
em_rede10
Out.2006

Caros colegas
Como é do conhecimento geral encontra-
mos hoje uma situação orçamental com 
problemas complicados. A componente 
MADRP, de inscrição em sede PIDDAC, por-
tanto orçamento de estado nacional, apre-
senta uma dotação para 2007 relativamente 
reduzida, o que acrescido às insuficiências 
registadas em 2006, permite antever uma 
situação de grandes constrangimentos or-
çamentais no próximo ano. Significa, pois, 
que na presente fase a componente nacio-
nal não poderá acompanhar os pagamentos 
do FEOGA. Este aspecto poderá ser particu-
larmente importante ao nível da execução 
financeira do programa. Um abrandamento 
conforme o que se registou no último pedi-
do de 2006, implicará que no ano de 2007 
não tenhamos a garantia do cumprimento 
da regra n+2. Portanto, será importante 
manter junto dos promotores uma interven-
ção pela positiva. Os reembolsos poderão 

Gestão do programa

sofrer atrasos, em especial da componente MADRP, mas 
será importante manter o nível de execução dos projectos 
já contratados, a fim de salvaguardar o cumprimento da 
regra n+2. Este trabalho de “compensação” das dificul-
dades orçamentais depende em grande medida dos GAL, 
pelo que o seu empenhamento é de crucial importância. 
Muito brevemente serão informados os GAL sobre eventu-
ais desenvolvimentos sobre esta matéria. Durante este mês 
de Setembro far-se-á a análise do 3º Pedido de Pagamen-
to. Igualmente, será iniciado o processo de certificação de 
despesa, que se prevê ser mais rápido do que os anterio-
res, uma vez que a empresa será a mesma do 2º pedido, 
pelo que terá seguramente um melhor conhecimento do 
programa. Igualmente durante o presente mês, inicio de 
Outubro, será enviado à Comissão 2º pedido de 2006. 
Não há ainda condições para efectuar o adiantamento dos 
30% do vector 1, como tem sido feito ultimamente. Está o 
Gestor a analisar a possibilidade de afectar esta verba, que 
como sabem corresponde ao saldo do LEADERII, ao MA-
DRP, aliviando assim alguns constrangimentos de natureza 
orçamental. Logo que haja resposta sobre este assunto, 
serão os GAL informados. Bom Trabalho
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Informações

Estratégias Territoriais de Desenvolvimento Rural, Integradas e de Carácter Piloto
Conclusão da análise do 2ºPP2006. O montante aplicado ascende a 151.662 mil euros, o que correspon-
de a uma taxa de execução de 69%. 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. Análise das reprogramações financeiras dos PDL.

Aconteceu… Nos Territórios

Em Cooperação

Apoio à Cooperação entre Territórios Rurais
Em Setembro, solicitou-se um ponto de situação de 12 projectos de cooperação interterritorial que, à 
data de 31-05-2006, apresentavam um investimento total superior a 100.000€ tendo-se construído uma 
amostra representativa de 38% do Investimento Aprovado na Medida 1 do Vector 2. Na cooperação 
transnacional registam-se 46 pre-candidaturas, 28 das quais já se encontram aprovadas. O último pro-
jecto aprovado foi apresentado pela CORANE e é designado por “Adequação turística e meio ambiental 
da Chaneira do Rio Maçãs” .



Vai acontecer… No Programa LEADER+

Estratégias Territoriais de Desenvolvimento Rural, Integradas e de Carácter Piloto
Conclusão do processo de reprogramação financeira dos PDL e assinatura das adendas às CLF’s. Recep-
ção do 3ºPP2006 e início dos processos de  análise e de certificação de despesas .

Apoio à Cooperação entre Territórios Rurais
Pretende-se analisar a informação contida nas Fichas de acompanhamento e avaliação dos projectos 
de cooperação interterritorial seleccionados, de forma a avaliar a concretização dos objectivos e as difi-
culdades encontradas na preparação/execução do projecto. Actualização da base de dados documental 
da cooperação e elaboração do ponto de situação da execução financeira do Vector 2 a 30-09-2006. 
Na cooperação transnacional perspectiva-se que as candidaturas apresentadas pela ADREPES, ADRACES, 
TERRAS DE SICÓ e TERRAS DO BAIXO GUADIANA, ainda em fase de análise técnica, venham a cumprir 
os requisitos necessários para conclusão do processo de decisão.

Em rede

Ordenamento do território  
e desenvolvimento rural – Caderno 
Temático Jornal Pessoas e Lugares
O primeiro caderno temático do Jornal 
Pessoas e Lugares, editado pela Rede Por-
tuguesa LEADER+ em colaboração com a 
Inde, é dedicado ao Ordenamento do Ter-
ritório e Desenvolvimento Rural e constitui 
mais contributo para o aprofundamento 
desta problemática de manifesto interes-
se para os GAL pelas suas implicações na 
dinamização de estratégias de desenvolvi-
mento para os territórios rurais.
Durante o mês de Setembro o caderno temá-
tico JPL foi distribuído, podendo ser pedido 
para a Rede o envio de mais exemplares. 

