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Caros colegas: Junho é naturalmente um 
mês de pedido de pagamento, cuja a aná-
lise se prevê ser mais rápida do que a do 
primeiro, uma vez que o processo de cer-
tificação estará mais rotinado. De acordo 
com experiência obtida, prevê-se que este 
segundo pedido seja enviado à Comissão 
em Agosto. Será efectuada uma transfe-
rência financeira da componente nacional 
relativa ao primeiro pedido de pagamento, 
a fim de aliviar o atraso que se regista neste 
momento. Tendo em conta a fase avança-
da dos trabalhos de certificação, todas as 
acções de terreno estão concluídas, prevê-
se que o pedido de pagamento (o primeiro) 
seja enviado à Comissão ainda durante o 
presente mês. Conforme é do conhecimen-
to geral, foi criada a unidade de controlo 
responsável pelos controlos de primeiro 
nível, através da Resolução de Conselho 
de Ministros n.º 58/2006 de 15 de Maio. 

Gestão do programa

Ou seja,  nesta fase está completo o painel de gestão 
do programa, nas sua valências de acompanhamento, 
de controlo e de certificação de despesas. Conforme tinha 
ficado acordado em reunião da CNA procedeu-se à dis-
tribuição da reserva de eficiência do vector 1, tarefa que 
foi amplamente discutida em sede de Unidade de Gestão 
do programa. A repercussão desta atribuição ao nível dos 
planos financeiros dos PDL far-se-á no decorrer dos pró-
ximos meses de Julho e Agosto de acordo com instruções 
a enviar.  Igualmente durante o mês de Junho entrará 
em vigor a actualização das normas de Junho de 2006. 
Relativamente aos processos de candidaturas do vector 3, 
importa relevar o adiantado estado de análise das candi-
daturas, que, conforme foi referido no numero anterior, 
obrigou a um conjunto de reuniões com o objectivo de 
melhorar a oferta apresentada, e assim encontrar siner-
gias entre algumas candidaturas e aumentar a coerência 
das acções em termos globais. Por último, apenas infor-
mar que se prevê que o relatório de execução de 2005 
seja enviado à Comissão Europeia no final do mês. 
Bom trabalho

fo lha informat iva da rede portuguesa leader+

Informações

Estratégias Territoriais  
de Desenvolvimento Rural,  
Integradas e de Carácter Piloto
Conclusão do Relatório de execução anu-
al de 2005. Até 31/12/2005 foram apro-
vados 5121 projectos totalizando um 
investimento de 219.429 mil euros e uma 
comparticipação FEOGA-O de 115.733 
mil euros. O montante aplicado ascende 
a 151.662 mil euros, o que corresponde a 
uma taxa de execução de 69%.  A abor-

Aconteceu… Nos Territórios

dagem regional mostra que mais de metade dos projec-
tos aprovados está concentrado nas regiões do Alentejo 
(18%), Beira Litoral (14%) e Entre Douro e Minho (12%).  
A distribuição dos projectos aprovados por tipologia de 
promotor mostra que os Privados Colectivos assumem 
20% dos projectos no Vector 1, os GAL 28% e a Enti-
dade Gestora 13%. Os Privados Individuais assumem 
12% dos projectos aprovados e a Administração Local 
não integrada na parceria do GAL e constituída sobretu-
do por Juntas de Freguesia, assume 12% dos projectos 
aprovados.

Em Cooperação

Apoio à Cooperação entre Territórios Rurais
O Relatório de execução anual de 2005 revela que até 31/12/2005 foram aprovados 516 projectos que 
correspondem a um investimento total de 11.454.166€ e a uma despesa executada de 4.867.375 €, o 
que corresponde a taxas de aprovação e de execução de 62% e 42%, respectivamente. Durante o mês 
de Maio deram entrada quatro candidaturas no âmbito da cooperação transnacional, que envolvem 
parceiros provenientes de Espanha, do Brasil e da Hungria.



Análise de candidaturas para  
o desenvolvimento de actividades no 
âmbito da Rede Portuguesa LEADER+ 
Está praticamente concluído o processo 
de análise de candidaturas, que incluiu um 
tempo para articulação e criação de siner-
gias entre as diferentes entidades candi-
datas. Estamos em condições de iniciar o 
processo de aprovação e assinatura dos 
respectivos contractos. 

Seminário “Como disseminar a  
abordagem LEADER” (30/31-04.02.06)
A análise das fichas de avaliação, resultan-
tes deste seminário, numa amostra de 25 
inquiridos, revela uma opinião bastante 
positiva dos participantes relativamente a 
este seminário, nomeadamente quanto à 
organização, logística e painéis. O 1º Painel, 
relativo à “Abordagem LEADER e contri-
butos para o desenvolvimento rural” foi o 
que mereceu maior interesse (84% Muito 
Bom) tendo o último ”Os sete princípios da 
abordagem LEADER” merecido um interesse 
satisfatório, embora com menor valor per-
centual (60%). De notar o baixo nível de 
contributos dos participantes, dado que 
apenas um concretizou a sua resposta no 
conjunto das perguntas abertas. Mais in-
formações no site www.leader.pt 

Colóquio sobre  
“Inovação e Desenvolvimento Rural”
No âmbito da 23ª Edição da Ovibeja, rea-
lizado no dia 4 de Maio, com a presença 
de cerca de 100 participantes. As comuni-
cações dos oradores estão disponíveis no 
site da rede.

