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Caros colegas
Estamos na fase final de mais um ano e 
importa realçar algumas questões penden-
tes. Desde logo a questão, sempre muito 
premente, dos pedidos de pagamento. O 
segundo de 2006 está numa fase final de 
análise por parte da certificação de despe-
sas. Foi efectuado o contraditório e espe-
ramos que até ao final de Novembro o pro-
cesso esteja concluído. O terceiro pedido 
terá que ser efectuado à Comissão Euro-
peia até ao final de 2006, pelo que, natu-
ralmente, o processo de certificação deverá 
estar concluído em meados de Dezembro. 
De facto, a execução financeira baixou no 
terceiro pedido, e de uma forma muito 
evidente. Teremos, todos, que encontrar 
formas de acautelar o cumprimento, em 
2007, da regra n+2 nacional. A manter-se 
o nível de execução do 3º pedido de pa-
gamento, não será possível, para o ano, 
cumprir aquele objectivo. Indicações mais 
objectivas serão dadas muito brevemente. 

Gestão do programa

O novo software, e-leader, em sistema de portal, está 
praticamente concluído. Estamos quase a entrar na fase 
de testes. Posteriormente será feita a migração das bases 
de dados. Está previsto, como se impõe, um plano de for-
mação. O software será de muito fácil utilização, uma vez 
que é de estrutura idêntica ao anterior. Serão necessários 
determinados requisitos informáticos nos GAL, que serão 
muito brevemente comunicados. Estava previsto que o 
novo software entrasse em funcionamento no 1º pedido 
de 2007. No entanto, se persistirem os atrasos de natu-
reza orçamental, tal meta será difícil de alcançar. Uma 
certeza será dada, a transição de software será “pacífi-
ca” e sem precipitações. Não está ainda posta de parte a 
possibilidade de contratação de algumas candidaturas do 
Vector 3. Durante este mês, estou optimista que se po-
derá ter notícias sobre este assunto. Igualmente, muito 
brevemente se definirá qual a data limite para aprovação 
de candidaturas. Esperamos que no princípio do próximo 
mês se tenha notícias sobre o pedido de alteração ao 
Programa Nacional, formulado em Outubro à Comissão. 
A aprovação da alteração e a respectiva reserva de efi-
ciência serão alvo de reflexão, tendo em conta os cons-
trangimentos existentes.
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Informações

Estratégias Territoriais de Desenvolvimento Rural, Integradas e de Carácter Piloto
Conclusão do terceiro processo de reprogramação financeira dos PDL. Recepção e análise do terceiro 
pedido de pagamento de 2006. Em 30/09/2006 os GAL apresentaram pedidos de pagamento no mon-
tante de 12.251 mil euros, totalizando um investimento aplicado de 188.299 mil euros, que corresponde 
a uma taxa realização dos PDL de 69%. Destacam-se os projectos realizados no âmbito das sub-medidas 
1.2 – Apoio ao investimento produtivo e 2.2-Outras  acções imateriais.

Aconteceu… Nos Territórios

Em Cooperação

Apoio à Cooperação entre Territórios Rurais
Em Outubro, procedeu-se à análise das 9 Fichas de acompanhamento e avaliação dos projectos de 
cooperação interterritorial recebidas até ao momento. Na cooperação transnacional registam-se 46 pre-
candidaturas, 28 das quais já se encontram aprovadas.



Vai acontecer… No Programa LEADER+

Estratégias Territoriais  
de Desenvolvimento Rural,  
Integradas e de Carácter Piloto
Conclusão do processo de certificação de 
despesas do 2º pedido de pagamento de 
2006 e o seu envio à Comissão.  Continua-
ção da análise do 3º Pedido de Pagamento 
de 2006 e iniciando-se o processo de certi-
ficação de despesas.

Apoio à Cooperação  
entre Territórios Rurais
Após recepção da totalidade das Fichas de 
acompanhamento e avaliação, será efec-
tuada uma análise comparativa da infor-
mação disponibilizada de forma a avaliar a 
concretização dos objectivos e as dificulda-
des encontradas na preparação/execução 
dos projectos de cooperação interterrito-
rial. Na cooperação transnacional perspec-
tiva-se que as candidaturas apresentadas 
pela PINHAL MAIOR e RAIA HISTÓRICA  
venham a cumprir os requisitos necessários 
para conclusão do processo de decisão.

Em rede

Solares de Portugal com certificação 
Marca Portugal, pelo ICEP
Após uma candidatura prévia da Rede So-
lares de Portugal ao ICEP este organismo 
elegeu os Solares de Portugal (http://www.
solaresdeportugal.pt/PT/) como Marca Por-
tugal de Turismo. A Marca Portugal foi cria-
da para divulgar e promover os produtos 
nacionais no estrangeiro, reconhecendo 
que uma marca certificada é uma garantia 
de qualidade e um elemento de diferen-
ciação. Um dos factores que levou o ICEP 
a seleccionar os Solares de Portugal como 
Marca do País foi a certificação dos Solares 
de Portugal através da ERS3001 TER. 

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, utilizanvdo o caso da Finlândia como exemplo. No 
dia anterior ao início do Seminário  os participantes visita-
ram um GAL da Finlândia.  

Desertos e Desertificação  
– Exposição Fotográfica Itinerante 
Por iniciativa da Comissão Nacional de Combate à Deser-
tificação foi inaugurada no dia 9 de Novembro no Centro 
Cultural de Belém uma Exposição Fotográfica que percor-
rerá o País, no âmbito das actividades do Ano Internacio-
nal dos Desertos e da Desertificação.

