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Caros colegas
Tinha ficado acordado que durante o mês 
de Junho se procederia ao envio do primei-
ro pedido de pagamento à Comissão Euro-
peia. Contudo, a análise dos relatórios em 
sede de contraditório, e a respectiva apro-
vação por parte do Presidente do IDRHa, 
tem-se revelado mais morosa, em parte 
também por uma menor qualidade das 
respostas ao esclarecimentos solicitados. O 
processo de certificação, já o sabíamos, é 
um elemento de importância crucial para se 
obter uma “radiografia” da forma de como 
têm sido implementadas um conjunto de 
orientações e regras relativas a elegibilidade 
de despesas. Trata-se da primeira certifica-
ção. Por este facto deverá ter também um 
aspecto pedagógico mas, nesta fase, já não 
deverá ser esta abordagem a prioritária. O 
absoluto rigor na aplicação dos ajustamento 
necessários decorrentes da certificação será 
efectuado, da mesma forma que se proce-
derá a uma discussão, a seu tempo, sobre 
as principais conclusões do processo de cer-

Gestão do programa

tificação. Conforme é igualmente do vosso conhecimento 
o controlo de 1º nível está em plena execução. É outro 
elemento de grande importância para a Gestão e para os 
GAL, servindo igualmente as respectivas conclusões para 
apoiar futuras reflexões. Simultaneamente iniciar-se-á no 
princípio de Agosto uma auditoria da IGA. Ou seja, as acções 
de auditora em termos gerais sobre o programa estão fi-
nalmente a um nível considerado normal. Estas auditorias 
produzem informação que, se analisados de uma forma 
correcta, fornecem indicações muito importantes para 
aperfeiçoar o serviço prestado pelos GAL e pelo Gestor. 
Mas, importa contudo realçar um aspecto muito relevante 
ao nível da gestão do programa Leader+, e que se prende 
com o facto de a responsabilidade de cada um não ser 
isolável. Cada GAL sabe que a qualidade dos serviços que 
produz interfere naturalmente à escala do universo dos 
GAL, porque os pedidos de pagamentos são agregados 
e não separados GAL a GAL. Pareceu-me importante esta 
reflexão, ainda que muito sumária. Estou certo que os co-
legas compreendem nas entrelinhas a sua oportunidade. 
Será importante não aligeirar o esforço que os GAL tem 
desenvolvido e que têm dado resultados muito positivos. 
Da parte da Gestão tudo faremos para aumentar o traba-
lho de acompanhamento aos GAL. Bom Trabalho
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Informações

Estratégias Territoriais de Desenvolvimento Rural, Integradas e de Carácter Piloto
Até 31/01/2006 foram aprovados 5328 projectos totalizando um investimento de 222.762 mil euros e 
uma comparticipação FEOGA-O de 117.585 mil euros. O montante aplicado ascende a 163.468 mil euros, 
o que corresponde a uma taxa de execução de 71% e a uma taxa de realização dos PDL de 59%.  
A abordagem regional mostra que dos projectos aprovados, cerca de um terço está concentrado nas 
regiões do Alentejo (19%) e da Beira Litoral (14%).

Aconteceu… Nos Territórios

Em Cooperação

Apoio à Cooperação entre Territórios Rurais
Durante o mês de Junho, procedeu-se à actualização da base de dados da cooperação, registando-se um 
total de 141 projectos cujas parcerias envolvem 165 parceiros distintos, públicos e privados, nacionais 
e transnacionais. Na cooperação transnacional estão aprovados 24 projectos das 41 pre-candidaturas 
entradas até 19 de Maio de 2006. 



Análise de candidaturas para  
o desenvolvimento de actividades no 
âmbito da Rede Portuguesa LEADER+ 
A Rede Portuguesa LEADER+ concluiu o 
processo de análise e parecer técnico de 14 
das 16 candidaturas apresentadas, aguar-
dando-se a sua aprovação superior para 
posterior assinatura dos contractos. 