Fórum Agricultura Ambiente e Saúde 
– Impacto da Agricultura na Saúde
Neste evento, organizado no âmbito do Projecto IDEIAS/
EQUAL, que contou com a presença de mais de 30 pes-
soas, sendo mais de 50% produtores agrícolas, foram 
apresentadas duas intervenções sobre Higiene, Saúde e 
segurança no Trabalho (trabalho apresentado por um 
grupo de alunas da Escola Superior de Tecnologia da Saúde 
de Lisboa, Técnicas de Saúde Ambiental) e Indicadores 
Ambientais para Produção Agrícola de Qualidade 
(apresentado por Jorge Ferreira, da AGROSANUS).

Probasto – Fórum Associativismo Jovem
A Probasto – Associação de Desenvolvimento Rural de Basto 
promoveu a realização, no passado dia 19 de Maio, no Au-
ditório da Escola Profissional de Fermil, em Celorico de Basto, 
o Fórum Associativismo Jovem, no âmbito do projecto de 
cooperação transnacional “De Basto a Redange-Wiltz”,  
que tem como parceiros, para além da Probasto, o GAL 
Redange-Wiltz, do Luxemburgo.

Exposição “Desertificação  
e Desenvolvimento Rural” 
A Federação Minha Terra apresentou à Rede Portuguesa 
LEADER+ uma proposta de trabalho para a realização de 
actividades múltiplas no âmbito da desertificação, entre 
1 a 23 de Junho, em articulação com a Comissão Nacio-
nal de Coordenação do Programa de Acção Nacional de 
Combate à Desertificação (www.leader.pt).

Em Rede

Vai acontecer… 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. 
Análise do 2º Pedido de Pagamento de 
2006 e início do processo de certificação de 
despesas.

Apoio à Cooperação  
entre Territórios Rurais
Em análise 16 projectos de cooperação 
transnacional, sete dos quais se encontram 
na fase de consulta escrita à Unidade de Ges-
tão. Prevê-se a tomada de decisão sobre es-
tes projectos no decorrer do mês de Junho.

Colocação em Rede – Associação Terras Dentro 
Apresentação Pública do Projecto Rotas Sem Barreiras, 
dia 26 Junho, pelas 14:30h, no Museu do Sítio/Beja, com 
a presença do SNRIPD – Secretariado Nacional para a Rea-
bilitação e Integração das Pessoas com Deficiência, o ITP 
– Instituto de Turismo de Portugal, o IDRHa – Instituto 
de Desenvolvimento Rural e Hidráulica e o Presidente da 
Câmara Municipal de Beja.

Colóquio sobre Energias Renováveis  
organizado pela LEADEROESTE, em cooperação 
com a Rede Portuguesa LEADER+
A realizar no próximo dia 7 de Julho, nas Caldas da Rai-
nha, no auditório da Universidade Católica Portuguesa, 
a fim de divulgar a edição do Jornal Pessoas e Lugares 
relativo ao tema das energias renováveis.
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Nos Territórios GAL

Projecto LEADER+ “Casa do Lavrador”
promovido pela Associação Cultural e Recreativa de Sta. Cruz do Douro, Baião foi premiado, durante a 
semana verde da Galiza – Silleda, como a melhor iniciativa de desenvolvimento local. A candidatura ao 
referido prémio foi elaborada pela Dolmen, inserindo-se numa estratégia de promoção e internacionali-
zação do território sob a denomização “DOURO-VERDE”.

Série de Programas Douro Verde – Verde da paisagem e da frescura do vinho promove  
territórios da Dolmen 
RTPN, aos Domingos às 17.30h, às segundas às 20.30 e às quintas às 14:30h.

Estudo sobre “O trabalho a domicílio em meio rural”
realizado na Irlanda, no âmbito do Programa LEADER+ .

Outros eventos Na Europa

Comité Stering LEADER+
a realizar nos próximos dias 28 e 29 de Junho, em Bruxelas e que inclui duas sessões plenárias: uma sobre 
“A implementação do LEADER+” e “Informação sobre o próximo período de programação 2007-2013” 
e outra sobre “A importância do período de transição e a ligação da abordagem LEADER ao próximo 
período de programação”.

Seminário OCDE: avaliação como um instrumento para a construção da estratégia 
de desenvolvimento local
de 10 a 12 de Julho, em Trento, Itália. Mais informações em tina.bielawska@oecd.org 

Desenvolvimento Rural e Estratégia de Lisboa
dia 26 de Junho, na Grécia, focando, em especial, a criação de emprego e a manutenção da paisagem, 
na base de exemplos de boas práticas. Mais informações em deve@cor.europa.eu.
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