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Nome: 
Leader («Ligações entre acções para o desenvolvimento da economia rural»).

Tipo de programa:
Iniciativa comunitária.

Áreas de intervenção: 
Leader+ articula-se em torno de três acções: 
•	 Acção	1	—	Apoio	a	estratégias	de	desenvolvimento	territorial	integradas,	de	carácter	inovador,	

baseadas numa abordagem ascendente. 
•	 Acção	2	—	Apoio	à	cooperação	entre	territórios	rurais.	
•	 Acção	3	—	Criação	de	redes.

Temas estratégicos prioritários: 
Os	temas	prioritários	estabelecidos	pela	Comissão	para	Leader+	são:
•	 utilizar	da	melhor	forma	os	recursos	naturais	e	culturais,	incluindo	a	valorização	dos	sítios;
•	 melhorar	a	qualidade	de	vida	nas	zonas	rurais;
•	 valorizar	os	produtos	locais,	nomeadamente	facilitando,	através	de	acções	colectivas,	o	acesso	

das	pequenas	unidades	de	produção	aos	mercados;	
•	 utilizar	os	novos	conhecimentos	e	tecnologias	para	aumentar	a	competitividade	dos	produtos	

e	serviços	das	zonas	rurais.

Beneficiários e projectos elegíveis: 
O	apoio	financeiro	do	Leader+	é	concedido	a	parcerias,	grupos	de	acção	local	(GAL),	com	elemen-
tos	dos	sectores	público,	privado	e	associativo,	responsáveis	pela	aplicação	dos	programas	de	de-
senvolvimento	rural	nos	seus	territórios.	Leader+	tem	em	vista	ajudar	os	agentes	rurais	a	repensa-
rem	as	potencialidades	a	longo	prazo	das	respectivas	regiões.	Incentiva	a	aplicação	de	estratégias	
de	desenvolvimento	sustentável	originais,	integradas	e	de	alta	qualidade,	bem	como	a	cooperação	
nacional	e	transnacional.	A	fim	de	concentrar	os	recursos	comunitários	nas	estratégias	locais	mais	
promissoras	e	para	lhes	dar	o	máximo	de	impulso,	o	financiamento	é	concedido	de	acordo	com	
uma	abordagem	selectiva	apenas	a	um	número	limitado	de	territórios	rurais.	O	processo	de	selec-
ção	é	aberto	e	rigoroso.	

Ao	abrigo	de	cada	programa	de	desenvolvimento	local,	podem	ser	financiados	projectos	individu-
ais	adequados	à	estratégia	da	região.	São	elegíveis	para	Leader+	todos	os	projectos	subvencioná-
veis	ao	abrigo	do	Fundo	Europeu	de	Orientação	e	de	Garantia	Agrícola	(FEOGA),	do	Fundo	Euro-
peu	de	Desenvolvimento	Regional	(FEDER)	e	do	Fundo	Social	Europeu	(FSE).

Ao	nível	da	tomada	de	decisões	no	seio	de	cada	GAL,	os	parceiros	económicos	e	sociais	e	as	asso-
ciações	devem	representar,	no	mínimo,	50%	da	parceria	local.	

Duração do período de programação:
2000-2006. 

Subvenção comunitária:
O	orçamento	total	para	os	programas	é	de	5	046,5	milhões	de	euros,	dos	quais	2	106,3	milhões	de	
euros	(2	143,5	milhões	de	euros	após	indexação	intercalar)	são	financiados	pelo	FEOGA,	Secção	
Orientação,	e	o	restante	através	de	financiamento	público	e	privado.
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Nome:
Leader (Ligações entre acções para o desenvolvimento da economia rural).

Tipo de programa:
Iniciativa comunitária.

Áreas de intervenção:
Leader+ articula-se em torno de três acções: 
• Acção 1 — Apoio a estratégias de desenvolvimento territorial integradas, de carácter inovador, 

baseadas numa abordagem da base para o topo. 
• Acção 2 — Apoio à cooperação entre territórios rurais. 
• Acção 3 — Criação de redes.

Temas estratégicos prioritários:
Os temas prioritários estabelecidos pela Comissão para o Leader+ são:
• utilizar da melhor forma os recursos naturais e culturais, incluindo a valorização dos sítios;
• melhorar a qualidade de vida nas zonas rurais;
• valorizar os produtos locais, nomeadamente facilitando, através de acções colectivas, o acesso 

das pequenas unidades de produção aos mercados; 
• utilizar os novos conhecimentos e tecnologias para aumentar a competitividade dos produtos 

e serviços das zonas rurais.

Beneficiários e projectos elegíveis: 
O apoio �nanceiro do Leader+ é concedido a parcerias, grupos de acção local (GAL), com ele-
mentos dos sectores público, privado e associativo, responsáveis pela aplicação dos programas 
de desenvolvimento rural nos seus territórios. Leader+ tem em vista ajudar os agentes rurais a 
repensarem as potencialidades a longo prazo das respectivas regiões. Incentiva a aplicação de 
estratégias de desenvolvimento sustentável originais, integradas e de alta qualidade, bem como a 
cooperação nacional e transnacional. A �m de concentrar os recursos comunitários nas estratégias 
locais mais promissoras e para lhes dar o máximo de impulso, o �nanciamento é concedido de 
acordo com uma abordagem selectiva apenas a um número limitado de territórios rurais. O pro-
cesso de selecção é aberto e rigoroso. 

Ao abrigo de cada programa de desenvolvimento local, podem ser �nanciados projectos individ-
uais adequados à estratégia da região. São elegíveis para o Leader+ todos os projectos subven-
cionáveis ao abrigo do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA), do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE).

Ao nível da tomada de decisões no seio de cada GAL, os parceiros económicos e sociais e as asso-
ciações devem representar, no mínimo, 50% da parceria local. 

Duração do período de programação:
2000-2006. 

Subvenção comunitária:
Um total de 5 046,5 milhões de euros, dos quais 2 106,3 milhões de euros (2 143,5 milhões de euros 
após indexação intercalar) são �nanciados pelo FEOGA, secção Orientação, e o restante através de 
�nanciamento público e privado.
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Nome: 
Leader (Ligações entre acções para o desenvolvimento da economia rural)

Tipo de programa: 
Iniciativa comunitária

Áreas de intervenção: 
Leader+ articula-se em torno de três acções: 
• Acção 1 — Apoio a estratégias de desenvolvimento territorial integradas, de carácter inovador, 

baseadas numa abordagem ascendente. 
• Acção 2 — Apoio à cooperação entre territórios rurais. 
• Acção 3 — Criação de redes.
Temas estratégicos prioritários: 

Os temas prioritários estabelecidos pela Comissão para 
o Leader+ são:
• utilizar da melhor forma os recursos naturais e culturais, incluindo a valorização dos sítios;
• melhorar a qualidade de vida nas zonas rurais;
• valorizar os produtos locais, nomeadamente facilitando, através de acções colectivas, o acesso 

das pequenas unidades de produção aos mercados; 
• utilizar os novos conhecimentos e tecnologias para aumentar a competitividade dos produtos 

e serviços das zonas rurais.

Beneficiários e projectos elegíveis: 
O apoio �nanceiro do Leader+ é concedido a parcerias, grupos de acção local (GAL), com elemen-
tos dos sectores público, privado e associativo, responsáveis pela aplicação dos programas de 
desenvolvimento rural nos seus territórios. Leader+ tem em vista ajudar os agentes rurais a repen-
sarem as potencialidades a longo prazo das respectivas regiões. Incentiva a aplicação de estraté-
gias de desenvolvimento sustentável originais, integradas e de alta qualidade, bem como a coope-
ração nacional e transnacional. A �m de concentrar os recursos comunitários nas estratégias locais 
mais promissoras e para lhes dar o máximo de impulso, o �nanciamento é concedido de acordo 
com uma abordagem selectiva apenas a um número limitado de territórios rurais. O processo de 
selecção é aberto e rigoroso. 

Ao abrigo de cada programa de desenvolvimento local, podem ser �nanciados projectos individu-
ais adequados à estratégia da região. São elegíveis para o Leader+ todos os projectos subvencio-
náveis ao abrigo do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA), do Fundo Euro-
peu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE).

Ao nível da tomada de decisões no seio de cada GAL, os parceiros económicos e sociais e as asso-
ciações devem representar, no mínimo, 50% da parceria local. 

Duração do período de programação: 
2000-2006. 

Subvenção comunitária:
Um total de 5 046,5 milhões de euros, dos quais 2 106,3 milhões de euros (2 143,5 milhões de euros 
após indexação intercalar) são �nanciados pelo FEOGA, secção Orientação, e o restante através de 
�nanciamento público e privado.
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A presente publicação da Comissão Europeia destina-se a promover o acesso do público às informações sobre a 
iniciativa comunitária Leader+. O nosso objectivo é divulgar informações exactas e actualizadas. Caso nos sejam 
assinalados erros, procuraremos corrigi-los. Todavia, a Comissão declina toda a responsabilidade quanto às infor-
mações contidas na presente publicação, nomeadamente a nível dos dados financeiros relacionados com os projec-
tos descritos e, em especial, da elegibilidade das despesas. Os leitores devem, por conseguinte, tomar todas as 
precauções necessárias antes de fazer uso destas informações, que utilizam por sua conta e risco.
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O que é o Leader+?

Leader+ é uma iniciativa das Comunidades Europeias 
para ajudar as comunidades rurais a melhorarem a qua-
lidade de vida e a prosperidade económica da sua zona, 
sendo co-financiada pela secção Orientação do Fundo 
Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA). 
A iniciativa Leader+ foi precedida pelas iniciativas Lea-
der I e II. 

O programa Leader+ decorre durante o período dos fun-
dos estruturais, entre 2000 e 2006 (mas permite que os 
projectos sejam realizados até finais de 2008), e o seu ob-
jectivo é incentivar e apoiar os agentes rurais a reflecti-
rem sobre as potencialidades da sua zona a longo prazo. 
Procura estimular a aplicação de estratégias de desenvol-
vimento sustentável integradas, de qualidade elevada e 
originais, destinadas a fomentar a experimentação de no-
vas formas de: 

valorizar o património natural e cultural; •	
reforçar e diversificar o ambiente económico, a fim de •	
contribuir para a criação de emprego; 
melhorar as capacidades organizativas da comunidade.•	

Antes do alargamento de 2004, existiam 893 grupos de ac-
ção local (GAL) Leader+ na Europa. Em alguns dos Estados-
-Membros que aderiram à União Europeia a partir desse 
ano, já existiam GAL a trabalhar no âmbito de uma medida 
tipo Leader.

Leader+ foi concebido em torno de quatro temas predo-
minantes:
1. utilizar da melhor forma os recursos naturais e cultu-

rais, incluindo a valorização dos sítios Natura 2000; 
2. melhorar a qualidade de vida nas zonas rurais; 
3. valorizar os produtos locais, nomeadamente facilitan-

do, através de acções colectivas, o acesso das pequenas 
unidades de produção aos mercados; 

4. utilizar os novos conhecimentos e tecnologias para au-
mentar a competitividade dos produtos e serviços das 
zonas rurais.

Consultar http://ec.europa.eu/leaderplus para mais infor-
mações sobre a base jurídica e o orçamento atribuído ao 
Leader+.

Porquê as melhores práticas?
A presente publicação complementa a Leader+ Magazine 
como uma forma de realçar as aplicações mais bem suce-
didas das estratégias de desenvolvimento local financia-
das pelo Leader+.

As melhores práticas no âmbito do Leader+ têm de ser, lo-
gicamente, avaliadas pela boa aplicação da «abordagem 
Leader».

A abordagem Leader é 
constituída por sete critérios:

1. Abordagem assente no nível local ■

Esta abordagem implica a definição de uma política de de-
senvolvimento baseada na situação específica, nos pontos 
fortes e fracos de uma dada zona. No Leader, esta zona é 
uma unidade rural local bastante homogénea, caracteriza-
da pela coesão social interna, por uma história e tradições 
comuns, um sentimento de identidade comum, etc. A sen-
sibilização para a abordagem local tem vindo a aumentar, 
reconhecendo os «primeiros dinamizadores» locais a im-
portância do papel dos recursos endógenos para a obten-
ção de um desenvolvimento sustentável. A nível dos GAL, 
a abordagem	local tem contribuído para uma melhor iden-
tificação dos agentes rurais com o território.

2.  Abordagem ascendente ■

Esta abordagem visa incentivar uma tomada de decisões 
participativa a nível local, em relação a todos os aspectos 
da política de desenvolvimento. O seu objectivo é mobili-
zar os agentes locais, incluindo a comunidade no seu con-
junto, os grupos de interesses económicos e sociais e os 
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representantes de instituições públicas e privadas. A abor-
dagem ascendente assenta em duas actividades princi-
pais: a «animação» (promoção de actividades) e a forma-
ção das comunidades locais, intervindo em diversas fases 
do programa. A nível dos projectos, é importante que es-
tes últimos sejam iniciados pelos agentes locais e que o 
público visado pela acção tenha sido consultado.

3.  Abordagem de parceria  e  «grupo  ■
 de  acção local»  (GAL)

O GAL é um conjunto de agentes públicos e privados, uni-
dos numa parceria que identifica uma estratégia comum e 
um plano de acção local para desenvolver uma zona Lea-
der+, constituindo um dos elementos mais originais e es-
tratégicos da abordagem Leader. Dotado de uma equipa 
de técnicos, de poderes decisórios e de um orçamento 
bastante avultado, o GAL representa um novo modelo de 
organização que pode influenciar consideravelmente o 
equilíbrio institucional e político da zona em causa.

Os GAL têm proporcionado mecanismos adequados de 
participação, sensibilização e organização dos agentes lo-
cais a favor do desenvolvimento rural. A repartição de tare-
fas e de responsabilidades entre os parceiros (autoridades 
responsáveis pela gestão do programa, GAL, membros do 
GAL) deve ser clara e transparente.