Sessão de Informação e Debate  
e Exposição “Desertificação  
e Desenvolvimento Rural” 
O IDRHA e a Rede Portuguesa LEADER+ pro-
moveram no dia 6 de Julho, no Auditório 
do IDRHa, um debate sobre este tema e a 
apresentaram  as exposições “Desertificação 
e Desenvolvimento Rural” e “A enigmática 
mensagem da natureza” (pintura e escultura), 
que podem ser visitadas no Átrio do IDRHa na 
Defensores de Chaves, até ao final do mês de 
Julho. Posteriormente e em articulação com 
o programa de actividades desenvolvidas no 
âmbito  do Programa de Acção Nacional de 
Combate à Desertificação estas exposições 
irão circular pelo país, a pedido das entidades 
interessadas. (www.leader.pt).

Colóquio sobre Energias Renováveis 
(ER) e Eficiência Energética (EE)
No âmbito da divulgação do Jornal Pesso-
as e Lugares, a  LEADER OESTE e a Rede 
Portuguesa LEADER+ promoveram um 
Colóquio,no dia 7 de Julho, nas Caldas da 
Rainha, com o objectivo de contribuir para 
o debate sobre as energias renováveis e a 
eficiência energética e disseminar regional-
mente  iniciativas que possam  apoiar o de-
senvolvimento sustentável da Região Oeste. 

Edição da Brochura “Ordenamento do 
Território e Desenvolvimento Rural”
Esta publicação tem por base as comuni-
cações apresentadas no Seminário “Orde-
namento do Território e Desenvolvimento 
Rural”, realizado a 16 de Dezembro de 
2004 na Covilhã, com o apoio da RUDE, no 

âmbito da Rede Portuguesa LEADER+ e em colaboração 
com a Federação Minha Terra.
Durante o mês de Julho será concretizada a distribuição 
da brochura pelos GAL, entidades parceiras e outras enti-
dades interessadas. Para pedidos de brochura contactar a 
Rede Portuguesa LEADER+.

Colóquio “Competitividade e Coesão: Perspectivas 
para o Desenvolvimento Rural da Beira Serra”
Este evento, promovido pela ADIBER, no dia 28 de Junho 
em Arganil, pretendeu ser um primeiro contributo para a 
definição da estratégia desenvolvimento da Beira Serra, 
construída de forma aberta, plural e participada por 
todos os Parceiros da  Região. Este Colóquio teve a parti-
cipação de um número significativo de parceiros da Beira 
Serra e do Presidente do IDRHa e gestor do LEADER+.

Editada brochura “Dez Rotas do Litoral Alentejano” 
Editada pela Associação ADL, no âmbito do Centro de 
Iniciativas Turísticas do Litoral  Alentejano e integrado na 
sua estratégia de marketing e promoção da região, esta 
brochura apresenta dez rotas turísticas e temáticas para 
passar um fim de semana diferente e que irão intergrar o 
futuro Roteiro do Litoral Alentejano, a editar em breve. 

Editado Guia Bilingue Alcoutim e Sanlúcar
Da responsabilidade da  Associação Transfronteiriça Al-
coutim-Sanlúcar e apoiada pela Associação Terras do 
Baixo Guadiana, esta publicação escrita em português e 
castelhano fornece aos visitantes, turistas e investidores, 
um conjunto de informação essencial sobre estes dois 
municípios separados pelo rio Guadiana. 

Comité Stering LEADER+, 28 e 29 de Junho de 
2006, em Bruxelas
Acção conjunta que incluiu a reunião do Steering Committe 
e um Seminário do Observatório LEADER+. No primeiro 
dia fez-se o ponto da situação da implementação do LE-
ADER+ e foram dadas informações sobre o próximo 
período de programação (2007-2013). No 2º dia fez-
se uma reflexão plenária sobre “A importância do período 
de transição: a ponte com o próximo estádio”, através da 
realização de 2 oficinas: uma sobre “Como fazer a ligação 
com o próximo período” e outra sobre “Trabalho em Rede, 
retirar lições para o futuro”. Toda a documentação actuali-
zada está disponível no site do Ponto de Contacto.

Em Rede

Vai acontecer… No Programa LEADER+

Estratégias Territoriais de Desenvolvimento Rural, Integradas e de Carácter Piloto
Envio do 1º Pedido de Pagamento de 2006 à Comissão. Continuação da análise do 2º Pedido de Paga-
mento de 2006 e início do processo de certificação de despesas.

