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Caros colegas
Seria de esperar que o mês de Agosto fosse 
um período de menor actividade. Contudo, 
tal não se verificará. Está em curso a certifi-
cação de despesas relativa ao segundo pe-
dido de pagamento, que se espera decorra 
de forma mais célere comparativamente 
com o primeiro pedido de 2006. Espera-
mos todos que assim aconteça, porque se-
ria sinal de que o nível de erro da amostra 
não superaria os limites instituídos. Como 
referi no número anterior, teremos que 
utilizar os processos de auditoria como 
orientadores da nossa actividade, retirando 
das falhas detectadas ensinamentos para a 
nossa acção. Neste sentido, está previsto 
realizar, em princípios de Setembro, uma 
reunião onde se apresentarão as principais 
conclusões dos processos de certificação e 
de controlo em curso. Pretende-se, assim, 
dar nota aos GAL das principais falhas de-
tectadas nestes dois processos de audito-
ria. Igualmente neste mês será feita a re-
orçamentação decorrente do processo de 
atribuição da reserva de eficiência. Poste-
riormente, far-se-á a correcção das conven-

Gestão do programa

ções de financiamento, de acordo com alterações quer 
financeiras quer da data limite para a aprovação de can-
didaturas. Terão já os GAL verificado que os processos de 
cooperação encontraram uma nova dinâmica no seio da 
EAT. Este facto pode ser testemunhado pela edição de um 
guia de apoio à cooperação, a editar muito brevemente, o 
qual servirá para apoiar os GAL na preparação e desenvol-
vimento dos projectos de cooperação. Simultaneamente, 
será iniciado um sistema de avaliação dos projectos de 
cooperação no sentido de melhor observar os resultados 
da cooperação em curso. Por último, importa relevar a 
questão das candidaturas relativas ao vector 3. Tendo 
em conta algumas restrições orçamentais, foi necessário 
temporariamente suspender a assinatura dos contratos. 
Logo que tenhamos a alteração orçamental aprovada, o 
que esperamos naturalmente que aconteça, proceder-se-
á à assinatura dos contratos. No entanto, e uma vez que 
se constata haver candidaturas cuja execução depende 
fortemente do calendário de execução, está a EAT, nes-
te momento, a analisar todas as hipóteses possíveis para 
encontrar, num curto espaço de tempo, disponibilidade 
orçamental para se proceder à assinatura dos contratos 
de um primeiro pacote de candidaturas. Esperamos ter 
uma resposta sobre este assunto em meados do presente 
mês. Um bom trabalho para todos e umas melhores férias 
para quem for o caso, porque bem as merecerão.
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Informações

Estratégias Territoriais de Desenvolvimento Rural, Integradas e de Carácter Piloto
Em 31/05/2006 os GAL apresentaram pedidos de pagamento no montante de 12.357 mil euros, totalizando 
um investimento de 175.825 mil euros, o que corresponde a uma taxa realização dos PDL de 65%. 
O segundo pedido de pagamento assegura o cumprimento da regra n+2 para 2006 deste vector e con-
tribui de forma considerável para o cumprimento da regra a nível do Programa.

Aconteceu… Nos Territórios

Em Cooperação

Apoio à Cooperação entre Territórios Rurais
Com base na informação registada no Winleader, verificou-se que a execução financeira do Vector 2, a 
31 de Maio de 2006, demonstra uma taxa de aprovação de 68% e uma taxa de realização de 34%.
Na cooperação transnacional estão aprovados 27 projectos das 43 pre-candidaturas entradas até 20-07-2006. 
Os últimos projectos aprovados são: Bodas Reais/RAIA HISTÓRICA, Escultura e paisagem no arco atlântico/
ADERES e Heranças do Vinho a Sul/ADREPES.



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. O pro-
cesso de decisão de candidaturas está sus-
penso até que se efectue a autorização de 
alteração orçamental para a integração da 
componente FEOGA, necessária ao cumpri-
mento da relação FEOGA/MADRP estabele-
cida para o Vector 3, conforme informação 
do Gestor do PIC LEADER+, enviada por 
ofício de 28 de Julho de 2006, a todos os 
proponentes de candidaturas. 

Exposição “Desertificação  
e Desenvolvimento Rural” 
Por solicitação da Câmara Municipal de Al-
portel a exposição esteve patente na Feira 
da Serra de S. Brás de Alportel de 28 a 30 
de Julho. Este evento, que se realiza todos os 

anos neste município, tem por temática o desenvolvimento 
rural na Serra Algarvia, tendo este ano sido dado particular 
destaque aos factores ambientais para o desenvolvimento.