4.  I novação ■

Para além do conceito do Leader e da sua aplicação no ter-
reno que é, em si mesma, inovadora, a iniciativa também 
exige que as acções sejam inovadoras. Podem ser: acções 
destinadas a promover os recursos locais de novas formas, 
acções com interesse para o desenvolvimento local, mas 
que não estejam abrangidas por outras políticas de desen-
volvimento, acções que dêem novas respostas às debilida-
des e aos problemas das zonas rurais ou que criem um 
novo produto, um novo processo, novas formas de organi-
zação ou um novo mercado.

A inovação também está incorporada nos componentes 
pedagógicos e de ligação em rede do programa: difusão 
de informações a outros grupos de agentes que desejem 
inspirar-se nas realizações de outras zonas ou levar a cabo 
projectos conjuntos.

5.  Abordagem integrada ■

As acções e os projectos incluídos no plano de acção local 
são interligados e coordenados de modo a formar um con-
junto coerente. A integração pode envolver acções realiza-

das num único sector, todas as acções do programa ou 
grupos específicos de acções ou, o que é mais importante, 
as ligações entre os diversos agentes e sectores económi-
cos, sociais, culturais e ambientais implicados na zona.

6.  Cr iação de redes e  cooperação  ■
 entre  zonas

Ao facilitar o intercâmbio e a circulação de informações so-
bre as políticas de desenvolvimento rural, bem como a di-
fusão e a transferência de boas práticas e de estratégias e 
acções inovadoras, a rede Leader procura limitar o isola-
mento dos GAL e criar uma fonte de informação e análise 
das acções. Para complementar as redes europeias e nacio-
nais existentes, alguns GAL organizaram-se, espontanea-
mente, em redes informais.

Outra parte fundamental do Leader é a cooperação entre 
zonas rurais. Esta pode ser transnacional, mas também 
pode ter lugar entre zonas de um mesmo Estado-Membro 
(interterritorial). No Leader+, é afectado um orçamento es-
pecífico aos projectos de cooperação (acção 2).

7.  Financiamento e  gestão local ■

A delegação nos grupos de acção local de uma grande 
parte das responsabilidades decisórias em matéria de fi-
nanciamento e de gestão é outro elemento essencial da 
abordagem Leader. No entanto, o grau de autonomia dos 
GAL varia consideravelmente, dependendo do modo es-
pecífico de organização e do contexto institucional do Es-
tado-Membro em causa.

Consequentemente, este critério deve ser considerado 
caso a caso, tendo em conta os vários contextos adminis-
trativos.
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Metodologia de recolha 
e selecção de boas 
e melhores práticas
Anualmente, e com a ajuda das Unidades da Rede Nacio-
nal, o Contact	Point	Leader+, apoiado por peritos, recolhe 
os exemplos de boas práticas de entre os projectos Leader 
na União Europeia e escolhe alguns deles para serem in-
cluídos na base de dados sobre boas práticas patente no 
sítio Web Leader+: http://ec.europa.eu/leaderplus.

Para aumentar a visibilidade do trabalho efectuado no 
Leader+, o Observatório Leader+ decidiu complementar 
as informações prestadas nesta base de dados com a edi-
ção de uma publicação específica intitulada «Uma selec-
ção das melhores práticas do Leader+». Esta publicação é a 
segunda selecção de melhores práticas e baseia-se na se-
lecção realizada para 2006/2007. A primeira publicação 
com 21 melhores práticas foi publicada anteriormente.

Utilizou-se o seguinte método: em primeiro lugar, o Con-
tact	Point realizou uma análise SWOT (Pontos fortes/Pon-

tos fracos/Obstáculos/Ameaças), nos Estados-Membros, 
sobre a situação das boas práticas, tendo como principais 
parceiros neste exercício as Unidades das Redes Nacionais. 
Desta análise resultou que os critérios para identificar as 
boas práticas estavam, em toda a parte, intimamente liga-
dos aos sete elementos característicos do Leader+. O Ob-
servatório Leader+ acrescentou-lhe mais dois critérios eu-
ropeus, que sublinham o aspecto europeu do Leader+: 
transferibilidade e sustentabilidade.

O Contact	Point	Leader+ começou, seguidamente, a reco-
lher exemplos dos Estados-Membros. A fim de obter um 
«resultado justo», adoptou-se uma abordagem que respei-
tasse a diversidade temática, o tipo de projecto e o equilí-
brio geográfico, para além dos critérios relativos ao conte-
údo associados à abordagem Leader. A escolha das 25 
melhores práticas aqui apresentadas, a partir das 98 boas 
práticas seleccionadas em 2006/2007, também teve em 
conta um equilíbrio conceptual, temático e geográfico.

Esta segunda selecção não pretende ser exaustiva, uma 
vez que se trata de um exercício anual e está prevista uma 
terceira edição.
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Contexto do projecto

A zona Leader+ de Hausruck está localizada na Alta Áustria 
entre as regiões de Innviertel e de Salzkammergut. Um dos 
elementos mais característicos da região é o bosque de 
Hausruck, uma das maiores superfícies arborizadas da Eu-
ropa central.

Durante mais de dois séculos, a região foi influenciada pela 
extracção mineira de carvão e esteve, no passado, sob o 
domínio de uma empresa principal. Depois de a explora-
ção mineira ter terminado, em 1995, a zona tentou criar 
organismos económicos dinâmicos que auxiliassem as 
PME a desenvolver-se. Também procurou desenvolver o 
seu sector do turismo, sobretudo no que respeita ao hipis-
mo e às actividades recreativas. A exploração mineira sem-
pre desempenhou um papel cultural e histórico importan-
te na zona, havendo várias actividades turísticas comercia-
lizadas com a marca «Rota do Carvão da Alta Áustria». 

 Á U S T R I A

A caçada ou Fevereiro total

Dados sobre o território 

População:  40 783 habitantes ɶ

Super f íc ie :  417 k m² ɶ

Densidade populacional :  ɶ
98 habitantes/k m²

Número de municípios:  22 ɶ
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         A  c a ç a d a  o u  F e v e r e i r o  t o t a l

Porque constitui este projecto 
um exemplo de boas práticas? 

O projecto é consentâneo com a abordagem ascendente 
dado ter sido um grupo cultural local Leader+ que apre-
sentou a ideia da produção teatral e a sua coordenação e 
execução ter estado a cargo de uma equipa de sete mem-
bros da comunidade.

O projecto aplicou a abordagem assente no nível local, 
uma vez que se centrou especificamente num evento his-
tórico ocorrido na região e se debruçou sobre a forma 
como as actividades do passado influenciaram a vida nos 
últimos duzentos anos. A peça continha elementos econó-
micos, paisagísticos, habitacionais e de desenvolvimento.

A ideia deste projecto teatral teve origem no grupo cultu-
ral do GAL de Hausruck, em 2002. O grupo queria apresen-
tar uma peça quando a produção «O jogo de dados de 
Frankenburg» não estivesse em cena. O «Jogo de dados de 
Frankenburg» é um evento muito conhecido, que se reali-
za de dois em dois anos e envolve cerca de quatrocentos 
actores amadores. As representações teatrais giram em 
torno da revolta da população da região de Hausruck no 
século XVII. 

O projecto «A caçada ou Fevereiro total» baseia-se nos 
conflitos entre as organizações paramilitares do partido 
conservador (Heimwehr) e os social-democratas (Schutz-
bund). Ocorridos em Fevereiro de 1934, constituíram um 
acontecimento histórico para a Áustria, tendo levado a 

uma guerra civil que esteve na base da rebelião dos traba-
lhadores. Nos dias 12 e 13 de Fevereiro de 1934, o conflito 
armado chegou à região carbonífera de Hausruck, onde 
morreram muitas pessoas. 

Vários aspectos do projecto demonstram a sua abordagem 
inovadora. O GAL foi simultaneamente corajoso e inova-
dor ao escolher um tema político controverso para uma 
produção teatral.

Também foi original realizar as representações ao ar livre, 
nos terrenos de uma mina de carvão, o que contribuiu para 
que a peça permitisse uma melhor compreensão da histó-
ria da zona, tendo o património cultural da região ficado 
mais rico. A cooperação no projecto foi inovadora, visto 
que actores profissionais e amadores trabalharam em con-
junto com diferentes grupos de teatro regionais. 

O projecto tem potencialidades para ser transferido para 
outras regiões com uma rica história económica e social. 
Os custos de encenação de uma produção artística devem 
ser tidos em conta, sendo essencial uma gestão financeira 
transparente para um projecto desta escala.

O projecto já quase consegue sustentar-se a si próprio, 
dado que neste momento apenas exige 10% de fundos 
públicos. Estão previstas futuras representações teatrais 
sobre novos temas e o sonho do grupo cultural é criar um 
centro sustentável de teatro contemporâneo.

6
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A  c a ç a d a  o u  F e v e r e i r o  t o t a l

Descrição do projecto

1.   ■ H istorial  sucinto do projec to

O projecto teatral pretendia reconstituir este período da 
história da região, com destaque para os eventos ocorridos 
em Hausruck no ano de 1934, uma vez que a tensão e as 
fracturas criadas nesse período ainda se fazem sentir entre 
a população actual. O projecto também pretendia realçar a 
importância económica da extracção de carvão na região. 
O grupo cultural reconheceu que a abordagem deste tema 
seria difícil e exigente. Através do desenvolvimento desta 
produção teatral, o grupo esperava poder ligar-se em rede 
com outras companhias de teatro locais, que ajudariam a 
pôr de pé projectos teatrais regionais futuros.

2.   ■ Ac tividades pr incipais

O projecto «A caçada» foi elaborado como um misto de tea-
tro público histórico, burlesco, moderno e de crítica. O cená-
rio escolhido para a peça foi a primeira britadeira de carvão 
da região de Hausruck, em Wolfsegg, um dos monumentos 
comemorativos mais grandiosos e fascinantes da região.

O autor da peça foi Franzobel, um famoso escritor austría-
co da região de Hausruck, que relatou o trágico aconteci-
mento histórico concentrando-se no destino pessoal do 
líder regional dos Schutzbund, Fageth, e do seu parceiro. 
Foram criados quarenta papéis falados e a peça contou 
com actores amadores de toda a região, tendo participado 
nas representações cento e cinquenta pessoas no total, in-
cluindo actores, coros e grupos musicais. 

Na produção esteve envolvido um grande número de com-
panhias de teatro amador e de associações e, com a ajuda e 
o apoio do Leader+, o projecto pôde oferecer a orientação e 
o apoio de actores profissionais reconhecidos, engenharia 
áudio e visual, publicidade e relações públicas, concepção 
de cenários, vestuário e caracterização, e a realização de en-
trevistas documentais a testemunhas locais.

3.   ■ Produtos e  resultados concretos

Inicialmente, estavam previstas sete representações para 
quatro mil visitantes, mas, devido à enorme popularidade 
do projecto, realizaram-se nove representações com cento 
e cinquenta actores e cantores amadores. Vendeu-se o im-
pressionante número de sete mil e quatrocentos bilhetes! 
Não obstante as preocupações iniciais em relação à produ-
ção (por se estar a abordar um tema sensível), os bilhetes 
esgotaram e ela obteve um êxito notável. Franzobel, um 

autor moderno, crítico e internacionalmente conhecido da 
região de Hausruck, escreveu «A caçada» com mestria, be-
neficiando da assistência do grupo Leader+.

A resposta dos meios de comunicação social ao projecto 
também foi muito positiva, tendo sido publicadas notícias 
muito favoráveis e a estreia contou com a presença de 
mais de cinquenta representantes dos meios de comuni-
cação social. A peça, encomendada e financiada pelo Lea-
der+, teve uma ampla cobertura de todos os sectores da 
comunicação social austríaca. 

4.   ■ Problemas encontrados/ l ições 
 aprendidas

Dado que as representações tiveram lugar num teatro ao ar 
livre, nos terrenos da mina de carvão, as autoridades da Alta 
Áustria exigiram que fosse montada uma cobertura, sob 
pena de cancelarem o evento devido a problemas relacio-
nados com os seguros e ao risco de más condições meteo-
rológicas. Em consequência, o projecto teve de apresentar 
um segundo pedido de 157 000 euros para montar a cober-
tura. Esta desagradou, então, ao encenador da peça, que 
alegou que esta iria perturbar a acústica da representação e 
ameaçou abandonar o projecto. Tomou-se, então, a decisão 
de fornecer gabardinas ao público e ainda bem, porque 
choveu em cinco das nove noites em que se realizaram as 
representações! Este facto não pareceu afastar o público do 
evento e muita gente comentou até que a chuva fizera a re-
presentação parecer mais dramática. 
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A produção ficou mais cara do que estava inicialmente 
previsto e, por isso, os preços dos bilhetes foram aumenta-
dos para equilibrar as contas. No primeiro ano, vieram mui-
to poucos espectadores de fora da região, o que foi atribu-
ído ao facto de a peça ser politicamente controversa e o 
parlamento do Estado se ter oposto ao projecto, afirman-
do que era mau abrir velhas feridas, tanto mais que algu-
mas testemunhas dos acontecimentos ainda estão vivas. 
No entanto, a popularidade das produções aumentou e 
provou-se que o Estado não tinha razão, pois a peça obte-
ve grande sucesso.

5.   ■ O «valor  acrescentado Leader+» 
 do projec to

O Leader+ teve um papel fundamental, pois não teria sido 
possível financiar a peça com fundos privados e foi extre-
mamente útil para abordar os eventos culturais e históri-
cos do passado na região carbonífera de Hausruck.

6. ■ 	D uração

O projecto teve início em Fevereiro de 2004 e terminou no 
fim de Dezembro de 2005.

7.   ■ Orçamento

O custo total do projecto foi de 133 000 euros, dos quais 
66 500 euros financiados pelo FEOGA, 26 600 euros prove-
nientes de fundos públicos nacionais e 39 900 euros de 
fundos privados. 