Apoio à Cooperação entre Territórios Rurais
Do cruzamento da informação registada em base de dados e no WINLEADER identificaram-se algumas 
divergências qualitativas e financeiras cujas correcções serão solicitadas durante os próximos meses. 
Pretende-se concluir a elaboração de um documento de apoio à concepção e execução de projectos de 
cooperação dando resposta às inúmeras solicitações dos GAL em termos de assistência técnica à coope-
ração. Perspectiva-se a conclusão do processo de decisão sobre os projectos de cooperação transnacio-
nal apresentados pela RAIA HISTÓRICA, ADREPES, CORANE e ADERES.
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Sugestões e opiniões são bem-vindas. Por favor, envie para  leader@leader.pt
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Nos Territórios GAL

IV EUROPA FORUM
Neste evento, organizado pela ADRIL no 
dia 9 de Setembro, no Palacete Villa Mora-
es em Ponte de Lima, serão apresentados 
dois Projectos de Cooperação Transnacio-
nal desenvolvidos no âmbito do LEADER+, 
“Festival Europeu de Jardins” e “ Aldeias de 
Tradição”, um portfólio sobre a intervenção 
LEADER no Vale do Lima e as novas regras 
da abordagem LEADER para o período 
2007-2013. www.leader.pt

5ª Convenção Europeia das Regiões  
de Montanha (www.euromontana.org 
e www.adrat.pt)
Em colaboração com a ADRAT e com o apoio 
da União Europeia, a Euromontana – Asso-
ciação Europeia de Regiões de Montanha, 
organiza de 14 a 16 de Setembro, em Cha-
ves, a 5ª Convenção Europeia das Regiões de 
Montanha.  Este ano o tema da convenção é 
a coesão territorial e tem por objectivo deba-
ter os contributos das regiões de montanha 
para o crescimento europeu,  prevendo-se a 
participação  da Comissária Europeia para a 
Política Regional e dos Ministros da Agricul-
tura de alguns Países Europeus. 

Outros eventos Na Europa

Seminário “Os Desafios da Mudança” 
De 18 a 20 de Setembro, vai realizar-se 
em South Antrim, na Irlanda do Norte a 
2ª Conferência nacional da Rede LEADER+ 
do Reino Unido e que terá como finalida-
de centrar a atenção das equipas técnicas 
e direcções dos GAL sobre as mudanças 
que se prevêem resultantes da passagem 
do Programa LEADER+ para  programas 
de desenvolvimento das áreas rurais com 
abordagem LEADER. Durante o Seminário 

serão apresentados propostas de projectos de coopera-
ção e de parcerias.
   
Seminário Internacional sobre o desenvolvimento 
do projecto da CE sobre energia e ambiente
Este evento que se realiza nos dias 21 a 22 de Setem-
bro, em St. Julians, Malte, permitirá estabelecer parcerias 
internacionais para cooperações futuras etambém con-
sultar especialistas e dinamizadores de projectos da CE.  
info@europamedia.hu 

2º Festival Internacional de Jardins 
Este Festival  integra-se na Rede Europeia de Festivais de 
Jardins, decorre de Maio a Outubro, em Ponte de Lima e 
é organizado pela Câmara Municipal de Ponte de Lima e 
a ADRIL. Esta iniciativa, inovadora  em Portugal, apresen-
ta 12 propostas de jardins efémeros, seleccionados por 
um júri de um concurso aberto a toda a população. Este 
projecto integra-se numa intervenção mais ampla no Vale 
do Lima  que tem como objectivo contribuir para o embe-
lezamento dos espaços públicos das localidades,  através 
da recuperação e manutenção de jardins históricos e da 
criação novos espaços verdes, criando assim zonas de ex-
celência com qualidade para viver, atrair turistas, novos 
habitantes e investidores.
 
XVI EXPOFACIC – Exposição-Feira Agrícola,  
Comercial e Industrial de Cantanhede
De 21 a 30 de Julho, realiza-se em Cantanhede a “XVI EX-
POFACIC – Exposição – Feira Agrícola, Comercial e Indus-
trial de Cantanhede”, organizada pela Câmara Municipal 
de Cantanhede, a AD ELO, a Associação Empresarial de 
Cantanhede e a Inova EM. O certame é considerado um 
dos maiores da  Região Centro, esperando-se este ano 
cerca de 350.000 visitantes.
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