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Caros colegas
Este é o último mês de um ano conturba-
do em termos orçamentais. No entanto há 
aspectos positivos que importa ressaltar e 
que se prendem com uma evolução qua-
litativa no processo de certificação de des-
pesas. No 2º Pedido de Pagamento notou-
se uma significativa melhoria na taxa de 
erro. O pedido já foi enviado à Comissão. 
O terceiro pedido está em fase final de cer-
tificação e será naturalmente, assim o es-
peramos, enviado à Comissão até ao final 
do ano. Verificou-se um ligeiro decréscimo 
no montante financeiro do terceiro pedi-
do de pagamento. Naturalmente que os 
constrangimentos de natureza orçamental 
estão na base deste decréscimo. Contudo, 
será importante os GAL estarem alertados 
para o facto de a manter-se este nível de 

Gestão do programa

execução, no ano de 2007 não será possível atingir a re-
gra do n+2 nacional. Por este facto, será importante fa-
zer-se um esforço a fim de promover-se a execução dos 
projectos em curso, para que deste forma se aumente a 
execução financeira durante próximo ano.  
Foi efectuada uma avaliação dos principais projectos de 
cooperação interterritorial. De entre um conjunto de con-
clusões que podem ser já retiradas de um documento que 
pretendemos dar conhecimento a todos, há uma que se 
destaca: a necessidade de formação dos GAL em concep-
ção e gestão de projecto. De facto, foram detectadas algu-
mas insuficiência ao nível da concepção dos projectos, sen-
do recorrente a insuficiente definição de objectivos e metas 
nos projectos em curso. Pensamos por isso, que a forma-
ção em gestão de projecto será uma hipótese a considerar 
no próximo ano, até porque se trata de uma matéria trans-
versal, logo não só de incidência no vector 2. Sendo esta a 
ultima Folha Informativa do ano, resta-nos desejar um bom 
natal e um ano de 2007 cheio de optimismo.
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Informações

Estratégias Territoriais de Desenvolvimento Rural, Integradas e de Carácter Piloto
Conclusão do terceiro processo de reprogramação financeira dos PDL e assinatura das novas Convenções 
Locais de Financiamento. Conclusão da análise do terceiro pedido de pagamento de 2006. A execução 
a 30/09/2006 ascende a 188.299 mil euros, que corresponde a uma taxa de 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
Após a análise das 9  fichas de acompanhamento e avaliação dos projectos de cooperação interterritorial 
e apesar das limitações encontradas ao nível da concepção do projecto, é possível evidenciar que os 
resultados obtidos com a cooperação entre territórios rurais se prendem com a incidência dos projectos 
nos domínios da promoção turística dos territórios e dos seus produtos locais de qualidade, ganhos de 
dimensão para conquistar segmentos de mercado mais valorizantes para os produtos turísticos, agro-
alimentares de qualidade e do artesanato e a criação e/ou consolidação de parcerias locais e regionais 
numa nova cultura de cooperação em meio rural.



Vai acontecer… No Programa LEADER+

Estratégias Territoriais  
de Desenvolvimento Rural,  
Integradas e de Carácter Piloto
Conclusão do processo de certificação de 
despesas do 3º pedido de pagamento de 
2006 e o seu envio à Comissão.  Este pedi-
do de pagamento assegura o cumprimento 
da regra n+2 para 2006 a nível do Progra-
ma, sendo o vector 1, o eixo que mais con-
tribuiu para atingir esse objectivo.

Em rede

Reunião do Projecto de Cooperação 
Transnacional “Club Biored”
Durante os dias 28, 29 e 30 de Setembro 
de 2006, decorreu no território da ADRA-
MA, Associação de Desenvolvimento da 
Região Autónoma da Madeira um Fórum 
do Club Biored dedicado ao tema “Espaços 
Naturais e Desenvolvimento de Percursos 
Pedestres”. Paralelamente a este evento 
realizaram-se diversas reuniões técnicas 
onde foram aprofundados temas de gran-
de interesse para o Projecto Club Biored 
e efectuadas visitas a projectos apoiados 
pelo LEADER+.