Dados de contacto do GAL 

Nome do GAL: ɶ  Regionalverband Hausruck

Nome da pessoa de contacto: ɶ  Thomas Kibler 

Endereço: ɶ  Hauptplatz 8,  
A-4843 Ampflwang / Hausruckwald

Telefone: ɶ  +43 76 75 39 29 91

Fax: ɶ  +43 767 50 39 29 94

Email: ɶ  info@hausruck.co.at

Sítio Internet: ɶ  www.hausruck.co.at 
http://www.hausrucktheatre.at

Ilustrações cedidas por Wolfgang Pichler 
Copyright: www.werbe-i-d.at).
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 Á U S T R I A

M eisterstrasse S alzk ammergut

Contexto do projecto

O GAL Kulturerbe Salzkammergut abrange sete comu-
nidades da região austríaca «Oberösterreich» (Alta Áus-
tria) e duas comunidades da região de «Salzburg», junto ao 
lago Wolfgangsee. A «Salzkammergut» interior refere-se à 
maior região lacustre dos Alpes setentrionais calcários. Um 
segundo elemento característico da região é a cadeia 
montanhosa Dachstein, o maior maciço de Oberöster -
reich, cujo glaciar faz parte da rede Natura 2000. Em 1997, 
a paisagem cultural Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut 
foi integrada no Património Mundial da Unesco. 

Há séculos que a região é uma conhecida estância de fé-
rias, sendo o turismo a sua principal actividade económica. 
Começou a promover novos desportos de aventura, como 
o parapente, o esqui alpino, o snowshoeing, o rafting, a ca-
noagem, etc., para atrair novos visitantes à região.

A estratégia de desenvolvimento do GAL da Salzkammer-
gut interior está centrada na «conservação e valorização 
da região com o seu habitat natural, cultural e económico 
único como património cultural». 

Dados sobre o território 

População: 44 026 habitantes ɶ

Superfície: 980 km² ɶ

Densidade populacional: 45 habitantes/km² ɶ

Número de municípios: 9  ɶ
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Porque constitui este projecto 
um exemplo de boas práticas? 

O projecto aplicou claramente a abordagem assente no nível 
local, uma vez que a identidade e o carácter das regiões se 
reflectem nos seus produtos artesanais. Por exemplo, cada 
artesão membro da Meisterstrasse deve cumprir critérios de 
qualidade rigorosos, o que garante a qualidade elevada de 
todos os artigos que ostentam a marca. Os artesãos são in-
fluenciados pelas características locais e regionais, desenvol-
vendo os seus produtos de uma forma simultaneamente 
tradicional e inovadora, que os torna exclusivos da região. 
São obrigados a fabricar os produtos locais ou regionais com 
base na história da região e na sua origem, tendo a Meister-
strasse desenvolvido, assim, os seus produtos em conformi-
dade com o respectivo património regional e cultural. 

O projecto foi muito inovador e promoveu a imagem dos 
artesãos de uma nova forma, para que eles voltem a ser re-
conhecidos como um sector importante na região. A forma-
ção de redes e a cooperação entre os artesãos constituem 
um novo conceito, que desenvolveu uma nova cultura entre 
os participantes no projecto. Os artesãos sentem agora que 
pertencem a um clube e unem esforços para manter a ima-
gem e a qualidade do artesanato da sua região.

A aplicação do conceito da Meisterstrasse foi transferida com 
êxito para outras regiões Leader+ (por exemplo, aderiram ao 
grupo quarenta e sete empresas de artesanato na Estíria e ca-
torze empresas na Baixa Áustria). Nos próximos anos está pre-
visto o alargamento da rede a outras regiões, de modo a criar 
um espírito de cooperação que inclua o maior número de ar-
tesãos possível, dentro e fora da Áustria. 

Graças à sua expansão para outras regiões, a Meisterstras-
se começa a tornar-se sustentável e a continuação do fi-
nanciamento ficou garantida. O Leader+ deu um impor-
tante contributo para a sustentabilidade e a expansão do 
projecto, sobretudo na fase inicial de aquisição de empre-
sas, apoio e colocação da marca no mercado, que foram 
muito dispendiosas. A Meisterstrasse foi criada de modo a 
tornar-se auto-suficiente a longo prazo.

Descrição do projecto
1.   ■ H istorial  sucinto do projec to

Em quase todas as regiões austríacas existem empresas de 
artesanato características, que produzem produtos tradi-

cionais de alta qualidade e constituem uma parte impor-
tante do património cultural regional. O objectivo deste 
projecto era encontrar muitos artesãos austríacos com 
qualidade, em especial os residentes nas zonas rurais, para 
ajudar a revitalizar o artesanato austríaco. Em 2002, a ideia 
era criar uma rede de empresas de artesanato de alta qua-
lidade, denominada Meisterstrasse, na região rica em pa-
trimónio cultural de Inneres Salzkammergut. Esta ideia 
tornou-se realidade com a ajuda do Leader+ e assim nas-
ceu o projecto «Meisterstrasse Salzkammergut».

Actualmente, há mais de quarenta mestres artesãos na re-
gião do grupo de acção local, os quais formam a Meisters-
trasse Salzkammergut. Nicola e Christoph Rath iniciaram o 
projecto e trabalharam em conjunto com empresas de ar-
tesanato austríacas inovadoras durante muitos anos. A 
Meisterstrasse Salzkammergut foi o primeiro projecto Lea-
der+, tendo sido utilizada como um primeiro passo para 
realizar a ideia da «Meisterstrasse Austria» (implantação da 
rede de artesanato em toda a Áustria).

Entre as prioridades do projecto figuram a contribuição 
para aumentar o valor do artesanato, pôr termo à migra-
ção e ao desaparecimento das empresas artesanais e en-
contrar sucessores para gerir as empresas. O Sr. e a Sr.ª Rath 
pretendem criar uma plataforma através da rede da Meis-
terstrasse, para apoiar as pessoas no intercâmbio de expe-
riências com empresas de artesanato de outras regiões e 
para chegar conjuntamente a um novo grupo-alvo de 
clientes com grande poder de compra. O objectivo global 
do projecto era aumentar a sensibilização para a cultura 
artesanal única existente na Áustria.

2.   ■ Ac tividades pr incipais

A iniciativa Meisterstrasse centrou-se no aumento do valor 
regional e na divulgação do artesanato através da constru-
ção de uma rede regional eficiente, com muitos e diversos 

         M e i s t e r s t r a s s e  S a l z k a m m e r g u t
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parceiros dos sectores do artesanato, do turismo e das ins-
tituições culturais. O projecto considerava importante pro-
teger o conhecimento do artesanato, das técnicas artesa-
nais e da sua história.

Os próprios mestres artesãos (que são actualmente cento 
e três em toda a Áustria) são o elemento mais importante 
do projecto, uma vez que cada um deles contribui com 
1 350 euros por ano para a Meisterstrasse. Em troca, obtêm 
uma marca reconhecida, inter-regional, de qualidade, que 
lhes permite um mais fácil acesso a novos clientes, contri-
buindo para incentivar a venda retalhista das empresas e 
promovendo os artesãos no interior e no exterior da re-
gião.

Cada empresa do grupo Meisterstrasse colocou placas de 
esmalte, sinalização e bandeiras a publicitar as suas lojas 
de artesanato, que ostentam a marca de qualidade. As 
campanhas de marketing foram apoiadas através de uma 
publicidade concebida de acordo com o design	institucio-
nal da Meisterstrasse. As empresas locais de artesanato são 
apresentadas em catálogos distribuídos aos clientes e a 
grupos-alvo transversais de todas as áreas locais e regio-
nais. O projecto também elaborou um website, http://
www.meisterstrasse.at, e organiza eventos, exposições na-
cionais e internacionais (por exemplo, feiras de arte inter-
nacionais) para promover e divulgar a rede, bem como a 
importância das empresas e dos produtos locais.

Na Primavera de 2007, a venda dos produtos Meisterstras-
se permitirá que os clientes comprem mais facilmente pro-
dutos de artesanato requintados e únicos. 

3.   ■ Produtos e  resultados concretos

A rede conseguiu construir uma nova imagem de qualida-
de para o sector do artesanato austríaco. Os resultados 
mais notórios do projecto Meisterstrasse na região de 
Salzkammergut são os seguintes:

a qualidade do artesanato aumentou, à medida que as •	
diversas empresas incluídas na rede colaboravam entre 
si e se inspiravam mutuamente;
a cooperação no seio da Meisterstrasse desenvolveu- •	
-se;
o conhecimento do artesanato na região melhorou, •	
contribuindo consideravelmente para a identificação 
das empresas e do projecto em geral;
o conhecimento das empresas artesanais aumentou •	
em alguns mercados-alvo específicos (por exemplo, 

clientes urbanos) através de uma distribuição direccio-
nada, publicidade, eventos e exposições;
os bens culturais são mais prontamente reconhecidos •	
e preservados;
muitos eventos bem sucedidos e a promoção da rede •	
proporcionaram receitas às empresas artesanais;
os meios de comunicação social interessaram-se pelo •	
projecto e cooperaram com ele;
formaram-se redes com outros sectores, como o do tu-•	
rismo (por exemplo, podem reservar-se viagens na 
Meisterstrasse).

A Meisterstrasse Salzkammergut tem tido grande êxito a 
nível regional e a ideia já foi transferida para outras regiões 
Leader+, aumentando a presença do sector do artesanato 
em toda a Áustria. Em 2004 o projecto foi alargado às regi-
ões Leader+ de Attersee-Attergau e Mondseeland. Desde 
2005 que o projecto tem vido a expandir-se e foi executa-
do em mais cinco regiões Leader da Baixa Áustria e da Estí-
ria. O objectivo global do projecto é abranger a Áustria in-
teira, criando um projecto «Meisterstrasse Austria».

4.   ■ Problemas encontrados/ l ições 
 aprendidas

Um dos maiores desafios do projecto foi conjugar todos os 
requisitos de empresas de diferentes sectores, dimensões 
e personalidades numa rede/marca única. 

Segundo Nicola e Christoph Rath, as redes aos níveis regio-
nal, nacional e transnacional são as mais eficazes para pro-
mover o sector do artesanato, mas também são o método 
que mais tempo exige para assegurar uma pequena eco-
nomia regional estruturada.

O projecto permitiu aprender que as pessoas envolvidas na 
rede Meisterstrasse são as mais importantes e que o empe-
nhamento, a cooperação e a criatividade dos artesãos con-
duziram, sem dúvida, ao êxito da iniciativa Meisterstrasse. O 
próximo desafio consiste em fazer com que as outras regi-
ões aprendam com o êxito da Meisterstrasse Salzkammer-
gut e se possa criar a Meisterstrasse Austria, demonstrando 
o valor da cultura artesanal em todo o país.

5.   ■ O «valor  acrescentado Leader+» 
 do projec to

O valor específico do projecto reside no facto de a sua na-
tureza experimental ter permitido que a região de Sal-

M e i s t e r s t r a s s e  S a l z k a m m e r g u t
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zkammergut conseguisse desenvolver um projecto sus-
tentável a longo prazo para o sector do artesanato, que 
agora poderá ser facilmente transferido para outras regi-
ões da Áustria e até para outros países.

6. ■ 	D uração

O projecto teve início em 2002 e terminou três anos de-
pois, em 2005.

7.   ■ Orçamento

O orçamento total do projecto eleva-se a 724 016 euros, 
dos quais 35 107 euros financiados pelo FEOGA, 174 443 
euros provenientes de fundos públicos nacionais e 525 722 
euros de fundos privados.

Dados de contacto do GAL 

Nome do GAL:  L AG Kulturerbe  ɶ
S alzk ammergut

Nome da pessoa de contac to:  Erni  K als ɶ

Endereço:  S alzbergstraße 21,  ɶ
A-4830 Hal lstatt

Telefone:  +43 61 34 87 23 ɶ

Fax:  +43 61 32 200 43 30 ɶ

Email :  off ice@regis.or.at ɶ

Dados de contacto do operador local

Nome da organização:  I nic iat iva  ɶ
M eisterstrasse CN R ath OEG 

Nome da pessoa de contac to:  Dipl. - I ng.  ɶ
N icola  R ath;  M ag.  Christoph R ath

Endereço:  Petersplatz  10,  A-1010 Wien ɶ

Telefone:  +43 18 77 97 770 ɶ

Fax:  +43 18 77 97 77 44 ɶ

Email :  off ice@meisterstrasse.at ɶ

Sít io  I nternet :  w w w.meisterstrasse.at ɶ

Ilustrações cedidas por Meisterstrasse Austria, CN Rath 
OEG (copyright: meisterstrasse.at).
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 B É L G I C A

Reintegrar a agricultura na vida social

Contexto do projecto

«Cuesta» é um termo geológico que designa uma colina 
assimétrica com uma encosta ligeiramente inclinada que 
termina numa descida abrupta. A área do GAL abrange a 
primeira e a segunda cuestas da região da Lorena belga. As 
actividades agrícolas, sobretudo criação de gado, têm lu-
gar em cento e cinquenta explorações agrícolas dos três 
municípios. Nos últimos vinte anos, esta zona rural tornou-
-se um «dormitório» para os habitantes da fronteira que 
trabalham no Grão-Ducado do Luxemburgo.

O GAL tem várias prioridades nos sectores agrícola e cultu-
ral, as quais visam permitir que diferentes sectores da po-
pulação se encontrem, formem redes e criem novas activi-
dades nos três municípios. O objectivo é promover e ven-
der os produtos locais e criar uma agricultura mais diversi-
ficada, incentivar as actividades culturais e turísticas, auxi-
liar a população a tornar-se, ela própria, um agente de de-
senvolvimento através de medidas sociais e culturais e dar 
a conhecer o rico património natural da região.

Porque constitui este projecto 
um exemplo de boas práticas? 

