
 

 

NOTA 

Workshop Melhorar a cooperação LEADER/DLBC  

14 de junho de 2016 

Bruxelas  

 

Organização: Ponto de Contacto da REDR 

Documentos: Programa e apresentações 

 

Objetivos:  

Identificar passos práticos para: 

- Simplificar 

- Reduzir barreiras 

- Realizar bons projetos de cooperação 

Trabalhar para: 

- Coordenação e complementaridade entre PDRs 

- Harmonização de processos, regras e ferramentas 

- Outros fundos e tipos de grupos (apresentação da FARNET) 

- Prioridades e abordagens para trabalho futuro 

 
Foram apresentados bons exemplos de projetos de cooperação; fatores de sucesso, desafios e 

recomendações. 

A RRN Italiana adotou uma série de procedimentos no passado que facilitaram muito a 

cooperação: 

O que fizeram: O que vão fazer: 

Guia com informação sobre os critérios de seleção 
dos projetos de cooperação pela AG 

Orientações para a implementação da Medida da 
cooperação, em colaboração com a AG 

Elaboração de uma Ficha de candidatura e acordo de 
parceria comum, entre PDRs de forma a haver 
harmonização em termos de objetivos, atividades, 
resultados esperados, etc 

Organização de um sistema de monitorização 
nacional para projetos de cooperação 

Apoio técnico na implementação de projetos ao nível 
dos procedimentos e financeiro 

Plataforma web para registo das ideias de 
cooperação, procura de parceiros e projetos de 
cooperação aprovados 

Informação e disseminação de atividades como 
reportório de projetos de cooperação (boas práticas 
e lições aprendidas do passado) 

Organização de eventos para facilitar o encontro dos 
GAL, tanto a nível nacional em colaboração com a 
REDR e com outros EM 

Base de dados dos projetos de cooperação LEADER 
2007-2013 implementados pelos GAL Italianos 

Apoio técnico para estabelecer ligação entre GAL e 
GAL rurais e GAL costeiros 

http://enrd.ec.europa.eu/en/en-rd-events-and-meetings/LEADER-Cooperation-workshop_20160614


 

 

 

A RRN Alemã adotou uma série de procedimentos no passado que facilitaram muito a cooperação: 

Inicialmente: Grupo de Trabalho entre RRN, AG e AP – Pré-condições para aprovação; 

Características de um bom projeto de cooperação: Projeto de cooperação modelo. Harmonização 

de procedimentos entre PDRs. 

A RRN Espanhola realiza 4 tipos de atividades para apoio à cooperação – A RRN como uma 

Plataforma de coordenação: 

 Grupo de Trabalho sobre cooperação (AG, GAL) – para promover a coordenação 

entre as AG regionais 

 Evento LEADER anual para os GAL 

 Visitas de campo 

 Ferramenta Web para procura de parceiros 

 

As 3 ferramentas para apoiar a cooperação transnacional: 

 Base de Dados da REDR - Perfil dos GAL (em fase de atualização na RRN PT a 

23/06/2016 – cada GAL terá um código para poder entrar no website e pesquisar); 

 Ferramenta de procura de parceiros – Ficha cooperação LEADER; 

 Base de Dados “SFC” da DG AGRI – A AG envia à DG AGRI os projetos de cooperação 

aprovados os quais ficarão visíveis para consulta 

 

DOCUMENTOS ENTREGUES:  

1.Ficha Cooperação LEADER  

Os GAL poderão fazer o download desta Ficha quando estiverem à procura de parceiros para 

projetos de cooperação transnacional (Site da REDR) 

2.Template da Ficha Ofertas de Cooperação Transnacional 

Esta “ficha” irá ser preenchida pela REDR para cada Estado Membro, após receber o inquérito 

enviado para os Estados Membros (o nosso foi reencaminhado pela RRN para a AG – até dia 14 de 

junho a AG não tinha dado qualquer resposta). 

http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/w9_leader-cooperation_fiche-draft.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/en/en-rd-events-and-meetings/LEADER-Cooperation-workshop_20160614


 

 

O “Template” da Ficha Ofertas de Cooperação Transnacional sumarizará os procedimentos e regras 

em cada Estado Membro. 

3. Perguntas Frequentes: LEADER 

Perguntas frequentes sobre cooperação LEADER. 

 

Exemplos de procedimentos de simplificação de vários Estados Membros:  

Estónia – Os projetos de cooperação são aprovados por uma Assembleia Geral de GAL e pela AP, 

sem passar pela AG;  

Reino Unido – A AG e a RRN ajudam na publicitação do projeto de cooperação e na procura de 

parceiros;  

País de Gales – Cada GAL recebeu o seu orçamento para projetos de cooperação para todo o 

Período de Programação e tem a liberdade de tomar as suas próprias decisões e de selecionar 

os projetos de cooperação. Harmonização de procedimentos entre o Reino Unido.  

Suécia – Produziram um Guia de apoio à cooperação. Coordenador da Cooperação, para dar apoio 

aos GAL nos projetos de cooperação.  

França – A AG optou por permitir que sejam os próprios GAL a selecionar os projetos de 

cooperação. Organização de um Workshop sobre cooperação para apresentação de novos 

GAL. Produção de um breve vídeo para ajudar os GAL a promover e a envolver os seus 

potenciais parceiros locais. 

 Luxemburgo – Candidaturas a projetos de cooperação em contínuo. Orçamento disponível para os 

projetos de cooperação.  

Polónia – Um GAL coordenador em cada projeto de cooperação encarregue de todos os 

procedimentos formais. Grande abrangência dos projetos de cooperação. 

 Alemanha – Utilização apenas de regras Europeias no que respeita à cooperação (nada de regras 

nacionais). 

 Itália – Ajustar os procedimentos todos com a colaboração dos GAL, antes dos mesmos serem 

adotados pela AG.  

http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/w9_leader-cooperation_faqs.pdf


 

 

Espanha – Visitas de estudo entre GAL. Organização de um evento LEADER. Grupo de Trabalho 

sobre cooperação.  

Portugal (no passado e futuro) – Promoção de encontros e facilitação do estabelecimento de 

parcerias: Workshops de cooperação temáticos; Divulgação de projetos de cooperação e de 

informação geral sobre cooperação; divulgação dos resultados dos projetos de cooperação nos 

territórios; criação de um espaço para a cooperação no site da RRN. Partilha de experiências e 

de conhecimentos: Seminário sobre cooperação nos Açores (identificação de barreiras entre 

os 3 PDRs e partilha de experiências entre GAL novos e “antigos” GAL; apoio na organização de 

visitas de estudo de GAL portugueses a outros EM e de GAL de outros EM a Portugal. 

A REDR propôs a formação de um Grupo de Trabalho sobre Cooperação LEADER o qual terá o 

apoio do Ponto de Contacto da REDR.  

 

 

Ana Pires da Silva 


