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Sumário Executivo: Apresentação do relatório e do GTT (contexto, justificação, objetivos); necessidade(s)/problema(s) 
identificado(s); respetiva abordagem pelo GTT (análise, causas, soluções práticas analisadas, etc.), principais linhas de ação a 
desenvolver pela RRN. 

 

O principal objetivo estratégico para a temática LEADER/DLBC é apoiar a implementação das EDL, contemplando 
atividades de formação e ligação em rede destinadas aos GAL e em especial assistência técnica à cooperação 
interterritorial e transnacional e facilitação da cooperação entre os GAL. 
 
O Grupo de Trabalho LEADER/DLBC deve definir um programa que vise os seguintes objetivos específicos: 
 
1. Qualificar a intervenção técnica dos GAL para a implementação das EDL dos seus territórios; 
2. Facilitar o estabelecimento de parcerias e a elaboração de projetos de cooperação LEADER que contribuam para o 
reforço da qualidade das EDL nos territórios LEADER; 
3.Contribuir para a melhoria da execução da Medida LEADER (no contexto do Acordo de Parceria). 
4. Contribuir para a integração e melhoria da execução do conjunto das medidas financiadas pelos diferentes fundos. 
 
Integram o Grupo de Trabalho LEADER/DLBC as seguintes entidades convidadas: 
DGADR/RRN 
Federação Minha Terra 
DRAP N 
DRAP C 
DRAP LVT 
DRAP AL 
DRAP ALG 
CCDR Norte 
CCDR Centro 
CCDR LVT 
CCDR Alentejo 
CCDR Algarve 
SRRA Madeira 
SRRA Açores 
AG PDR 2020 
AG PRODERAM 
AG PRORURAL+ 
AD&C - Agência para o Desenvolvimento e Coesão 
IFAP 
Perito (de Universidade) 
 

 

Apresentação de Necessidade(s)/Problema(s): formulação de necessidade(s)/problema(s) e análise das causas, específicas e 

gerais, que os influenciam. 

 
Na sequência do workshop foram identificadas as seguintes necessidades principais: 
 

 Qualificação da intervenção técnica dos GAL nas seguintes áreas: análise de projetos agrícolas, parcelário, 
circuitos curtos agroalimentares, qualificação do Turismo em Espaço Rural, comunicação e avaliação e 
acompanhamento das EDL; 
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 Acesso a informação sistematizada para uma resposta qualificada dos GAL nas áreas de finanças, 
licenciamentos, REN e outras áreas de trabalho dos GAL; 

 Acesso a  informação sobre temáticas de cooperação para possibilitar a constituição das parcerias; 

 Apoio para o desenvolvimento de projetos de cooperação de qualidade e bom funcionamento das parcerias; 

 Dar visibilidade aos projetos de cooperação desenvolvidos e seus resultados; 

 Debater o Desenvolvimento Rural com todos os parceiros intervenientes nos territórios; 

 Dar visibilidade à abordagem LEADER. Promover a articulação funcional entre os diferentes fundos; 

 Dar visibilidade aos resultados da implementação das EDL e dos projetos desenvolvidos. 
 
Desta forma estão identificados como temas prioritários para trabalho em Rede: 

 
 Qualificar a intervenção técnica dos GAL para a implementação das estratégias; 

 Facilitar o estabelecimento de parcerias e a elaboração de projetos de cooperação LEADER que contribuam para 
o reforço da qualidade das EDL nos territórios LEADER; 

 Monitorizar as Estratégias de Desenvolvimento Local e facilitar a interação entre os GAL e as diferentes 
entidades intervenientes no desenvolvimento dos territórios rurais; 

 Dar visibilidade à abordagem LEADER, à implementação das EDL e projetos desenvolvidos. 
 

 

Plano de Ação Para o Trabalho da RRN: formulação de necessidade(s)/problema(s), descrição das atividades a desenvolver para 

lhe dar resposta, resultados/produtos esperados e fontes de financiamento (medida da RRN e outras fontes) 
 

 

As atividades desenvolvidas no âmbito da temática LEADER/DLBC têm de estar integradas em Planos de Trabalho, de 
preferência bianuais, propostos pelos membros do GT LEADER/DLBC, usando uma abordagem bottom-up, onde serão 
identificados necessidade que importa dar resposta tendo em vista o desenvolvimento dos territórios rurais, através de 
uma abordagem LEADER e multifundos.  
 

A concretização dos Planos de Trabalho será viabilizada, pelo trabalho desenvolvido no âmbito do GT e por candidaturas 
dos membros da RRN às Áreas de Intervenção da RRN. 
 
A execução do Plano de Trabalho será avaliada anualmente com base nos Relatórios de Atividades, com possibilidade de 
ajustamentos, de forma a assegurar um desempenho eficaz e ajustado aos objetivos definidos. 
 
