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Cooperação transnacional

Cooperação LEADER

Partilhar com outros territórios 
experiências bem sucedidas 



Territórios em Rede

 

Curtas refl exões sobre a cooperação

Rui Veríssimo Batista

Engenheiro Agrónomo, 

Consultor e ex-Chefe de 

projeto do Programa LEADER+

Porque cooperar? Porque a partilha de informação 

potencia o conhecimento, alarga horizontes e 

desta forma favorece práticas inovadoras de trabalho



Entrevista a Manuel Correia
Presidente do IPAD

À frente do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento - IPAD, 
Manuel Correia tem sido, nos últimos anos, a cara da Cooperação Portuguesa. 
Para o presidente do IPAD, o contributo das ADL pode ser uma mais-valia 
para os países parceiros devido ao seu potencial de agir a nível micro. Mas 
adverte que é necessário ter bom senso e não exportar modelos que não se 
ajustam à realidade no terreno.

“Um dos grandes problemas dos países já mais 

capacitados continua a ser uma grande falta de 

mão de obra qualifi cada. E aí temos uma mais-valia 

para intervir – isso tem acontecido principalmente a 

nível de professores e assessores.”



Territórios em Rede

“A associação tem de 

perceber qual é o meio em 

que vai trabalhar, e per-

ceber que as necessidades 

não são iguais em 

todo o Mundo.” 



“As nossas ONGD são 

as que mais dinheiro 

têm recebido da União 

Europeia.E vêm apenas 

aqui buscar ao IPAD 

10 a 15 por cento do 

dinheiro do projeto.”



Territórios em Rede

A transferência da metodologia 
LEADER fora da Europa
O exemplo do PLPR em Cabo Verde

Samuel Thirion

Agrónomo doutorado em 

desenvolvimento socio-economico,  

atualmente Administrador da 

Divisão de Investigação e 

Desenvolvimento da Coesão Social 

do Conselho da Europa, 

ex-presidente da INDE.



“Cooperação, 
olhos nos olhos”

Camilo Mortágua

A cooperação na estratégia 

e intervenção do MONTE, ACE

Com 15 anos de existência, a Associação Monte trabalha em 

cooperação há já uma década. Em Cabo Verde, o Monte luta contra a 

pobreza e pelo desenvolvimento da boa governança. A experiência no 

território alentejano permitiu dar o passo além fronteiras



Territórios em Rede

“Estabelece-se entre os 

parceiros uma confi ança 

mútua e o desejo de 

desenvolver projetos, 

em comum.”

Marta Alter

Economista

Mestre em Planeamento 

Regional e Urbano

Directora Técnica do 

Agrupamento MONTE



Cooperação Lusófona e 
desenvolvimento rural

O seminário “Cooperação lusófona e desenvolvimento rural”, 

que decorreu em Torres Novas, de 16 a 19 de novembro de 

2010, no âmbito dos III Encontros de Lusofonia, traduziu-se 

numa ampla partilha de experiências, a (re) afi rmar através 

da constituição de uma “Rede Lusófona para o 

Desenvolvimento Rural”.

Cooperação no terreno

Experiencias exemplares



Territórios em Rede

LEADER e a cooperação 
para o desenvolvimento

Organizado pela MINHA TERRA, com a colaboração da Rede Rural Nacional, o workshop 

“LEADER e Cooperação para o Desenvolvimento” juntou 30 Grupos de Ação Local (GAL), 

em Santarém, a 6 de junho.

Cooperação das ADL



Ficha técnica

Seminário “LAGs Global Networks” na Finlândia

ELARD defende disseminação do 
LEADER para fora da UE


