns TERRAS DENTRO – 15º Ani-
versário – comemorado no passado dia 
19 de Abril, em Alcáçovas, local da sede da  
Associação.

Rota do Guadiana – ADI recebeu a visita de uma de-
legação de 30 representantes de Bancos Coopera-
tivos Polacos  com o objectivo de conhecer o trabalho 
desenvolvido em Portugal nas zonas rurais, após a adesão 
à União Europeia, demonstrando um especial interesse 
pelos projectos desenvolvidos no contexto do PIC\Lea-
der+. Do programa constaram visitas ao Instituto Superior 
de Agronomia, ao IDRHa, a todas as Câmaras Municipais 
da Margem Esquerda do Guadiana, a Promotores de Pro-
jectos Leader, bem como uma sessão de trabalho com a 
Caixa de Crédito Agrícola Mútua do Guadiana Interior.

III Jornadas da Serra de Sicó, dia 19 de Maio integra-
das no programa da EXPOSICÓ 2006, certame organiza-
do pela Associação Terras de Sicó e que se realiza de 19 
a 21 de Maio no espaço da Expocentro, em Pombal. As 
Jornadas têm como objectivo dinamizar o debate sobre o 
território Terras de Sicó, enquanto “marca” a promover. 
terrassico@mail.telepac.pt
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