O projecto está muito centrado numa abordagem local, 
uma vez que, nesta parte da Bélgica, a agricultura tem vindo 
a declinar e se encontra ameaçada. A grande proximidade 
do Luxemburgo também constitui um perigo para a região, 
por ser um país apelativo para os jovens, onde o trabalho é 
mais bem pago e a vida social melhor. Em consequência, os 
agricultores têm tido dificuldade em concentrar-se nas acti-
vidades e no desenvolvimento futuros, e o GAL considerou 

Dados sobre o território 

População:  11 116 ɶ  habitantes

Super f íc ie :  214 k m² ɶ

Densidade populacional :  ɶ
52 habitantes/k m²

Número de municípios:  3 ɶ
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essencial apoiar este projecto de reintegração, que desen-
volve novas formas alternativas de agir e de pensar com o 
intuito de ajudar as explorações agrícolas a reocuparem o 
centro da vida local. O projecto ajudou a desenvolver novas 
perspectivas e soluções para o futuro da agricultura.

A abordagem ascendente foi demonstrada em todas as ac-
tividades do projecto. O GAL recriou os laços sociais entre 
os habitantes locais e os agricultores, oferecendo-lhes 
oportunidades para se reunirem, trocarem pontos de vista 
e debaterem o presente e o futuro da agricultura e da vida 
rural. Estas oportunidades revelaram-se uma forma eficaz 
de melhorar a confiança dos agricultores.

A abordagem de parceria tem sido particularmente impor-
tante. Os representantes do GAL têm participado em todas 
as fases do projecto e utilizaram a sua parceria alargada 
para agregar indivíduos e entidades colectivas. O GAL 
Cuestas criou um grupo de trabalho para acompanhar a 
execução de todos os projectos Leader+ e para se certificar 
de que os principais objectivos são atingidos. 

A verdadeira inovação trazida por este projecto foi a sua 
abordagem à resolução das dificuldades que a agricultura 
atravessa, diferente da abordagem clássica, meramente 
técnica ou económica, desenvolvida habitualmente neste 
sector. Por exemplo, tem-se prestado mais atenção aos as-
pectos sociais da vida rural e à sua relação com a socieda-
de e o território. O GAL concentrou-se no facto de as explo-
rações agrícolas sempre terem estado no centro da vida 

social nas zonas rurais. Este projecto esforça-se por resta-
belecer este papel central reconsiderando novas ideias 
para a agricultura, novas actividades e oportunidades de 
gerar rendimento, bem como por criar uma situação nova 
e mais positiva para as explorações agrícolas no futuro. 
Outras acções inovadoras estão ligadas aos métodos e 
abordagens utilizados pelo GAL neste projecto, por exem-
plo, prevendo novos cenários na zona rural.

A abordagem integrada constitui um claro aspecto positivo 
do projecto, uma vez que este visa acima de tudo reintegrar a 
agricultura na vida social. O projecto demonstra a capacidade 
do GAL para interligar vários projectos Leader+ e desenvolver 
actividades horizontais no território, designadamente produ-
tos locais, actividades culturais e ambientais, etc.

Descrição do projecto
1.   ■ H istorial  sucinto do projec to

O projecto de reintegração da agricultura na vida social foi 
iniciado pelo GAL e procura fazer com que a população lo-
cal e os agricultores trabalhem em harmonia, de modo a 
poderem pensar colectiva e individualmente sobre o futu-
ro agrícola da sua região.

Os principais objectivos do projecto são os seguintes: ob-
ter uma perspectiva melhor da situação actual e futura da 
agricultura através da realização de estudos, da elabora-
ção de cenários e da promoção de debates e reuniões pú-
blicos, organizar actividades que levem as comunidades a 
descobrir as explorações agrícolas, fazer com que o GAL 
sirva de mediador entre os agricultores e as comunidades 
rurais e experimentar novas formas de diversificar e pro-
mover as actividades agrícolas.

A concepção do projecto enquadra-se perfeitamente na es-
tratégia do GAL, ao abordar muitos domínios fundamentais 
e prioritários como as questões agrícolas, sociais, culturais e 
ambientais. O projecto também está estreitamente ligado a 
três outros projectos agrícolas da região, centrados na pro-
moção das actividades e dos produtos agrícolas regionais. 

2.   ■ Ac tividades pr incipais

As actividades do projecto estão divididas em quatro cate-
gorias principais: 

1) O projecto analisou a importância do futuro do sector 
agrícola na região através de estudos baseados em cená-

         R e i n t e g r a r  a  a g r i c u l t u r a  n a  v i d a  s o c i a l
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rios futuros. Um vasto inquérito envolvendo cento e cin-
quenta agricultores da região ajudou a fazer um exame 
detalhado das explorações agrícolas nela existentes. Reali-
zaram-se reuniões e debates com a comunidade local, os 
agricultores e equipas de investigação, para tentar fazer 
um levantamento e prever o futuro das actividades agríco-
las na região. Estas actividades de «elaboração de cená-
rios» foram geridas com a assistência técnica de peritos do 
exterior, incluindo universidades e institutos de investiga-
ção e desenvolvimento belgas e franceses. 

O exercício de elaboração de cenários foi desenvolvido por 
fases: através da sensibilização da população local, convi-
dando-a a participar nos grupos de debate sobre a agricultu-
ra, onde foram utilizadas fotografias para ilustrar as principais 
questões e perspectivas sobre o território; uma fase explora-
tória visando elaborar várias visões do futuro possíveis, dese-
jáveis e exequíveis para a zona; uma fase de divulgação em 
que as soluções foram partilhadas com o GAL e as comuni-
dades locais da região; e uma fase de formulação de estraté-
gias em que se elaboraram planos de acção destinados a re-
orientar a agricultura para o cenário futuro mais desejável.

2) A segunda actividade principal do projecto consistiu em 
abrir as explorações agrícolas ao território. O seu intuito 
era ajudar a sensibilizar para o papel e a importância das 
explorações agrícolas na região e informar as pessoas a 
respeito da realidade da vida rural. Isto contribuiu para fa-
cilitar o debate e criar novos laços sociais entre os agricul-
tores e a população residente na zona. Esta actividade 
também se interligou bem com outros projectos do GAL 
Cuestas e iniciativas de outras zonas, como foi, por exem-
plo, o caso da sua participação no dia nacional da «quinta 
aberta», que se realiza em Junho de cada ano.

3) O GAL tem agido como promotor e mediador entre os 
agricultores e os agentes rurais locais para ajudar a criar 
novas actividades. Na sequência da ampla pesquisa sobre 
o futuro da agricultura, foram identificadas explorações 
agrícolas que poderiam necessitar de assistência a nível 
individual, em questões técnicas, financeiras e jurídicas, 
para diversificar as suas actividades. O GAL respondeu aos 
pedidos específicos de agricultores que enfrentavam difi-
culdades e ajudou a desenvolver novos projectos. 

4) Por último, o projecto desenvolveu e experimentou no-
vas formas de assegurar a manutenção das actividades das 
explorações agrícolas, incluindo a assistência a pessoas 
que desejam estabelecer-se como agricultores e também 
aos agricultores existentes que procuram novas pessoas 
para tomar conta das suas explorações.

3.   ■ Produtos e  resultados concretos

No decurso dos debates sobre o futuro das actividades 
agrícolas, cem pessoas participaram numa conferência or-
ganizada de maneira a coincidir com a iniciativa «Memória 
do olho» — outro projecto Leader+ financiado pelo GAL 
Cuestas. Trinta pessoas participaram num workshop em 
Maio de 2005, no qual deram testemunho da sua própria 
experiência de trabalhar e viver numa exploração agrícola 
e falaram das potencialidades futuras das suas actividades 
(por exemplo, oportunidades educativas, de reinserção so-
cial, de reorientação profissional).

Em resultado dos exercícios de elaboração de cenários, fo-
ram desenvolvidas quatro imagens contrastantes do terri-
tório para o ano 2022 e apresentadas informações sobre as 
tendências agrícolas futuras à assembleia geral do GAL. 

R e i n t e g r a r  a  a g r i c u l t u r a  n a  v i d a  s o c i a l
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Também se realizou uma apresentação às autoridades lo-
cais e ao público em geral, em Outubro de 2006.

Durante a abertura das explorações agrícolas ao público, 
participaram mais de trezentas pessoas (agricultores, au-
toridades locais, representantes de associações, pessoas a 
título individual, etc.) numa reunião para debater o futuro 
das explorações no território.

O GAL ajudou vários agricultores, servindo de mediador 
para a diversificação das actividades agrícolas. Muito em 
especial, acompanhou seis explorações agrícolas e agricul-
tores de forma mais intensiva: um agricultor que necessita-
va de assistência em matéria de auditoria financeira, um 
jovem agricultor que começou a desenvolver a criação 
biológica de porcos numa exploração agrícola já existente, 
um casal que procurava mudar de profissão e dedicar-se à 
agricultura, um jovem agricultor que queria produzir quei-
jo, um agricultor que pretendia abrir uma loja e vender os 
seus produtos directamente e um grupo de produtores de 
batata que espera relançar o seu produto.

Todas as outras actividades do projecto (por exemplo, 
construção de cenários, sensibilização, etc.) contribuíram 
para ajudar a criar novas actividades que garantam a con-
tinuidade da agricultura e estão a ser iniciados novos pro-
jectos, em toda a região, com o mesmo intuito. Por exem-
plo, uma ideia particularmente bem sucedida é a da pro-
moção de uma nova cadeia de produção territorial «Carne 
de bovino dos vales da região de Gaume», baseada na ges-
tão sustentável de pastagens com elevado valor biológico 
para promover um produto de alta qualidade. O projecto 
assenta em práticas favoráveis ao ambiente, apoiadas por 
medidas agro-ambientais, e tem ajudado a criar uma nova 
imagem do território ao abordar os futuros desafios agrí-
colas e ambientais. A ideia do projecto resultou da cons-
trução de cenários e deu lugar a um dos principais projec-
tos do GAL Cuestas e do seu território!

4.   ■ Problemas encontrados/ l ições 
 aprendidas

As dificuldades do projecto resultaram, sobretudo, do seu ca-
rácter pioneiro, ao considerar novos caminhos para a agricul-
tura, a sua diversificação, as possíveis alternativas e a recriação 
de laços entre a comunidade agrícola e a sociedade local.

O GAL teve de assegurar o pessoal necessário para arran-
car com o projecto e abordar muitas questões complexas. 
Era necessário que os seus efectivos tivessem boas capaci-
dades de comunicação e conhecessem bem os aspectos 
políticos, técnicos e económicos da agricultura na Europa, 
com uma ampla visão dos desafios futuros.

Registaram-se alguns problemas com o tempo necessário 
para um projecto tão original, dado que, muitas vezes, as 
pessoas que o geriam dispunham de pouco tempo.

Também houve alguns obstáculos no início do projecto, 
pois o GAL levou mais tempo do que se previa a conquistar 
a confiança das pessoas. Foi necessário bastante tempo 
para provar a sua credibilidade, tendo a situação melhora-
do depois de o GAL ter prestado ajuda, a nível individual, a 
alguns agricultores necessitados e graças à participação 
dos agricultores no debate sobre o futuro da agricultura e 
as questões culturais associadas à vida rural.

5.   ■ O «valor  acrescentado Leader+» 
 do projec to

O principal valor da intervenção do Leader+ residiu no fac-
to de ter abordado a frágil situação agrícola existente na 
zona. Os agricultores e os seus representantes estão muito 
ocupados e preocupados com graves problemas económi-
cos e, por isso, têm relutância em desenvolver formas alter-
nativas de agricultura. O restabelecimento do diálogo en-
tre os agricultores e a sociedade local, a fim de forjar um 
novo futuro para a agricultura é o verdadeiro valor acres-
centado do Leader+ nesta região e na Europa em geral.

6. ■ 	D uração

O projecto teve início em Novembro de 2003 e terminará 
no fim de Junho de 2008.

7.   ■ Orçamento

Os custos totais do projecto elevam-se a 114 000 euros, 
dos quais 51 300 euros financiados pelo FEOGA, 51 300 eu-
ros provenientes de fundos públicos nacionais e 11 400 
euros de fundos privados. 

Dados de contacto do GAL 

Nome do GAL: ɶ  Cuestas

Nome da p essoa de contac to: ɶ  
Catherine Andre

Endereço: ɶ  Rue des  Pr isonniers,  281 
B -6730 B el lefontaine

Telefone: ɶ  +32 63 45 71 27

Fax: ɶ  +32 63 45 71 26

Email : ɶ  c .andre.cuestas@sk ynet.be; 
cuestas@sk ynet.be

Ilustrações cedidas pelo GAL Cuestas.

         R e i n t e g r a r  a  a g r i c u l t u r a  n a  v i d a  s o c i a l
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Dados sobre o território 

População: 95 233 habitantes ɶ

Superfície: 352 km² ɶ

Densidade populacional: 271 habitantes/km² ɶ

Número de municípios: 5 ɶ

 B É L G I C A

A exploração leiteira  pedagógica de S ão José

Contexto do projecto

O GAL fica situado em Kempen, um distrito rural suburba-
no. É uma zona agrícola de alta qualidade, com solos are-
nosos, e que se dedica primordialmente à criação de gado. 
Caracteriza-se por uma elevada concentração de consumi-
dores, o que poderá vir a ser constrangedor em termos de 
espaço. Um aspecto marcante é a presença de um ensino 
muito desenvolvido em matéria de agricultura.

O apoio ao rendimento das explorações agrícolas e à me-
lhoria da imagem pública da agricultura e das zonas rurais 
constitui uma oportunidade para complementar um pou-
co o rendimento dessas explorações. O plano de desenvol-
vimento do GAL baseia-se nos quatro pilares seguintes: a 
necessidade de inovação no âmbito de uma agricultura 
polivalente, a melhoria da percepção social do sector agrí-
cola e hortícola, a utilização de trunfos específicos da zona 
rural no contexto da «economia da experiência» e a pro-
moção de uma maior permanência dos turistas através do 
turismo rural.