Capitalização de materiais metodológicos
O Observatório da Rede Europeia LEADER+ lançou, em Julho 
último, um processo de recolha de materiais metodológicos 
produzidos pelas redes nacionais, pelas unidades de gestão 
e pelos GAL, que pudessem vir a interessar a generalidade 
dos actores do LEADER. Nesse sentido, foi solicitado a to-
dos os GAL a sua colaboração. 
Tendo em consideração o facto de nos encontrarmos em 
período em que tradicionalmente os portugueses gozam 
as suas férias e em que os serviços geralmente apresentam 
menor capacidade de resposta, foi solicitado ao Ponto de 
Contacto a possibilidade de adiar a data limite estabeleci-
da de 4 Agosto para inicio de Setembro.
Como até à data apenas recebemos o contributo de 2 dos 
52 GAL existentes (ADRAT e Terras de Dentro), temos a ex-
pectativa que nos sejam remetidos em tempo útil, ou seja, 
até início de Setembro, os trabalhos produzidos pelos GAL 
cujo conteúdo tenha interesse divulgar a nível comunitário.

Em Rede

Vai acontecer… No Programa LEADER+

Estratégias Territoriais de Desenvolvimento Rural, Integradas e de Carácter Piloto
Continuação da análise do 2º Pedido de Pagamento de 2006 e início do processo de certificação de 
despesas.

Apoio à Cooperação entre Territórios Rurais
Pretende-se enviar aos GAL, durante o mês de Agosto, o Guia para a Cooperação LEADER+, um docu-
mento de apoio à concepção e execução de projectos de cooperação.
Na cooperação interterritorial, perspectiva-se uma avaliação dos resultados obtidos nos projectos com 
maior investimento e cuja parceria de cooperação envolva maior número de GAL, e na cooperação trans-
nacional, a conclusão do processo de decisão sobre os projectos apresentados pela CORANE e TERRAS 
DO BAIXO GUADIANA.

Outros eventos Na Europa

Seminário “Os Desafios da Mudança” 
www.ukleader.org.uk
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 apresentadas propostas de projectos 
de cooperação e de parcerias.
O Seminário é aberto às direcções e equipas 
técnicas de todos os GAL da Europa. Data 
limite para inscrição: 8 de Setembro 2006

Seminário Internacional LEADER+ na Finlândia
Organizado pela Rede Leader+ da Finlândia, vai realizar-se 
de 3 a 7 de Outubro de 2006, em Jamsa, um Seminário 
com o tema “População dispersa mas continuando a ser 
forte” e que irá centrar-se nas áreas rurais mais remotas 
e no papel do LEADER enquanto ferramenta para a ino-
vação e desenvolvimento destes territórios, utilizando o 
caso da Finlândia como exemplo. 
No dia anterior ao de início do Seminário os participantes 
interessados terão a oportunidade de visitar um GAL da 
Finlândia. 
Os interessados devem enviar rapidamente as suas inscri-
ções porque o limite máximo de participantes estrangei-
ros é de 50. www.leader.pt

www.ukleader.org.uk
http://www.leader.pt
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Nos Territórios GAL

Acção de Formação em Plantas Aromáticas e Medicinais (PAM)
À semelhança da acção realizada no passado mês de Abril, no Centro de Formação Profissional Gil Vaz, 
em Pegões, o IDRHa vai realizar de 23 a 27 de Outubro 2006 uma nova acção de formação sobre o tema 
”Aromáticas: Potencialidades e Alternativas para o Desenvolvimento Rural”, dirigida a técnicos da Admi-
nistração Pública Central, Regional ou Local, de GAL, de Associações ou de Cooperativas ligados a este  
sector que pretendam dinamizar projectos na área das PAM. 
Para inscrições ou esclarecimentos contactar: amoreira@idrha.pt

Cooperação na área das energias reno-
váveis - ELREN à procura de parceiros
Com este projecto a ELREN propõe o in-
centivo do trabalho em rede dos grupos 
LEADER e de outros agentes de desenvol-
vimento local através da promoção, do in-
tercâmbio de experiências e divulgação de 
técnicas na área das energias renováveis e 
da eficiência energética.
A ELREN prevê a criação de um site espe-
cializado com informação temática, a reali-

zação de um manual, a organização de cursos, visitas de 
estudo e conferências, actividades a concretizar até ao 
final de 2007. Este projecto propõe, ainda, promover a 
cooperação entre as diferentes regiões LEADER da União 
Europeia.
Os parceiros interessados podem formalizar a sua participa-
ção através da assinatura da Declaração de Adesão a enviar 
para o coordenador do projecto: jadranka@elren.net
Para mais informação consultar: http://www.elren.net/
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