Reunião Final do Projecto Recíproco
No dia 22 de Novembro realizou-se nas ins-
talações do IDRHa em Lisboa a reunião final 
do Projecto Recíproco. Na reunião estiveram 
presentes  representantes da INDE, da Pro-
Regiões, da ADREPES, da TAIPA, da APRO-
DER, da CORANE, da Rede Portuguesa LEA-
DER+ e o Chefe de Projecto LEADER, tendo 
sido feita uma avaliação global do desenvol-
vimento do projecto, debate e aprovação 
das linhas gerais do Guia Metodológico RE-
CIPROCO que em breve será divulgado pu-

blicamente e algumas recomendações para a continuação 
do processo RECÍPROCO, nomeadamente a constituição de 
uma Rede RECÍPROCO entre produtores e consumidores e 
a organização do 1º Encontro RECIPROCO.

Editado Guia Turístico da Madeira 2006 
A ADRAMA apoiou a edição de um guia regional para o tu-
rismo rural na região Autónoma da Madeira, que referencia 
as unidades de turismo rural  existentes em toda a Região, 
promove os dezoito percursos pedestres recomendados 
pela Direcção Regional de Florestas e as aves e espécies 
naturais recomendados pelo Parque Natural da Madeira e 
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Esta edição 
é da responsabilidade da Associação Madeira Rural

Estudo sobre “Impacto do Processo da Reforma da 
PAC sobre o Futuro da Agricultura de Regadio”
No âmbito do  projecto de cooperação interterritorial 
“Água Fonte de Vida”, os GAL ADL, ADER-AL, Leadersôr , 
Charneca e ACE - Monte, promoveram em conjunto com 
a Federação Nacional de Regantes de Portugal (FenaReg) 
as primeiras Jornadas Técnicas sobre a Agricultura de Re-
gadio. nos dias 22 e 23 de Novembro, em Évora. Durante 
estas  Jornadas foi  divulgado o estudo  elaborado pela 
empresa AGRO.GES no âmbito do projecto “Água Fonte 
de Vida”, que analisa a situação actual da agricultura de 
regadio e apresenta algumas soluções para o seu futuro.

Apoio à Cooperação entre Territórios Rurais
As limitações e resultados identificados nos projectos de 
cooperação interterritorial analisados implicam uma re-
flexão alargada e propõem o desafio de reequacionar os 
processos de cooperação. 
Na cooperação transnacional após aprovação dos projec-
tos Tradiciones, Festival Internacional da Raia e Assistên-
cia a Feiras da Raia, perspectiva-se que as candidaturas 
apresentadas pela ADRACES, PINHAL MAIOR e TERRAS 
de SICÓ venham a cumprir os requisitos necessários para 
conclusão do processo de decisão.
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Nos Territórios GAL

Natal com LEADER+
Com o objectivo de serem divulgados na FlashNews de 15 de Dezembro, o Ponto de Contacto convidou 
todos os GAL a apresentarem projectos aprovados no âmbito do LEADER+ que apoiem e divulguem co-
memorações de Natal nas comunidades rurais.

Outros eventos Na Europa

Comité Steering
O próximo Comité Steering realiza-se nos 
dias 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro de  2007 
em Bruxelas.

Um Dia de Estudo sobre  
a “Apreciação do método LEADER  
no Desenvolvimento Rural”,  
em Gent, Bélgica
A Rede LEADER+ de Wallonie organiza no 
dia 8 de Dezembro um dia de estudo sobre 
o Programa da EU para o Desenvolvimento 
Rural e a abordagem LEADER, onde serão 
apresentadas e analisadas diversas experi-
ências desenvolvidas na Região Wallonie. 
A reflexão sobre a análise do impacto do 
LEADER na Região de Flandres terá o con-
tributo de diversos peritos. 

Seminário “Desenvolvimento Rural  
& Energia Sustentável”, na Áustria
A World Sustainable Energy Days WSED promove de 28 
de Fevereiro a 2 de Março de 2007 em Wels na Áustria a 
maior Conferência anual da Europa sobre energias reno-
váveis durante a qual se irão realizar diversos eventos e 
também um Seminário com a finalidade de apresentar e 
reflectir sobre as oportunidades para o desenvolvimento 
rural resultantes da produção das energias renováveis.

Seminário: “Agricultura, floresta, ambiente  
e territórios: pistas para o futuro”
Durante os meses de Dezembro de 2006  e de Janeiro de 
2007 a Rede LEADER+ de França promove Encontros Na-
cionais Temáticos descentralizados, organizados em par-
ceria com os GAL e Redes Regionais de diferentes regiões, 
com o objectivo de preparar os territórios para o futuro 
LEADER, perspectivando as formas que poderão assumir 
as futuras parcerias a criar entre actores agrícolas e am-
bientais e preparar a abordagem LEADER prevista no FEA-
DER a partir de exemplos e da experiência do LEADER+.
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