Porque constitui este projecto 
um exemplo de boas práticas? 

O projecto aplicou a abordagem assente no nível local ao 
capitalizar os pontos fortes da região: a agricultura, o turis-
mo e as actividades recreativas. Tem vindo a produzir bons 
resultados graças à proximidade de Antuérpia, que possui 
abundantes zonas naturais, boas redes para a prática do 
ciclismo e de caminhadas e muita oferta de alojamento de 
boa qualidade. Contudo, o turismo rural ainda é bastante 
limitado e a agricultura em pequena escala está em declí-
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nio. Por isso, o projecto adoptou uma das soluções priori-
tárias do GAL: apoiar a manutenção de uma economia viá-
vel baseada na horticultura e na agricultura e oferecer às 
explorações mais frágeis e de menor dimensão novas 
oportunidades de rendimento através do turismo rural.

O projecto contou com uma excelente parceria de quatro 
entidades, três das quais têm desenvolvido uma intensa 
actividade a nível regional. A existência de uma relação de 
trabalho eficaz foi muito importante, pois o empenhamen-
to dos parceiros no êxito do projecto e o seu contributo 
para o desenvolvimento do mesmo foram notáveis. 

O projecto é um exemplo da abordagem integrada, uma 
vez que conseguiu interligar e coordenar outras acções rea-
lizadas no território. Obteve o apoio das autoridades provin-
ciais, que têm tido esta experiência em conta nas suas pró-
prias actividades de comunicação e de planeamento. Toda a 
parceria de apoio a esta experiência de carácter muito local 
e individual facilitou a sua integração no cenário regional.

A diversificação das actividades das explorações agrícolas 
com a prestação de serviços educativos e recreativos tem 
grande interesse para toda a Europa e, por isso, a metodo-
logia utilizada no projecto é completamente transferível. 
Ela baseia-se em duas condições: a existência de agriculto-
res motivados e entusiásticos para fornecer novos bens e 
serviços à sociedade e a abertura das entidades responsá-
veis ao desenvolvimento deste tipo de actividades em pe-
quena escala, através de medidas de apoio adequadas.

O projecto teve uma natureza inovadora e apresenta uma 
estrutura única na região. Os serviços e actividades que o 
centro oferece são inovadores, por exemplo, criando no-
vos atractivos para o espaço rural, tais como os seus «dias 
ao ar livre» na quinta. Provavelmente, a inovação mais im-
portante para a zona rural é a história de sucesso «da base 
para o topo» deste projecto: um agricultor bateu à porta 

do GAL para apresentar um projecto e o seu sonho tornou-
-se realidade! Agora, não só fornece leite mas também ac-
tividades pedagógicas e recreativas aos visitantes, tendo-
se tornado uma referência na sua região em termos de 
comunicação e decisão política.

Descrição do projecto

1.   ■ H istorial  sucinto do projec to

A ideia do projecto teve origem no produtor leiteiro Luc 
Nouwen, que tomou a iniciativa de diversificar as suas acti-
vidades oferecendo serviços pedagógicos e recreativos nas 
suas explorações agrícolas a vários visitantes (incluindo 
crianças em idade escolar, grupos de adultos, pessoas isola-
das, etc.). A sua ideia foi apoiada pelo GAL Leader+ local, 
onde o projecto foi concebido em colaboração com outros 
agricultores e agentes rurais, turísticos e socioculturais.

O projecto conta com quatro parceiros principais, cujo em-
penho na obtenção de bons resultados tem sido evidente. 
Entre eles inclui-se o vzw Plattelandsklassen, um serviço 
de educação rural que presta apoio à concepção de activi-
dades recreativas, o VVV Balen, gabinete de turismo de Ba-
len, que também fornece guias e apoio a actividades turís-
ticas e recreativas, a Landelijke Gilde, uma associação de 
agricultores e o seu departamento sociocultural local, que 
apoiam o projecto cuidando da sua integração no contex-
to regional, e, por último, a quinta St Jozefshoeve de Luc 
Nouwen, que presta serviços a grupos e empresas.

O projecto enquadra-se perfeitamente na estratégia territo-
rial do GAL, que se baseia em quatro pilares. O objectivo do 
plano de acção é apoiar os rendimentos agrícolas, através da 
inovação e da diversificação, e melhorar a imagem que os vi-
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sitantes têm do sector agrícola e das zonas rurais. Além disso, 
o plano de acção do GAL procura explorar oportunidades de 
desenvolvimento das actividades económicas das explora-
ções agrícolas através da prestação de serviços destinados a 
fomentar o turismo recreativo e educativo. Este projecto 
constitui um bom exemplo de aplicação da estratégia do GAL 
na medida em que a exploração agrícola desenvolveu e ex-
pandiu as suas actividades de forma sustentável.

2.   ■ Ac tividades pr incipais

Houve três etapas de actividade principais: melhorar o edi-
fício existente na exploração para poder alojar novas acti-
vidades, conceber projectos educativos e permitir a reali-
zação de actividades recreativas no interior e em redor da 
exploração agrícola, o que exigiu a compra de equipamen-
tos para actividades ao ar livre.

Foi criado um centro polivalente, onde se podem realizar 
workshops de escolas, de empresas e do sector sociocultu-
ral, em colaboração com o VVV Balen e o vzw Plattelan-
dsklassen.

A concepção e a organização de pacotes de turismo peda-
gógico e recreativo incluíram actividades como passeios 
temáticos com um guia regional e a visita a uma explora-
ção agrícola, conjugadas com outras possibilidades recre-
ativas existentes na região. A concepção do projecto ba-
seou-se no tema da descoberta da exploração leiteira e 
dos seus arredores. 

3.   ■ Produtos e  resultados concretos

O projecto obteve os seguintes resultados quantitativos 
até agora:

trinta turmas escolares visitaram e utilizaram o centro •	
(o objectivo global é atrair trinta grupos escolares por 
ano);

foram organizados cinco «dias ao ar livre», incluindo •	
workshops de promoção do espírito de equipa para 
empresas. Está prevista a realização de mais activida-
des do género;
foi criado um serviço recreativo e educativo com activi-•	
dades imaginativas baseadas em materiais e produtos 
da agricultura sustentável;
foi estabelecido um percurso «caminhar fazendo», que •	
consiste num passeio pedagógico a pé.

Entre os principais resultados qualitativos previstos para o 
projecto incluem-se os seguintes:

maior conhecimento da agricultura e da produção lei-•	
teira e acções pedagógicas para as crianças em idade 
escolar e as famílias;
as actividades recreativas/turísticas permitirão que as •	
famílias, as empresas e as organizações socioculturais 
se familiarizem com a agricultura e com a zona rural de 
Kempen.

4.   ■ Problemas encontrados/ l ições 
 aprendidas

Não se registaram problemas específicos durante o projec-
to.

5.   ■ O «valor  acrescentado Leader+» 
 do projec to

O principal valor acrescentado do projecto reside no facto 
de este ter promovido um projecto-piloto inovador, que 
aplicou claramente a estratégia territorial do GAL num ver-
dadeiro estilo ascendente. O Leader+ forneceu apoio fi-
nanceiro para permitir que este projecto experimental, e 
agora uma empresa agrícola, diversifique as suas activida-
des através do turismo rural educativo e recreativo. Isto é 
particularmente inovador para a zona e tem um carácter 
experimental. O apoio financeiro dado ao projecto foi cru-
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cial, pois este nunca poderia contar com um co-financia-
mento através das políticas tradicionais no contexto local 
actual.

6. ■ 	D uração

O projecto teve início em Janeiro de 2006 e prosseguirá até 
ao fim de Dezembro de 2007.

7.   ■ Orçamento

O orçamento total do projecto é de 64 000 euros, dos quais 
25 600 euros financiados pelo FEOGA, 25 600 euros prove-
nientes de fundos públicos nacionais e 12 800 euros de 
fundos privados.  

Dados de contacto do GAL 

Nome do GAL:  Plattelandsac tie  Kempen+ ɶ

Nome da pessoa de contac to:  ɶ
Wim Poelmans

Endereço:  Hooibeeksedi jk  1 ,  ɶ
B -2440 G eel

Telefone:  +32 14 85 27 07 ɶ

Fax:  +32 14 85 36 15 ɶ

Email :  pak+@hooibeek .provant.be ɶ

Sít io  I nternet :  w w w.provant.be/pak ɶ

Dados de contacto do operador local
Nome da organização:  Educatief  ɶ
melk veebedri j f  St .  Jozefshoeve

Nome da pessoa de contac to:  Luc Nouwen ɶ

Endereço:  B elgenlaan 20,  ɶ
B -2490 Balen

Telefone:  +32 11 39 33 81 ɶ

Fax:  +32 11 39 33 81 ɶ

Email :  luc.nouwen@sk ynet.be  ɶ

Ilustrações cedidas pelo GAL Plattelandsactie Kempen+.

         A  e x p l o r a ç ã o  l e i t e i r a  p e d a g ó g i c a  d e  S ã o  J o s é
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 D I N A M A R C A

B ornholm constrói  « faróis»

Contexto do projecto

Bornholm é uma pequena ilha remota situada no leste da 
Dinamarca, próximo do extremo sul da Suécia. A ilha é 
muito bela, com uma costa rochosa a nordeste e praias de 
areia a sudoeste.

A população sofreu uma diminuição de 2,5% nos últimos 
cinco anos. A economia está principalmente centrada nos 
sectores da agricultura, da pesca, do turismo e do artesa-
nato. O número de habitantes que trabalham fora da ilha 
está a aumentar e espera-se que aumente ainda mais nos 
próximos cinco anos. A taxa de desemprego é elevada, 
correspondendo aproximadamente ao dobro da média 
nacional. O nível de escolaridade também é inferior à mé-
dia nacional.

Tal como se descreve em «Bornholm constrói faróis», o 
grupo de acção local optou por privilegiar o desenvolvi-
mento de três áreas específicas (ou «faróis»): artes e ofí-
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Dados sobre o território 

População:  44 126 habitantes ɶ

Super f íc ie :  587 k m² ɶ

Densidade populacional :  ɶ
75 habitantes/k m²

Número de municípios:  1 ɶ



Melhores práticas do Leader+22

cios, produção alimentar local e organização de redes 
de empresas locais. O GAL foi muito bem sucedido na 
abordagem destes temas e decidiu continuar a desen-
volver «faróis» no próximo período de programação de 
2007-2013. A estratégia de desenvolvimento local para 
o novo GAL será intimamente coordenada com a estra-
tégia geral de desenvolvimento empresarial da ilha, su-
bordinado ao tema «A incomparável Bornholm», que 
busca o desenvolvimento através da criatividade e da 
qualidade.

Porque constitui este projecto 
um exemplo de boas práticas? 

A abordagem assente no nível local é claramente consen-
tânea com a estratégia de desenvolvimento do GAL, que 
tem vindo a trabalhar e a promover constantemente os re-
cursos locais da região. Há fortes tradições de artes e ofí-
cios, bons recursos no sector alimentar e muitas pequenas 
empresas que o GAL tem apoiado.

O grupo de acção local conta com uma vasta parceria e 
trabalha em estreita colaboração com todos os seus asso-
ciados. Entre os seus membros, há representantes de ca-
torze associações, instituições, corporações, etc. Todos os 
parceiros informam e participam nas actividades do GAL, e 
estão representados no conselho de direcção.

 Os três «faróis» têm vindo a cooperar e a trabalhar em con-
junto, no âmbito da acção de desenvolvimento do GAL. 
Por exemplo, algumas das indústrias alimentares traba-
lham com os artistas e artesãos nas actividades de embala-
gem, comercialização e realizações de exposições. 

A ligação em rede e a cooperação entre o GAL e todos os 
envolvidos nos «faróis» têm sido o principal motor do pro-
jecto. A partilha de experiências e de informações entre as 
diferentes empresas tem sido essencial para desenvolver 
os eficazes programas de criação de «faróis». O GAL de Bor-
nholm também participou como parceiro, com seis outros 
GAL dinamarqueses, num importante projecto interterri-
torial que se debruça sobre a situação e as possibilidades 
de desenvolvimento dos pequenos produtores de géneros 
alimentícios.

O GAL escolheu cuidadosamente as acções a empreender, 
procurando garantir a sustentabilidade dos seus projectos 
e tentando dar a máxima visibilidade às actividades do 
projecto em todas as zonas da ilha.

Descrição do projecto

1.   ■ H istorial  sucinto do projec to

«Bornholm constrói faróis» é o nome comum dado ao plano 
global de desenvolvimento local do programa Leader+ em 
Bornholm. Depois de efectuar, em toda a ilha, reuniões pú-
blicas em que as questões foram pormenorizadamente dis-
cutidas, o GAL desenvolveu três acções prioritárias em torno 
dos «faróis» que serviram de base à composição do GAL.

O GAL de Bornholm foi organizado como uma associação 
e pretende contribuir para um desenvolvimento positivo, 
centrado nos três «faróis» seguintes:

o farol A procura desenvolver os meios digitais e de TI •	
como método de apoio aos artistas e artesãos locais; 
o farol B («a casa da arte culinária») consiste na criação •	
de um centro de desenvolvimento regional que apoia 
os pequenos produtores alimentares, garantindo que 
os produtos têm uma origem claramente identificada e 

         B o r n h o l m  c o n s t r ó i  « f a r ó i s »
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um perfil local consentâneo com o conceito «da terra 
para a mesa»; 
o farol C («uma casa para as empresas») está centrado •	
na criação de uma rede para as empresas locais. Tem o 
objectivo de contribuir para a criação de emprego gra-
ças ao desenvolvimento de novos conceitos e compe-
tências através da criação de redes de empresas entre 
as PME. Um inquérito mostrou que muitas pequenas 
empresas estão interessadas em partilhar o mesmo 
edifício com outras, criando uma estrutura para as «mi-
ni-empresas» (desde que alguém cuide de questões 
práticas como o investimento e a administração do edi-
fício). As casas de «mini-empresas» ofereceriam servi-
ços de apoio e consultoria, estariam facilmente acessí-
veis aos habitantes locais. Além disso serão publicita-
das de modo a poderem servir de atracção para novas 
empresas e empresários que desejem estabelecer-se 
na região. 

