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MMOONNTTAAGGEEMM  DDOO  PPLLAANNOO//PPRROOJJEECCTTOO  DDEE  CCOOOOPPEERRAAÇÇÃÃOO  
-um percurso possível- 
 
 

 
Etapas Gerais 

 

 
Objectivos Gerais 

 
Objectivos Específicos 

 
Tarefas 

Iniciativa (baseada 

em ideias e conceitos) 
Identificar uma 
problemática 
 

 Pesquisar e identificar  intervenções 
 

 Definir o projecto local 
 

- Identificar acções já realizadas no terreno (que sejam consideradas 
exemplares e demonstrativas), bem como  intenções de projectos e 
respectivos agentes/actores 
- Conceber um projecto local que consubstancie as realidades detectadas, 
defina as futuras linhas de intervenção e políticas/estratégias de 
desenvolvimento local 

Alargamento Detectar sobre a 
necessidade de 
cooperação 

 Pesquisar e identificar potenciais 
Parceiros 

- Divulgar as pretensões de parceria e cooperação  
- Enviar o resumo do projecto para sua análise e avaliação [perante o 
retorno obtido dos diferentes Grupos Leader (feed-back). 

Realização de 
Contactos 

Identificar os potenciais 
parceiros 

 Contactar Parceiros 
 

- Seleccionar o(s) parceiro(s) definitivo(s) a partir dos interesses 
manifestados e estabelecer protocolos de cooperação (acordos de 
parceria) 

Elaboração de 
uma problemática 

comum 

Definir um projecto 
conjunto, face a uma 
problemática comum 

 Definir conjuntamente objectivos, 
estratégias  e metodologias 

- Estabelecer –através da realização de contactos/reuniões preparatórios- 
as similitudes de cada projecto e de cada Zona de Intervenção 
- Realizar visitas, de natureza pedagógica, a projectos-piloto e/ou a zonas 
passíveis de intervenção 

Programação do 
Projecto 

Planificar  a Acção  Identificar competências e 
responsabilidades 

- Realizar todos e quaisquer encontros considerados necessários para a 
prossecução dos objectivos previamente definidos. 

Acordo para o 
Empreendimento 

do Projecto 

Formalizar a 
Cooperação 

 Acordar formalmente sobre a execução 
conjunta do projecto 

 

 - Estabelecer um Acordo de Cooperação, no qual as partes identificam as 
diferentes responsabilidades e intervenções, bem como os resultados 
esperados. 

Execução do 
Projecto 

Concretizar o projecto 
de cooperação 

 Desenvolver as acções planeadas - Realizar todos e quaisquer encontros considerados necessários para a 
concretização dos objectivos previamente definidos 
- Concretizar as acções previstas  

Conclusão do 
Projecto 

Avaliar e concluir o 
projecto 

 Realização de relatório final de avaliação 
 
 
 

 Divulgação de resultados 
 
 
 

 Conclusão formal do projecto 

- Realizar uma avaliação geral dos resultados obtidos, nomeadamente 
através da identificação do “factor de transferibilidade”, bem como 
identificação da sua aplicabilidade (exemplos práticos de intervenção) 
- Estabelecer meios e instrumentos de divulgação dos trabalhos realizados 
e respectivos resultados. Conceber e realizar produtos de divulgação  
- Concluir técnica e financeiramente o projecto. 

 
 
 