Plano Estratégico Nacional (PEN) para 
o Desenvolvimento Rural
Divulgado o PEN, versão de Setembro de 
2006, que insere e completa as várias con-
tribuições sugeridas durante o período aus-
cultação pública, que decorreu até 22 de 
Junho de 2006. O PEN constitui um instru-
mento de referência para a preparação da 
programação do FEADER 2007-2013.

V Europa Fórum, 9 de Setembro 
em Ponte de Lima
No Fórum promovido pela ADRIL foram 
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.  As novas regras da 
abordagem LEADER para o período 2007-2013 e as linhas 
gerais da sua concretização em Portugal foram apresenta-
das pela Dr.ª Rita Horta, Directora do GPPAA.

Base de Dados de Projectos LEADER+ em França
A Rede LEADER+ de França disponibiliza no seu websi-
te uma base de dados com possibilidade de pesquisa de 
apresentação de projectos representativos de cada GAL e 
do LEADER desenvolvidos em França. 

Portal Caminhos do Ribatejo
A Associação Caminhos do Ribatejo lançou no final do 
mês de Setembro um portal que divulga informação so-
bre as actividades da associação e dos seus associados,  
permite a pesquisa rápida sobre as ofertas de alojamen-
to, produtos típicos, restauração e animação turística 
da região Ribatejana e a realização de reservas para os 
diferentes serviços e produtos disponibilizados. A Asso-
ciação Caminhos do Ribatejo foi constituída em Outubro 
de 2005 pela Charneca, APRODER e empresários e tem 
por objectivo promover o desenvolvimento sustentado do 
sector do turismo na Região do Ribatejo.

Seminário Internacional LEADER+ na Finlândia
Organizado pela Rede Leader+ da Finlândia, realizou-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 se centrou no papel do LEADER, enquanto 
ferramenta para a inovação e desenvolvimento nas áreas 
rurais, utilizando o caso da Finlândia como exemplo. No 
dia anterior ao início do Seminário  os participantes visita-
ram um GAL da Finlândia.  

http://www.gppaa.min-agricultura.pt/drural2007-2013/doc/PEN_set06.pdf
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http://www.una-leader.org/leader/ecrire/actions_leader_en_ligne.php3
http://64.78.23.143/caminhos/index.asp
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Nos Territórios GAL

Quintas do Baco e Semanas Animadas 
na Loja Portugal Rural
Para a divulgação dos produtos locais, bem 
como dos produtores e territórios onde são 
produzidos a ProRegiões promove na Loja 
Portugal Rural, em Campo de Ourique, as 
“Quintas de Baco”, um espaço reservado à 
prova de vinhos nacionais e as Semanas Ani-
madas,  dedicadas à divulgação de um tema 
ou de um território rural. 

De 17 a 21 de Outubro a Semana Animada será dedicada 
aos Produtos da Região do Alentejo Central.

Congresso Turismo Cultural, Territórios e Identidades
Promovido pela direcção do curso de Turismo da Escola 
Superior de Educação do Instituto Politécnico de Leiria e 
pelo Projecto de Investigação Identidade(s) e Diversidade(s), 
o Congresso decorrerá nos dias 29 e 30 de Novembro de 
2006, nos auditórios 1 e 2 daquela escola.

Outros eventos Na Europa

Feira para Cooperação Territorial em 
Rennes, França
A Rede LEADER+ de França, com o apoio da 
Região de Brittany, promove de 8 a 10 de 
Novembro, em Rennes, no Oeste de Fran-
ça, um encontro/Feira de Cooperação Ter-
ritorial, dirigido a todos os GAL de França, 
da Europa, autoridades de gestão e redes 
nacionais do programa LEADER+ e adminis-
trações locais. Este encontro tem como ob-
jectivos divulgar a cooperação no âmbito 
do programa LEADER, facilitar o processo 
de procura de parceiros para projectos de 
cooperação, contribuir para o progresso e 
desenvolvimento dos projectos de coopera-
ção e reflectir sobre as principais alterações 
que se prevêem futuramente no âmbito da 
cooperação em França e na Europa.

Seminário na Hungria “LEADER  
nos Novos Estados Membros”  
O Observatório dos Territórios Rurais orga-
niza o próximo seminário europeu de 14 a 

16 de Novembro, em Tihany (Lake Balaton), na Hungria. 
A participação portuguesa LEADER+ incluirá 3 GAL que se 
propuseram e demonstraram ter experiência de trabalho 
com os Novos Estados Membros (ADRACES, ADRIMAG 
e ADRIL). Mais informação será disponibilizada em breve. 

Euregia – Fórum de Desenvolvimento  
Regional na Europa
De 23 a 25 de Outubro 2006 decorre em Leipzig, na Ale-
manha, um dos maiores encontros europeus sobre de-
senvolvimento regional. Durante o evento realiza-se um 
Congresso e uma Exposição, onde serão apresentados, 
debatidos  e divulgados novos conhecimentos, experiên-
cias e projectos desenvolvidos nesta área.

Seminário “Acolhimento de novos  
habitantes, integração social e serviços  
de proximidade”, na Bélgica  
A Rede LEADER+ de Wallonie, Bélgica organiza no dia 26 
de Outubro em Domaine de Ronchinne, Maillien, Assesse, 
na Bélgica um seminário regional sobre
“Acolhimento de novos habitantes, mobilidade social e 
serviços de proximidade”.
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