2.   ■ Ac tividades pr incipais

Os três «faróis» estão a desenvolver-se bem. A ideia princi-
pal do projecto era afectar recursos à zona durante um lon-
go período, de modo a que as actividades dos «faróis» fi-
quem adequadamente enquadradas em planos de desen-
volvimento. 

O farol A recebeu recursos para construir um ambicioso 
website: http://www.craftsbornholm.dk. Realizaram-se 
cursos de formação sobre TI, economia, marketing e outros 
temas específicos. O Leader+ também prestou apoio à or-
ganização de uma exposição itinerante de artesanato que 
foi apresentada em Copenhaga, Luwumburg, Herning e 
Fredriksund. O farol B recebeu recursos para equipar um 
velho moinho de vento, onde foi instalada uma sala de ex-
posições e uma loja para promover os alimentos locais de 
qualidade. O farol C fornece instalações às empresas que 
queiram mudar-se para a primeira «casa de empresas» e 
concentrou-se na formação de redes. 

Não foram concedidos fundos às empresas a título indivi-
dual, apenas a actividades, o que permitiu beneficiar um 
vasto círculo de beneficiários. 

3.   ■ Produtos e  resultados concretos

Farol A: A associação de trabalhadores de artes e ofícios 
(ACAB) conta com cerca de sessenta membros e, com a 
ajuda do Leader+, foi divulgada através de uma página na 
Internet e de uma exposição em Grönbechs Gaard em Has-
le (www.groenbechsgaard.dk). Não é possível medir os be-
nefícios que os membros da ACAB obtiveram a título indi-

vidual com este projecto, mas geralmente há um grande 
consenso e os membros obtiveram muito sucesso a nível 
económico.

Farol B: O sector alimentar de Bornholm pretendia vender 
os seus produtos a consumidores de fora da região. Con-
tratou um «embaixador alimentar» que, através das liga-
ções em rede, de exposições, de digressões, da cooperação 
com os produtores do continente, etc., conseguiu dar 
grande visibilidade a diversos produtores de géneros ali-
mentícios da ilha, que obtiveram um aumento do seu vo-
lume de negócios. Calcula-se que nos últimos três anos 
tenham sido criados cinquenta novos postos de trabalho 
no sector da indústria alimentar, em Bornholm.

Farol C: A recém-criada casa de empresas em Nexø (www.
mobelfabrikken.dk) tem funcionado bem desde o início. 
Cerca de quinze novas empresas mudaram-se para esta ins-
piradora casa. A maioria delas é de pequena dimensão e 

B o r n h o l m  c o n s t r ó i  « f a r ó i s »
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está satisfeita com a companhia das outras. A casa de em-
presas desempenha um papel fulcral numa nova organiza-
ção, denominada «Começar bem em Bornholm», que é uma 
associação com cinquenta membros e primordialmente vo-
cacionada para prestar apoio a empresas recém-criadas.

4.   ■ Problemas encontrados/ l ições 
 aprendidas

O projecto tem mostrado que é difícil trabalhar apenas 
com redes. A prioridade do GAL de Bornholm era apoiar 
medidas colectivas de ajuda às redes e associações incluí-
das nas estratégias de «farol». Associações como a ACAB 
desenvolveram normas de qualidade que impediram a 
adesão de algumas empresas à rede, o que suscitou quei-
xas. O GAL teve de ser rigoroso na aplicação das suas polí-
ticas para garantir que as empresas privilegiavam a quali-
dade e não a quantidade.

O trabalho realizado pelo Leader+ na ilha é visível para os 
residentes, mas tem sido difícil dar maior visibilidade ao 
programa e nem sempre se conseguiu fazê-lo. 

5.   ■ O «valor  acrescentado Leader+» 
 do projec to

O programa tem apoiado vários elementos de valor acres-
centado na ilha de Bornholm. Sem a ajuda do Leader+, os 

artesãos e a indústria alimentar não seriam tão visíveis na 
ilha como são actualmente. Um dos aspectos mais benéfi-
cos do projecto é a grande actividade de ligação em rede 
entre os «faróis», vários parceiros do projecto e empresas a 
título individual. O GAL considera que é muito importante 
continuar a utilizar o modelo de farol e os seus parceiros 
estão unidos, empenhados e preparados para apoiar o de-
senvolvimento de novos «faróis» em Bornholm.

6. ■ 	D uração

O projecto começou no início de Dezembro de 2001 e con-
tinuará até finais de Dezembro de 2007.

7.   ■ Orçamento

O orçamento total do projecto foi de 3 500 000 euros, dos 
quais 960 000 euros financiados pelo FEOGA, 1 500 000 eu-
ros provenientes de fundos públicos nacionais e 1 040 000 
euros de fundos privados. 

Dados de contacto do GAL 

Nome do GAL:  B ornholm ɶ

Nome da pessoa de contac to:  ɶ
Hans Jørgen Jensen

Endereço:  M øl lebak ken 4C,  ɶ
DK-3760 Gudhjem

Telefone:  +45 20 42 33 70 ɶ

Fax:  +45 56 97 00 73 ɶ

Email :  hj j@leader.dk ɶ

Sít io  I nternet :  w w w.leader.dk/bornholm ɶ

Ilustrações cedidas pelo GAL Bornholm.

         B o r n h o l m  c o n s t r ó i  « f a r ó i s »
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 F I N L Â N D I A

NopolaNews — Publicar informação na Internet 
e organizar as cadeias de produção — Projecto exploratório

Contexto do projecto

O GAL Viisari está localizado na Finlândia central e abrange 
os municípios de Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, 
Kyyjärvi, Pihtipudas, Pykönmäki, Saarijärvi, Viitasaari e as 
zonas rurais de Äänekoski. As principais actividades eco-
nómicas da zona encontram-se divididas da seguinte for-
ma: agricultura e silvicultura 19,4%, indústria transforma-
dora 24,7%, sector dos serviços 51,0%. O objectivo do GAL 
é criar um espaço rural agradável com o apoio e a ajuda 
dos seus habitantes.

O programa Viisari tem como principais temas a produção 
de artigos locais e a adopção de medidas comuns para a 
sua comercialização, bem como a melhoria da qualidade 
de vida da população rural. O GAL desenvolve as suas acti-
vidades através de três acções fundamentais: investimen-
tos, desenvolvimento e educação.

Porque constitui este projecto 
um exemplo de boas práticas? 

O NopolaNews aplicou a abordagem assente no nível lo-
cal, na medida em que difunde especificamente informa-
ções locais no norte da Finlândia central. Reúne informa-
ções num ponto central que os habitantes podem consul-
tar e aceder facilmente. As pessoas têm sido incentivadas a 
escrever artigos e opiniões no website transformando-o 
num periódico do cidadão. Foi promovido em toda a re-
gião e a criatividade e singularidade das notícias nele pu-
blicadas foram reconhecidas a nível nacional. Este reco-
nhecimento foi excelente para tornar a região mais conhe-
cida.

Dados sobre o território 

População: 42 000 habitantes ɶ

Superfície: 8 000 km² ɶ

Densidade populacional: 5,25 habitantes/km² ɶ

Número de municípios: 10 ɶ

Melhores práticas do Leader+
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A NopolaNews está conforme com a abordagem ascen-
dente, uma vez que todos podem contribuir ou publicar 
nas suas páginas. Incentiva a discussão e o debate públi-
cos e constitui um instrumento de divulgação útil para o 
município e as associações da região. A NopolaNews intro-
duziu as informações electrónicas actualizadas na vida 
quotidiana das comunidades, empresas e municípios lo-
cais, levando, assim, a uma expansão das estruturas de co-
municação em todo o território.

O projecto é inovador pelo seu modelo, que permitiu aos 
cidadãos e aos clientes acederem de forma imediata à in-
formação. Apesar de ser administrado pelo município, os 
seus benefícios têm chegado a todos os grupos-alvo: cida-
dãos, associações e comunidades. 

O modelo do projecto poderia ser facilmente transferido 
para outras zonas rurais semelhantes. Provou ser um canal 
de informação interessante e contribuiu para aumentar a 
cooperação entre regiões e os seus diversos agentes.

O município de Kyyjärvi administrou o projecto Nopola-
News para o auxiliar na fase de arranque. Para garantir a 
sua continuidade e o seu desenvolvimento como empresa, 
foi fundada a Associação Kyyjärvi Mediamyllärit, que de-
tém os direitos de comercialização relativos a todas as pu-
blicações em rede do município. Futuramente, a Nopola-
News será mantida com base numa empresa.

Descrição do projecto
1.   ■ H istorial  sucinto do projec to

O objectivo do projecto NopolaNews é divulgar melhor o 
município e as ONG de Kyyjärvi em toda a região. O muni-
cípio de Kyyjärvi decidiu proceder ao desenvolvimento e à 
actualização do seu website, substituindo os folhetos men-
sais impressos em papel (que eram distribuídos a todas as 
famílias da zona) por um boletim informativo baseado na 
Internet e intitulado NopolaNews.

O NopolaNews destina-se a divulgar informações do muni-
cípio e a dar uma ampla exposição a outras associações, 
clubes e comités da região. Entendeu-se que as informa-
ções do município e das organizações não governamen-
tais não estavam a ser convenientemente coordenadas, 
chegando com frequência a grupos-alvo diferentes dos 
inicialmente pretendidos, pelo que se sentiu a necessida-
de de centralizar todas as informações num único sítio.

O projecto pretendia não só organizar o fluxo de informa-
ção, mas também coordenar e utilizar os instrumentos 
existentes em ambientes técnicos. Foi, assim, lançada a 
ideia da publicação em rede NopolaNews, na qual todas as 
informações da região poderiam ser encontradas e acedi-
das num único ponto central, que conteria muito mais do 
que as páginas oficiais do município.

2.   ■ Ac tividades pr incipais

Para levar a cabo o pretendido boletim noticioso baseado 
na Internet, o projecto realizou um inquérito e identificou 
quarenta e cinco associações diferentes na zona de Kyyjärvi. 
Vinte e uma estavam dispostas a participar na formação de 
redactores, o que levou a que setenta pessoas fossem desig-
nadas jornalistas. A formação foi propositadamente realiza-
da nas instalações dos participantes, para que estes se habi-
tuassem a editar os materiais nos seus próprios computado-
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res. Dois instrutores visitaram as várias associações e admi-
nistraram a formação de redactores. Após a formação, as 
diferentes associações ficaram em condições de acrescen-
tar, com frequência, informações e artigos ao website.

As páginas Internet de informação ao cidadão foram cria-
das e traduzidas para inglês, sueco, alemão e francês.

3.   ■ Produtos e  resultados concretos

O website foi criado em muito pouco tempo. É composto 
por serviços e técnicas geograficamente diferentes, que as 
comunidades e associações locais podem promover e so-
bre os quais podem escrever. É possível aceder-lhe através 
do endereço http://www.nopolanews.fi 

As informações divulgadas no website abrangem todas as 
notícias e acontecimentos respeitantes à zona de Kyyjärvi, 
além de constituírem um instrumento comprovadamente 
útil para as pessoas que visitam a zona. Alguns dos artigos 
publicados no website são escritos por pessoas influentes 
como, por exemplo, os candidatos à presidência do Esta-
do, no Inverno de 2006. As informações e publicações mais 
antigas são armazenadas em arquivos.

O NopolaNews transmite algumas das suas notícias através 
de páginas multimédia, sendo, por exemplo, possível escu-
tar as reuniões da câmara, comentários desportivos e even-
tos religiosos através da rádio via Internet. Este facto contri-
buiu para melhorar o comportamento dos membros da câ-
mara!

O projecto suscitou muito interesse entre os meios de co-
municação social nacionais e um importante canal de tele-
visão fez uma reportagem sobre o website em que promo-
via o carácter singular do projecto. Mais recentemente, o 
NopolaNews foi nomeado para o concurso World Summit 
Award como representante da Finlândia na categoria WSA-
Finland E-Inclusion (info-inclusão). O concurso, organizado 

N o p o l a N e w s  —  P u b l i c a r  i n f o r m a ç ã o  n a  I n t e r n e t  e  o r g a n i z a r 
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pela European Academy for Digital Media, a Unesco, a UNI-
DO e a ISOC (Sociedade Internet), será realizado na África 
do Sul em 2007.

4.   ■ Problemas encontrados/ l ições 
 aprendidas

Não se registaram problemas durante o projecto.

5.   ■ O «valor  acrescentado Leader+» 
 do projec to

O valor do projecto reside no facto de enfatizar a abertura 
da sociedade a nível municipal. O nível de informação 
acerca da região e a capacidade de utilizar os meios de co-
municação aumentou imenso. Um número considerável 
de jovens de Kyyjärvi participaram no projecto e as técni-
cas do NopolaNews têm sido utilizados nas escolas.
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? ? ?

6. ■ 	D uração

O projecto teve início em Janeiro de 2005 e terminará em 
Novembro de 2007.

7.   ■ Orçamento

O orçamento total do projecto eleva-se a 31 830 euros, dos 
quais 22 918 euros financiados pelo FEOGA, 5 729 euros 
provenientes de fundos públicos nacionais e 3 183 euros 
de fundos privados.