Rede Portuguesa LEADER+
Reunião Final do Projecto Recíproco
Com o objectivo de concluir o Projecto desenvolvido com 
a INDE, entidade com a qual a Rede celebrou  contra-
to para a realização deste projecto, realiza-se no dia 22 
de Novembro, às 9.30 h, nas instalações do IDRHa uma 
reunião com os GAL envolvidos neste processo, a INDE e 
a Rede. Na reunião será realizada uma avaliação global 
do projecto e validado o Guia Metodológico RECIPROCO, 
antecipadamente enviado para todos os participantes. 

Repertório LEADER+
No âmbito das actividades de informação e divulgação 
sobre o LEADER+, a Rede tem vindo a sistematizar a infor-
mação sobre a actividade dos GAL durante o PIC LEADER+ 
até à data de 30 de Setembro de 2006, com a finalidade de 
editar um Repertório LEADER+ e actualizar a informação 
existente na página da Rede Portuguesa LEADER+. Para o 
efeito a Rede elaborou uma ficha que sistematiza a infor-
mação sobre as características do GAL, do território, das 
estratégias de intervenção, das dinâmicas de cooperação 
e principais resultados no território, ficha que já começou 
a ser enviada a cada um dos GAL para completar, alterar e 
validar a informação a divulgar. Para garantir a qualidade 
e rigor da informação aí incluída do Repertório LEADER+ 
contamos com o precioso contributo dos GAL.

http://www.leader.pt/Noticias/2006/95_06.htm
http://www.leader.pt/Noticias/2006/95_06.htm
http://www.solaresdeportugal.pt/PT/
http://www.solaresdeportugal.pt/PT/
http://www.leader.pt
http://www.leader.pt/Noticias/2006/91_06.htm
http://www.leader.pt/Noticias/2006/91_06.htm


Sugestões e opiniões são bem-vindas. Por favor, envie para  leader@leader.pt

Av. Afonso Costa 3 · 1949-002 LISBOA
Telef:+351 21 844 2200 · Fax:+351 21 844 22 02 · leader@leader.pt · www.leader.pt

Nos Territórios GAL

Semana Temática “Terras do Dão, 
Demo e Alafum” , 
A ADDLAP  promove de 21 a 25 de Novem-
bro no Espaço da Loja Portugal Rural, em 
Campo de Ourique, em Lisboa, uma Semana 
Temática dedicada aos saberes e sabores da 
sua Região de Intervenção: Terras do Dão, 
Lafões e Alto do Paiva. Durante a semana 
decorrerão diversas actividades de apresen-
tação e promoção do artesanato, vinho, do-
çaria, fumeiro, cantares, teatro e animação. 

Curso “Planeamento, Requalificação  
e Reabilitação de Centros Históricos do Minho 
Lima” – Sessão pública
A ADRIMINHO e SETE PÉS promovem uma sessão pública 
integrada neste curso, que se realizará nos dias 17 e 25 
de Novembro, nas instalações dos Serviços Centrais do 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo, em Viana do 
Castelo.

Outros eventos Na Europa

Acção de Formação sobre Energias 
Renováveis, em Carlow, na Irlanda
Organizada pelo GAL CARLOW, da Irlanda, 
no âmbito da ELREN (Rede Europeia LEA-
DER+ para as Energias Renováveis) esta  
acção decorre entre os dias 29 de Novem-
bro e 1 de Dezembro, é aberta a todos os 
parceiros da Rede ELREN e destina-se a 
aperfeiçoar competências no campo das 
energias renováveis na perspectiva de que 
posteriormente os participantes possam 
organizar formações similares nos seus pa-
íses. Os três dias de formação incluem os 
seguintes tópicos de aprofundamento: As 
Diferentes Tecnologias de Energias Reno-
váveis, Negócios e Financiamentos, Plane-
amento e Consultoria, Política e Legislação 
e Conhecimento/Informação de Boas Práti-
cas sobre a temática.  

“Comemorar LEADER+” Conferência 
Final da Rede LEADER+ do Reino Unido
A conferência nacional final da Rede LEA-
DER+ do Reino Unido realiza-se de 21 a 24 

de Novembro, em Nairn, North Highlands, Escócia e tem 
por finalidade reflectir sobre o LEADER+ e os seus con-
tributos para o desenvolvimento dos territórios rurais no 
Reino Unido. A conferência é organizada em colaboração 
com o GAL North Highland, que possibilitará aos partici-
pantes visitas a projectos apoiados pelo LEADER+.

“From Pilot to mainstream” Conferência Final da 
Rede LEADER+ da Dinamarca
A quinta e última conferência da Rede da Dinamarca 
realiza-se a 24-25 de Novembro de 2006 e dirige-se a 
todos os actores LEADER+ da Dinamarca e tem por ob-
jectivos trocar experiências entre os diferentes interve-
nientes e iniciar a preparação da programação do eixo 
LEADER do FEADER.

Edição de livro sobre “Centros Multifuncionais 
– Renovando os territórios rurais”
Alguns GAL do Reino Unido  e da Escócia editaram um 
livro sobre Centros Multifuncionais em Comunidades Ru-
rais, onde relatam as suas experiências de organização e 
desenvolvimento destes centros  e avaliam o seu impacto  
e sucesso na vida e desenvolvimento das populações dos 
territórios rurais.
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