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Caros colegas
Várias são as tarefas programadas para o 
mês de Setembro. De entre as quais salien-
to a realização de uma Unidade de Gestão e 
de uma reunião com todos os GAL que será 
realizada no dia 20, onde pretendemos, 
em conjunto, analisar as principais conclu-
sões dos processos em curso de auditoria. 
Trata-se de uma metodologia de trabalho 
que o Gestor tem vindo a implementar e 
que se baseia numa forte componente de 
pedagogia. A discussão e partilha de ideias 
é uma das formas de trabalho associado 
à metodologia Leader, em que todos po-
demos beneficiar. Como referido, far-se-á 
no mesmo dia uma reunião da Unidade de 
Gestão, onde, para além das questões re-
lacionadas com a certificação de despesa 
e o controlo de primeiro nível, será anali-
sada uma proposta de alteração financeira 

Gestão do programa

do programa Leader+, a última permitida por Lei. Será 
assim analisada a possibilidade de deslocar alguma ver-
ba do vector 3 para o vector 1, uma vez que em 2008 
a “nova” Rede já estará em funcionamento. Igualmente 
nesta reunião será analisada uma proposta de trabalho 
que visa uma maior participação das direcções regionais 
de agricultura no acompanhamento do programa Lea-
der+, criando assim uma estrutura de apoio aos GAL mais 
presente e próxima, essencialmente por via de uma maior 
disponibilidade de recursos humanos. Setembro é o mês 
do último pedido de pagamento do ano. Far-se-ão as 
transferências de FEOGA relativas ao primeiro pedido de 
pagamento, e estamos certos que os trabalhos de campo 
da certificação do segundo pedido ficarão concluídos. Em 
relação ao processo de candidaturas do Vector 3, espera-
se que durante o mês sejam dadas informações definiti-
vas sobre o processo de contratação das candidaturas. 
Importa, no entanto, estarmos cientes de que o esforço 
orçamental nacional se poderá reflectir na decisão final. 
Cumprimentos e bom trabalho.

fo lha informat iva da rede portuguesa leader+

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, tota-
lizando 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 contribui, de forma considerável, para o cumprimento da regra a nível do Programa. Conclusão do 
processo de envio das reprogramações financeiras pelos GAL.         

Aconteceu… Nos Territórios

Em Cooperação

Apoio à Cooperação entre Territórios Rurais
Durante o mês de Agosto, concluiu-se a elaboração do Guia para a cooperação LEADER+, tendo sido 
enviado via email, em formato PDF, aos GAL e à Unidade de Gestão. Após actualização da base de dados 
documental da cooperação e análise comparativa com a informação registada no Winleader, foi enviada 
aos GAL uma síntese das principais incorrecções encontradas, indicando-se igualmente, os procedimen-
tos a adoptar para sua regularização. 

Em Rede

Publicação de Boas Práticas LEADER+
O Ponto de Contacto iniciou a preparação 
de uma nova publicação para sistematiza-
ção de projectos LEADER+ que possam ser 
configurados como “Boas Práticas”para 
divulgação no âmbito do Observatório Eu-
ropeu LEADER+. Em Maio e Agosto a Rede 
Portuguesa LEADER+ divulgou este convite 

junto dos GAL, tendo recebido resposta de 6 GAL, com 
a identificação de 10 Projectos. Após análise dos projec-
tos enviados, o Ponto de Contacto em articulação com a 
Rede Portuguesa LEADER+ seleccionará  três destes pro-
jectos a integrar na nova publicação. A Rede Portuguesa 
LEADER+ está a analisar estes e outros projectos, com 
vista à sistematização e divulgação das Boas Práticas, no 
âmbito do LEADER+.



Projectos sobre micro-empresas para 
Programa Iniciativa
A pedido do Programa Iniciativa, da RTP2, 
enviámos a informação solicitada aos GAL 
sobre projectos LEADER+ de micro-empre-
sas. Dada a relevância desta informação a 
Rede está a fazer a análise e sistematização 
destes projectos, no âmbito da divulgação 
das boas práticas LEADER+.

Seminário na Hungria Leader in the 
New Member States, de 14 a 16 de 
Novembro, em Tihany (Lake Balaton),  
na Hungria. 
Mais informação será disponibilizada em 
breve. A participação portuguesa LEADER+ 
incluirá os 2 GAL que, para além de terem 
respondido atempadamente, demonstra-
ram ter experiência de trabalho com os paí-
ses dos Novos Estados Membros (ADRACES 
e a ADRIMAG).

“Vozes do LEADER+” Guia de Boas Práticas  
do LEADER+ do Reino Unido
A Rede LEADER+ do Reino Unido acaba de publicar este 
Guia de Boas Práticas, com o objectivo de ilustrar as po-
tencialidades e contributos da Rede LEADER+ no Reino 
Unido, dando voz aos próprios GAL. Para a sua elabora-
ção a Rede realizou entrevistas e questionários a muitos 
GAL e o Guia foi organizado por capítulos corresponden-
do aos principais elementos caracterizadores do Progra-
ma LEADER+ neste país. 