Dados de contacto do GAL 

Nome do GAL: Maaseudun Kehittämisyhdistys  ɶ
Viisari Ry

Nome da pessoa de contacto:  ɶ
Sirpa Maijanen 

Endereço: Koivikontie,  ɶ
FI-82430 Puhos

Telefone: +35 81 32 44 33 06 ɶ

Fax: +35 81 32 44 33 55 ɶ

Email: sirpa.maijanen@pkky.fi ɶ

Sítio Internet: http://kylatoiminta.pkky.fi/jetina ɶ

Dados de contacto do operador local
Nome da organização:  município  ɶ
de Ky yjär vi

Nome da pessoa de contac to:  ɶ
Aaro Toppinen

Endereço:  Honk alehdontie  8 ,  ɶ
FI-43700 Ky yjär vi

Telefone:  +35 84 44 59 70 20 ɶ

Fax:  +35 81 44 59 70 25 ɶ

Email :  aaro.toppinen@k y yjar vi . f i ɶ

Sít io  I nternet :  w w w.k y yjar vi . f i ɶ

Ilustrações cedidas pelo GAL Maaseudun 
Kehittämisyhdistys Viisari Ry.

          N o p o l a N e w s  —  P u b l i c a r  i n f o r m a ç ã o  n a  I n t e r n e t  e  o r g a n i z a r 
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 F R A N Ç A

Centro arqueológico de Nasium

Contexto do projecto

A região do GAL está localizada no território dos vales dos 
rios Ornain e Saulx. A zona está isolada pelo planalto calcá-
rio a leste, mas abre-se gradualmente para a zona de 
Champagne, onde beneficia das importantes vias de co-
municação situadas ao longo do vale aluvial do Ornain.

A zona do GAL Pays d’Accueil des vallées de l’Ornain et de 
la Saulx (PAVOS) é caracterizada pelo declínio demográfi-
co, tendo uma população em envelhecimento e princi-
palmente concentrada nos centros urbanos. A região 
também é afectada pelo declínio da indústria tradicional 
e por uma taxa de desemprego superior à média, sobre-
tudo entre os jovens com menos de 26 anos e as mulhe-
res. Além disso, o vale de Ornain concentra a maior parte 
do emprego nos sectores industrial, agrícola e tradicio-
nais. Com um património arquitectónico excepcional-
mente rico (renascentista), a zona tem grandes potencia-
lidades turísticas. 

Porque constitui este projecto 
um exemplo de boas práticas? 

O projecto é um bom exemplo do desenvolvimento as-
cendente, dado que muitos habitantes locais aderiram à 
associação «La Cité de Leuques», onde puderam apoiar o 
projecto conjuntamente adoptado pelo GAL e os seus 
parceiros, o que lhes permitiu receber formação sobre o 
conceito do projecto. O processo ascendente promovido 
pelo Leader+ reflectiu-se no projecto, permitindo que as 
comunidades locais tomassem as suas próprias decisões 
em matéria de desenvolvimento económico.

Dados sobre o território 

População:  60 717 habitantes ɶ

Super f íc ie :  1  093 k m² ɶ

Densidade populacional :  ɶ
55 habitantes/k m²

Número de municípios:  101 ɶ

O projecto mostra uma excelente abordagem de parceria, 
contando com um claro e forte empenhamento estratégi-
co dos parceiros. Várias câmaras, municípios, organizações, 
associações, técnicos, voluntários e arqueólogos estiveram 
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envolvidos no centro, sendo a parceria uma das principais 
forças por detrás do rápido desenvolvimento do projecto. 

Este foi integrado em vários domínios diferentes, designa-
damente científico, associativo, cultural e turístico, tendo 
criado uma parceria institucional para apoiar todas as suas 
actividades.

Foi criado um sólido sistema de gestão financeira para a asso-
ciação poder dar início às suas actividades. Todos os parceiros 
actuaram de acordo com as respectivas competências e re-
gras específicas. A gestão e o sistema de financiamento do 
projecto congregaram muitas organizações e autoridades. A 
associação também assumiu as suas responsabilidades em 
matéria de gestão técnica e operacional; designadamente re-
alizando avaliações internas no seu conselho de administra-
ção e entre os gestores de grupo, com a apresentação de rela-
tórios pormenorizados nas reuniões gerais.

A sustentabilidade económica do projecto assenta não só 
no compromisso assumido pelas diversas entidades de in-
vestirem na melhoria do centro de Nasium, mas também 
na capacidade dos agentes locais para gerirem o projecto 
de desenvolvimento. O valor acrescentado da operação 

reside em grande medida na responsabilização dos habi-
tantes e no profissionalismo dos membros activos da asso-
ciação. Estes têm um papel mais visível do que o dos agen-
tes de desenvolvimento locais, e o processo tende pro-
gressivamente para a autonomia da associação, o que 
constitui uma clara prova de sustentabilidade.

Descrição do projecto
1.   ■ H istorial  sucinto do projec to

A importância da cidade de Nasium, uma vila galo-romana 
dos séculos segundo e terceiro, foi subestimada até 1998, 
não obstante as antigas escavações terem sido das primei-
ras realizadas no país. Um estudo de viabilidade realizado 
em 1997 avaliou o seu potencial turístico e reuniu pela pri-
meira vez três aldeias, duas estruturas intermunicipais, 
parceiros institucionais e a população local. No entanto, o 
estudo, considerado como o ponto de partida para o de-
senvolvimento de um projecto global, contribuiu grande-
mente para a realização de análises aprofundadas e susci-
tou importantes questões a respeito do lançamento do 
projecto arqueológico de Nasium. 

O projecto conseguiu mobilizar a comunidade rural local 
para poder dispor dos recursos necessários para desenvol-
ver o projecto. Reuniu autarcas e habitantes locais para 
poderem responder conjuntamente à necessidade de pro-
mover o sítio. Foi criada uma associação federativa deno-
minada «La Cité de Leuques», com o apoio do Leader+. 
Esta associação tem um enorme apoio da comunidade lo-
cal, contando com cento e oitenta membros, entre os quais 
quarenta a cinquenta voluntários, de uma população total 
das três aldeias que ronda os trezentos habitantes. A asso-

         C e n t r o  a r q u e o l ó g i c o  d e  N a s i u m
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ciação transformou-se, assim, num organismo fundamen-
tal para o funcionamento do projecto.

Foram as reuniões gerais da associação que lançaram a 
ideia do projecto de Nasium, depois concretizada com o 
envolvimento do Leader+ e as realizações da associação.

2.   ■ Ac tividades pr incipais

A associação foi criada em 2002 e as actividades principais 
do projecto começaram em 2003. 

Em primeiro lugar, em 2003 a associação procurou melhorar 
a estrutura de comunicações e divulgar o antigo sítio de Na-
sium entre os agentes locais. Organizaram-se visitas ao cen-
tro arqueológico e elaboraram-se guias de formação refe-
rentes ao mesmo. Em 2004, realizaram-se eventos turísticos 
e culturais que atraíram visitantes de toda a região. Final-
mente, em 2005 o projecto foi avaliado e os resultados apre-
sentados num dossier Leader+ que realçava os investimen-
tos necessários para tornar o projecto sustentável. Foi igual-
mente criado um website do projecto que tem contribuído 
para o desenvolvimento do centro: http://www.nasium.net

3.   ■ Produtos e  resultados concretos

O projecto já constitui a maior história de sucesso do pro-
grama Leader+ local, tendo os seus resultados ultrapassa-
do as expectativas. As visitas guiadas ao centro contaram, 
no total, com mil e cem participantes (seiscentos dos quais 
de escolas) em 2004. Antes do projecto, o centro nem se-
quer era considerado como uma atracção turística.

Outro resultado importante foi a mobilização, no âmbito da 
associação, das comunidades e dos habitantes locais, que 
puderam adquirir novas competências. O projecto também 
suscitou o interesse de vários organismos diferentes (muni-
cípios, comunidades, autarquias locais, etc.), levando ao en-
volvimento de toda a comunidade, desejosa de participar 
no projecto e para ele contribuir com as suas competências. 
As perspectivas parecem ser, assim, ainda mais promissoras 
do que os actuais resultados mostram, tendo sido realizados 
grandes investimentos no desenvolvimento do centro atra-
vés da associação: campanhas de escavação, construção de 
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um centro de descoberta e, até 2007-2008, a criação de um 
centro turístico com um filme a três dimensões que recons-
titua o sítio em tamanho natural, com os seus 15 000 habi-
tantes, tal como era no século II DC. 

4.   ■ Problemas encontrados/ l ições 
 aprendidas

O projecto deparou com um obstáculo inicial decorrente 
da falta de conhecimento da zona antes de a associação 
ter sido constituída, o que inibiu o envolvimento do muni-
cípio no projecto. Após a realização de reuniões e contac-
tos regulares com o município, este foi aderindo progressi-
vamente às ideias do projecto e compreendeu a necessi-
dade do seu desenvolvimento.

Outro problema foi a falta de envolvimento da delegação 
regional responsável pelas actividades culturais, o que im-
pediu que o centro e as actividades se desenvolvessem 
mais rapidamente.

5.   ■ O «valor  acrescentado Leader+» 
 do projec to

O apoio do Leader+ permitiu que o centro arqueológico 
de Nasium deixasse de ser apenas um sucesso científico 
(com escavações ao longo de quatro séculos) e passasse a 
ser também um êxito em matéria de desenvolvimento. O 
GAL deu o impulso necessário para a criação de um projec-
to baseado num método excelente, que utiliza uma abor-
dagem participativa e de parceria, centrada no desenvolvi-
mento do património e em que é dado especial destaque 
às novas tecnologias e à formação dos habitantes de três 
aldeias locais sobre a cultura do projecto. Deste modo, pu-
deram promover o seu próprio desenvolvimento econó-
mico.

6. ■ 	D uração

O projecto teve início em Janeiro de 2003 e terminou em 
Dezembro de 2005.

7.   ■ Orçamento

O orçamento total do projecto eleva-se a 67 077 euros, dos 
quais 11 701 euros financiados pelo FEOGA, 26 668 euros 
provenientes de fundos públicos nacionais e 28 708 euros 
de fundos privados. 

Dados de contacto do GAL 

Nome do GAL: Pays d’accueil des vallées  ɶ
de l’Ornain et de la Saulx

Nome da pessoa de contacto: Xavier Gouery ɶ

Endereço: 5, rue Jeanne d’Arc,  ɶ
F-55000 Bar Le Duc

Telefone: +33 329 45 07 94 ɶ

Fax: +33 329 79 21 95 ɶ

Email: pavos.leader@wanadoo.fr ɶ

Dados de contacto do operador local

Nome da organização:  ɶ Association La Cité des 
Leuques

Nome da pessoa de contacto:  ɶ Pierre Legeay

Endereço:  ɶ 35, Grande rue, 
F-55 500 Saint-Amand sur Ornain

Telefone: ɶ  +33 329 70 93 07

Fax:  ɶ +33 3297 0 96 61

Email:  ɶ pierrelegeay@aol.com

Sítio Internet:  ɶ www.nasium.net

Ilustrações cedidas pelo GAL Pays d’accueil des vallées 
de l’Ornain et de la Saulx.
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 F R A N Ç A

Criação de um sistema de aquecimento 
al imentado por  lenha das  matas  locais

Contexto do projecto

O GAL de Haute Mayenne está localizado entre as regiões 
de Mayenne, Bretanha e Normandia. No norte e no leste, a 
paisagem é predominantemente composta por uma mis-
tura de bosques e pastagens. O Mont des Avaloirs, ponto 
mais alto do Massif Armoricain, está localizado em Haute 
Mayenne.

A zona é considerada dinâmica e a agricultura desempe-
nha um papel importante na economia local. Também 
possui um sector industrial forte e diversificado, que inclui 
tecnologias de ponta nos seguintes sectores: informática, 
discos ópticos, plástico e tipografia. As actividades cultu-
rais também são importantes, especialmente os famosos 
festivais de música contemporânea e a arte de rua que 
atraem muitas pessoas de fora da região. 

O GAL Haute Mayenne tem muitos objectivos para a re-
gião e pretende, sobretudo, mobilizar, reter e atrair jovens 
que possam vir a ser agentes rurais, promover ligações 
sustentáveis entre os sectores socioeconómico e cultural, 
envolvendo os agentes locais, inventar formas inovadoras 
de participar na vida pública e privada e, de um modo ge-
ral, tornar a Haute Mayenne uma zona de excelência no 
domínio do desenvolvimento sustentável. 

Porque constitui este projecto 
um exemplo de boas práticas? 

O projecto vai ao encontro de várias necessidades do terri-
tório de Haute Mayenne. Preservou o património territorial 
dos bosques e manteve o emprego local através da procu-

Dados sobre o território 

População: 90 821 habitantes ɶ

Superfície: 2 176 km² ɶ

Densidade populacional: 42 habitantes/km² ɶ

Número de municípios: 102 ɶ

Melhores práticas do Leader+
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          C r i a ç ã o  d e  u m  s i s t e m a  d e  a q u e c i m e n t o  a l i m e n t a d o 
p o r  l e n h a  d a s  m a t a s  l o c a i s

ra de aparas de madeira. O projecto também contribuiu 
para a satisfação da crescente procura de energia existente 
na região, em resultado do crescimento da população.

Foi visível uma forte abordagem de parceria em todas as 
fases do projecto. O município de Saint Hilaire, que gere o 
projecto, reuniu vários parceiros regionais para participa-
rem nos aspectos técnicos e financeiros do mesmo. O GAL 
também contribuiu para o envolvimento e o empenha-
mento de outros parceiros, designadamente das autorida-
des locais, constituindo um bom exemplo de ligação entre 
as comunidades locais e os agricultores, para poderem 
unir esforços na prossecução de objectivos comuns.

O projecto é inovador a muitos níveis. Apesar de se basear 
numa ideia que não é nova a nível europeu, esta iniciativa 
é a primeira do seu género na região ocidental da França. 
Também está de acordo com a estratégia do Pays de Haute 
Mayenne e do GAL para o sector das energias renováveis. 
Todavia, o projecto é verdadeiramente inovador no que 
respeita ao desenvolvimento sustentável, na medida em 
que cria excelentes ligações entre as novas fontes de ener-
gia, a protecção do ambiente e o património, além de re-
forçar o emprego a nível local.