Contribuição das Áreas de Intervenção da RRN para os objetivos específicos definidos: 
 

 

 
 

 

Áreas de Intervenção da RRN Objetivo GT LEADER/DLBC 

A1 – Funcionamento da RRN 1,2 

A2 – Divulgação e informação tendo em vista a 

execução dos PDR 

1, 2, 3 e 4 

A3 – Divulgação da informação e facilitação de 

processos para acompanhamento e avaliação das 

políticas de DR 

1 

A4 – Observação da agricultura e dos territórios 

rurais 

1,2, 3 e 4 
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Plano de Ação Para o Trabalho da RRN  – TEMÁTICA LEADER/DLBC 
2016/2017 

 

TEMA Atividades  Produtos/Resultados  
Subgrupos de 

trabalho 

Financiamento 
(Áreas de Intervenção 

da RRN) a) 

  
  
Qualificar a intervenção 
técnica dos GAL para a 
implementação das 
estratégias 
  

 
Organização de ações de capacitação em: 
- Análise de projetos; 
 - Parcelário; 
- CCA; 
- Estratégias, técnicas e plano de comunicação; 
- Metodologias e instrumentos de avaliação e autoavaliação; 
- Código da contratação pública; 
- Procedimentos de controlo interno/organização processual 

   

Criação de rede informal entre GAL, DRAP e AG PDR 2020 para 
disponibilizar e consensualizar informação sobre análise de 
projetos agrícolas (nomeadamente Normas de Análise 
específicas) 

   

Organização de Workshops, reuniões, visitas e análise de 
experiências existentes, divulgação de documentos sobre: 
- CCA; 
- Turismo em Espaço Rural; 
- Instrumentos e metodologias de monitorização e avaliação das 
EDL, comuns a todos os GAL; 
 

   

Organização de um sistema de informação (área num site) 
sobre finanças, licenciamentos, REN e outras áreas de trabalho 
dos GAL    

a) Se aplicável 
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Temas Atividades  Produtos/Resultados  
Subgrupos de 

trabalho 

Financiamento 
(Áreas de Intervenção 

da RRN) a) 

  
Apoiar a Cooperação 
LEADER/DLBC - Facilitar 
o estabelecimento de 
parcerias e a elaboração 
de projetos de 
cooperação LEADER que 
contribuam para o 
reforço da qualidade 
das EDL nos territórios 
LEADER 
  

Facilitar informação sobre temáticas de cooperação para 
possibilitar a constituição das parcerias: 
• Identificação e análise das áreas temáticas de cooperação 
identificada nas EDL. 
• Organização de encontros e reuniões para discussão/aferição 
de pontos de interesse/áreas temáticas comuns 
• Organização de encontros regionais/nacionais por áreas 
temáticas  
Criação de Bolsa de ideias para identificação de temáticas 
    
Apoio para o desenvolvimento de projetos de cooperação de 
qualidade e bom funcionamento das parcerias:  
• Organização de encontros regionais para discussão de pontos 
de interesse comuns de âmbito geral da cooperação; 
• Criação de um Focus Group para debater e elaborar propostas 
de resolução de problemas comuns no âmbito da cooperação; 
• Organização de encontros para apresentação e debate de 
boas práticas e casos de insucesso. 
    
Dar visibilidade aos projetos de cooperação desenvolvidos e 
seus resultados : 
• Organização de eventos de âmbito nacional/internacional 
para apresentação /mostra de Projetos de Cooperação de 
Sucesso (Boas Práticas); 
• Organização de Gala de prémios de Cooperação    

 Monitorizar as EDL e 
facilitar a interação 
entre os GAL e as 
diferentes entidades 
intervenientes no 
desenvolvimento dos 

• Organização de um fórum nacional de debate e apresentação 
de propostas de medidas de política para o futuro quadro 
comunitário 
•Organização de um "observatório"/website/estrura/sistema 
de informação (instituições ensino superior/AG/outros 
stakholders de todos os Fundos, que permita: 
- definir um conjunto de critérios e indicadores     
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territórios rurais - Produzir informação  
- Analisar a informação  
- Apresentar as conclusões 
- dar exemplos concretos 
• Organização de reuniões nacionais com todos os parceiros 
intervenientes no território (CIM, DLBC urbanos, CCDR, 
universidades, …).  
 

Contribuir para a 
visibilidade da 
abordagem LEADER, da 
implementação das EDL 
e dos projetos 
desenvolvidos 

• Organização de um congresso sobre Desenvolvimento Local 
 
•Organização de um "observatório"/website/estrutura/sistema 
de informação (instituições ensino superior/AG/outros 
stakeholders de todos os Fundos, que permita: 
- definir um conjunto de critérios e indicadores  
- produzir informação  
- analisar a informação  
- apresentar as conclusões 
- dar exemplos concretos    

Produção de conteúdos para órgãos de comunicação social 
local, regional e nacional;    

Organização de conferências nacionais de divulgação dos 
resultados das EDL e dos projetos desenvolvidos    

Organizar uma participação com "qualidade" em feiras e 
eventos    

a) Se aplicável 

 
 
 

 

 

 

 