“Energias Alternativas em Meio Rural” na Revista 
Actualidade LEADER da Rede LEADER+ de Espanha
A Revista Actualidade LEADER, de Junho de 2006, publi-
ca um dossier especial sobre este tema, reflectindo sobre 
a amplitude de possibilidades que o meio rural oferece 
às energias alternativas e que podem contribuir positi-
vamente para o emprego e para o meio ambiente. Esta 
revista analisa o importante papel dos GAL nesta área,  
apresentando diversos projectos desenvolvidos no âmbito 
do LEADER+ e do PRODER e que tinham por objectivo a 
produção de energias renováveis. A revista pode ser pedi-
da através de: celula@redrural.mapya.es

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 2ºPP2006.  Início do processo 
de reprogramação financeira dos PDL, o qual tem por objectivo incorporar a 3ª reserva de eficiência 
atribuída aos GAL e ajustar o orçamento às dinâmicas locais.
No âmbito das acções de controlo de primeiro nível e de certificação de despesas, no dia 20 de Setem-
bro, às 15,00 horas no Auditório do IDRHa,  irá realizar-se uma reunião com os GAL para análise das 
principais conclusões destas acções. 

Apoio à Cooperação entre Territórios Rurais
Em Setembro, perspectiva-se uma avaliação dos resultados obtidos nos projectos de cooperação inter-
territorial com maior investimento e cuja parceria de cooperação envolva maior número de GAL. Na 
cooperação transnacional perspectiva-se que as candidaturas apresentadas pela CORANE, TERRAS DO 
BAIXO GUADIANA, LEADER OESTE, PINHAL MAIOR e RAIA HISTÓRICA, e ainda em fase de análise técnica, 
venham a cumprir os requisitos necessários para conclusão do processo de decisão.

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 cooperação e de parcerias. O Seminário 
é aberto às direcções e equipas técnicas de 
todos os GAL da Europa.   

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 
o papel do LEADER enquanto ferramenta para a inovação 
e desenvolvimento destes territórios, utilizando o caso da 
Finlândia como exemplo. No dia anterior ao início do Se-
minário  os participantes interessados terão a oportunida-
de de visitar um GAL da Finlândia. Os interessados devem 
enviar rapidamente as suas inscrições porque o limite má-
ximo de participantes estrangeiros é de 50. 

http://leaderplus.cec.eu.int/calendar
http://leaderplus.cec.eu.int/calendar
http://www.ukleader.org.uk
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Nos Territórios GAL

IV Europa Fórum, 9 de Setembro 
em Ponte de Lima
Promovido pela ADRIL – Associação de De-
senvolvimento Rural Integrado do Lima. Nes-
te Fórum serão apresentados dois Projectos 
de Cooperação Transnacional 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 aborda-
gem LEADER para o período 2007-2013. 

5ª Convenção Europeia  
das Regiões de Montanha,  
14 a 16 de Setembro, em Chaves
Em colaboração com a ADRAT- Associação 
de Desenvolvimento da Região do Alto do 
Tâmega e com o apoio da União Europeia, 
a Euromontana – Associação Europeia de 
Regiões de Montanha, organiza de 14 a 
16 de Setembro, em Chaves, a 5ª Conven-
ção Europeia das Regiões de Montanha. 
Este ano o tema da convenção é a coesão 
territorial e tem por objectivo debater os 
contributos das regiões de montanha para 
o crescimento europeu, prevendo-se a par-
ticipação da Comissária Europeia para a Po-
lítica Regional e de Ministros da Agricultura 
de alguns Países Europeus 

ADIBER recebe delegação da Finlândia, de 13 a 16 
de Setembro, constituída por 14 representantes de 
dois GAL e entidades parceiras
No seguimento dos contactos que têm vindo a ser es-
tabelecidos entre a ADIBER e a JOENFUU está em curso 
a montagem de um projecto de cooperação para troca 
de experiências sobre a importância das rádios locais nas 
zonas rurais e o papel dos meios de comunicação no de-
senvolvimento local.

ADIRN promove apresentação de projectos LEADER+
No âmbito do Projecto “Dinamizar o Ribatejo Norte” 
apoiado pelo PIC LEADER+, no dia 7 de Setembro, às 10 
horas, na freguesia de Chancelaria, a ADIRN vai realizar 
um evento de apresentação dos projectos “Campo – Es-
cola de Escuteiros”, “Moinhos da Pena” e “CIGA”.

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 ac-
ção de formação sobre o tema” Aromáticas: Potencialidades 
e Alternativas para o Desenvolvimento Rural”, dirigida a téc-
nicos da Administração Pública Central, Regional ou Local, 
de GAL, de Associações ou de Cooperativas ligados a este  
sector ou pretendam dinamizar projectos na área das PAM. 
O período de inscrições decorre até 29 de Setembro. Para 
inscrições ou esclarecimentos contactar: amoreira@idrha.pt
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