A abordagem integrada esteve claramente patente no 
projecto, uma vez que este conseguiu congregar diversas 
entidades em torno do sector da energia baseada na ma-
deira. Nos próximos três anos, os autarcas concentrarão 
esforços nas questões energéticas de Haute Mayenne, de 
acordo com o compromisso do município de reduzir as 
suas emissões de gases com efeito de estufa. O objectivo 
geral é criar uma estrutura de recolha e venda de «aparas 
de madeira» em todo o território.

O projecto será sustentável tanto em termos económicos 
como em termos ecológicos. Economicamente, tem inte-
resse para os novos habitantes (através do fornecimento 
de uma fonte de energia alternativa mais barata) e para 
os agricultores (através da criação de postos de trabalho 
e do fornecimento de uma fonte de actividade). Ecologi-
camente, o projecto contribui para a salvaguarda do pa-
trimónio florestal e para a redução das emissões de dióxi-
do de carbono, dos transportes e da poluição. Dado que 
as caldeiras de aparas de madeira têm uma taxa de com-
bustão elevada, obtém-se o máximo valor energético 
desse combustível. A um nível mais local, o projecto sen-
sibilizou a população rural para as questões do aqueci-
mento global e mostra como é possível preservar e man-
ter os recursos naturais.

Descrição do projecto

1.   ■ H istorial  sucinto do projec to

A zona de Haute Mayenne possui uma paisagem muito 
bonita, onde se destacam as suas sebes arbóreas caracte-
rísticas do espaço rural tradicional e que representam um 
verdadeiro património cultural e ecológico. As sebes são 
fundamentais para a conservação dos solos e da biodiver-
sidade e constituem barreiras cruciais para a protecção das 
culturas e o combate à erosão do solo. Contudo, encon-
tram-se ameaçadas por falta de uma gestão e manutenção 
adequadas, por se considerar que dão demasiado trabalho 
e pouco lucro.

O município de Saint-Hilaire apresentou a ideia do projec-
to em 2002, na sequência do persistente interesse pelas 
fontes simples de energias renováveis manifestado pelas 
comunidades locais, tendo decidido instalar caldeiras que 
podiam funcionar com aparas de madeira das zonas arbo-
rizadas locais. 

Os benefícios do projecto residem no facto de este ofere-
cer oportunidades de estreita colaboração com os agricul-
tores na produção de blocos de madeira, a partir da correc-
ta manutenção e gestão das sebes arbóreas. Também faz 
parte de uma via de desenvolvimento escolhida pelo GAL 
e pelo Pays de Haute Mayenne, a qual visa fomentar ao 
máximo a preservação dos recursos naturais e promover a 
utilização de energias alternativas e renováveis.

O projecto está directamente associado à estratégia que o 
GAL desenvolveu em 2004 para dar um «salto qualitativo» 
em matéria de eficiência energética e de energias renová-
veis. Apesar de haver lenha mais barata no mercado indus-
trial de madeira, o município de Saint-Hilaire reconheceu a 
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necessidade de utilizar a madeira obtida das sebes arbóre-
as para preservar os múltiplos aspectos desse património e 
também para ajudar a manter o emprego e as actividades 
económicas locais.

2.   ■ Ac tividades pr incipais

A principal actividade do projecto está centrada na instala-
ção de uma rede para fornecer calor e água quente a trinta 
e três domicílios privados no conjunto residencial «Les Li-
las». Juntamente com outros projectos de habitação social 
em curso, esta iniciativa demonstra uma forma de satisfa-
zer as necessidades habitacionais de uma população em 
crescimento.

A ideia é executar o projecto experimentalmente e transfor-
má-lo num exemplo para o território, em termos de aprovei-
tamento futuro das fontes de energia renováveis. Nele se 
destacam também a comunicação e a colaboração com a 
federação regional de cooperativas de utilização de equipa-
mentos agrícolas (Fédération départementale des Coopéra-
tives d’utilisation du matériel agricole — FDCUMA) para 
ajudar os agricultores voluntários a estruturar os seus forne-
cimentos de blocos de madeira para combustível.

Globalmente, o projecto teve três fases principais. Em pri-
meiro lugar, realizou-se uma visita de estudo à Alemanha 
em 2003 para entender o conceito de rede de aquecimen-
to a lenha e para ajudar a efectuar um estudo de viabilida-
de. No final de 2004, o projecto exigiu um concurso para a 
instalação de sistemas de aquecimento subterrâneos e no 
início de 2005 estava pronto para instalar a rede Les Lilas. 
Em 2005, os agricultores locais assumiram a sua parte do 
projecto, assegurando a manutenção dos bosques e o for-
necimento de aparas de madeira. As caldeiras foram então 
instaladas, tendo a rede iniciado o serviço de aquecimento 
no Outono de 2005. 

Em 2006 o projecto forneceu serviços destinados a auxiliar 
a instalação da segunda rede Les Lilas!

3.   ■ Produtos e  resultados concretos

O projecto gerido pelo município de Saint Hilaire tem tido 
grande êxito e beneficiado várias comunidades. Os resi-
dentes do conjunto residencial Les Lilas usufruem dos be-
nefícios do aquecimento, os agricultores que abasteceram 
a lenha obtiveram ganhos com a actividade e o projecto 
deu um bom exemplo ao conjunto do território, servindo 
de mostruário para a promoção das energias renováveis 
através da utilização do património local.

C r i a ç ã o  d e  u m  s i s t e m a  d e  a q u e c i m e n t o  a l i m e n t a d o 
p o r  l e n h a  d a s  m a t a s  l o c a i s

A principal realização consiste no desenvolvimento e na 
oferta de uma rede hidráulica que fornece calor e água 
quente ao conjunto residencial Les Lilas. O combustível foi 
obtido a partir da recuperação da madeira resultante da 
manutenção e da poda das sebes arbóreas.

Os agricultores criaram um sector de recolha de lenha apoia-
do pelo município local, que estabeleceu uma estrutura pú-
blica para comprar a lenha directamente aos agricultores e 
revender a energia produzida às comunidades locais.

Na região foi fundada uma associação local, a «Bois Bocage 
Energie» (Energia da madeira das sebes), que apoia os agri-
cultores, visto poderem vender a lenha por seu intermé-
dio, desde que respeitem o trabalho de manutenção para 
preservar e desenvolver a rede de sebes local. Este sistema 
faz com que os agricultores tenham interesse em manter o 
património florestal, assegurando, assim, a sua protecção.

Outro importante benefício do projecto consiste no facto 
de este ter criado ligações e redes entre a autarquia local, 
os habitantes, os agricultores e os autarcas, etc., para asse-
gurar um funcionamento fácil e eficaz.

4.   ■ Problemas encontrados/ l ições 
 aprendidas

O principal problema que o projecto teve de enfrentar foi 
o cepticismo de alguns agricultores, proprietários e habi-
tantes rurais. Actualmente, só três agricultores estão ple-
namente envolvidos na organização do fornecimento de 
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aparas de madeira. Ainda é necessário convencer os outros 
dos benefícios e do interesse económico do projecto. Não 
há uma solução fácil, mas o município prossegue com as 
suas acções de sensibilização. 

5.   ■ O «valor  acrescentado Leader+» 
 do projec to

O Leader+ ajudou a desenvolver a ideia do projecto, na se-
quência da organização de uma visita de estudo à Alema-
nha, a fornecer formação, na região, sobre todos os aspec-
tos da energia e a avaliar a viabilidade do projecto. O GAL 
influenciou claramente os restantes parceiros financeiros, 
em especial o governo, para que se envolvessem e empe-
nhassem no projecto.

O verdadeiro valor acrescentado do projecto reside no seu 
carácter inovador, além de ser um bom exemplo regional 
de utilização eficaz das fontes de energia renováveis, pre-
servando simultaneamente o património natural florestal, 
em benefício da população local.

6. ■ 	D uração

O projecto começou em Janeiro de 2005 e terminará em 
finais de Dezembro de 2007.

7.   ■ Orçamento

Os custos totais do projecto ascendem a 363 957 euros, 
dos quais 79 315 euros financiados pelo FEOGA, 211 842 
euros provenientes de fundos públicos nacionais e 72 799 
euros de fundos privados.

Dados de contacto do GAL 

Nome do GAL:  GAL Haute M ayenne ɶ

Nome da pessoa de contac to:  Laurent  ɶ
S ouchet

Endereço:  Ancienne M air ie,  Place  ɶ
de Cheverus, 
F-53100 M ayenne

Telefone:  +33 243 04 64 50 ɶ

Fax:  +33 243 04 64 59 ɶ

Email :  l . souchet@hautemayenne.org ɶ

Sít io  I nternet :  w w w.hautemayenne.org ɶ

Dados de contacto do operador local

Nome da organização:  Commune de S aint  ɶ
H ilaire  du M aine

Nome da pessoa de contac to:  Christ ian  ɶ
Q uinton

Endereço:  18,  rue Landes,  ɶ
F-53380 St  H i laire  du M aine

Telefone:  +33 243 02 72 65 ɶ

Fax:  +33 243 02 64 02 ɶ

Email :  mair ie.st .hi la ire@free.fr   ɶ

Ilustrações cedidas pelo GAL Haute Mayenne.

          C r i a ç ã o  d e  u m  s i s t e m a  d e  a q u e c i m e n t o  a l i m e n t a d o 
p o r  l e n h a  d a s  m a t a s  l o c a i s
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 A L E M A N H A

Centro de informação e comercialização da fábrica 
de tijolos e gesso duro de Hundisburg

Contexto do projecto

A zona do GAL é composta por belas colinas pouco elevadas, 
localizadas na região alemã de Sachsen-Anhalt. Tem uma es-
trutura de povoamento bem definida, com pouca dispersão 
urbana e fronteiras claras entre as zonas habitadas e os espa-
ços abertos. Nessa zona vivem muitos artesãos que assegu-
ram um nível elevado de oferta regional. Na região desenvol-
veram-se localidades pequenas, comercialmente activas e 
atraentes, como Haldensleben, Erxleben e Flechtingen. As 
condições para a produção agrícola são muito boas na zona 
sul da região pois os solos são muito férteis.

As infra-estruturas estão desigualmente distribuídas pelo 
território. As potencialidades económicas e as oportunida-
des de emprego concentram-se em Haldensleben, um cen-
tro urbano de média dimensão. No entanto, a situação nas 
zonas rurais é muito diferente, uma vez que não há indústria 
e escasseiam as oportunidades de emprego, embora tenha 
potencial para desenvolver um forte turismo cultural, o qual 
foi reconhecido pelo GAL. O objectivo deste último é desen-
volver espaços de recreio e o mercado do turismo, visto que 
a região possui excelentes ligações em matéria de transpor-
tes com as zonas vizinhas. Uma das prioridades do GAL é 
desenvolver a região através da criação de uma sólida plata-
forma de comercialização em Flechtinger Höhenzug, na 
qual serão incorporados vários projectos-piloto que tiram 
partido dos recursos naturais e culturais da região.

Porque constitui este projecto 
um exemplo de boas práticas? 
O projecto é uma iniciativa inovadora porque conseguiu 
relançar um método tradicional de produção de materiais 

Dados sobre o território 

População:  37 190 habitantes ɶ

Super f íc ie :  489 k m² ɶ

Densidade populacional :  76 ɶ

Número de municípios:  n/a ɶ
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de construção para restaurar e preservar edifícios e monu-
mentos antigos. Graças a dois projectos que o Leader+ 
apoiou, a fábrica de tijolos de Hundisburg prepara-se para 
criar uma marca regional de materiais de construção espe-
cíficos. O lema «um monumento produz para outros mo-
numentos» resume a sua estratégia inovadora.

A abordagem integrada está presente no projecto, dado 
que a fábrica de tijolos não só se afirmou como uma bem 
sucedida empresa de produção de materiais de constru-
ção, mas também funciona como uma importante atrac-
ção turística, constituindo um valor acrescentado regional. 
A integração de métodos de conservação, arqueologia e 
turismo gera uma complementaridade e cria uma estraté-
gia empresarial coerente e eficaz. A fábrica de tijolos soube 
salientar a importância da pedra local e dos materiais de 
construção tradicionais através da promoção do turismo e 
da sensibilização para o património cultural da região.

O projecto provou ser economicamente sustentável, ten-
do a produção vindo a aumentar continuamente nos últi-
mos anos. Pela primeira vez, o gesso duro de Hundisburg 
será utilizado num grande projecto em Berlim, no Museu-
msinsel! Trata-se de um triunfo muito especial para a fábri-
ca e tem, evidentemente, grande importância para a re-
gião no seu conjunto.

Descrição do projecto
1.   ■ H istorial  sucinto do projec to

A fábrica de tijolos Hundisburg tem um importante valor 
regional e é considerada como um monumento tecnológi-
co. Começou a produzir tijolos na viragem do século XX, 
mas na década de 1930 deixou de modernizar as suas téc-
nicas e a produção foi reduzida ao mínimo na época da 

República Democrática Alemã, quando foram adoptadas 
medidas de emprego para pessoas com dificuldades de 
aprendizagem. Após a reunificação da Alemanha, esta fun-
ção social foi mantida e a empresa modernizada. A fábrica 
continuou a fabricar tijolos à moda antiga, que começa-
ram a ser muito utilizados na renovação de edifícios histó-
ricos. Os contactos com várias instituições históricas e de 
preservação de monumentos foram reforçados e desen-
volveram-se ideias para produzir novos materiais. A fábrica 
de tijolos tem muitas potencialidades devido aos abun-
dantes recursos naturais da região, que há vários séculos é 
considerada como uma das principais regiões produtoras 
de gesso duro e cimento de mármore.

Com a introdução de novas técnicas industriais e a mudan-
ça para o cimento armado, nos últimos anos, a tecnologia 
do gesso duro perdeu a sua importância e deixou de ser 
usada após a década de 1960. Contudo, os materiais de 
construção tradicionais são muito importantes para pre-
servar os edifícios e monumentos históricos na sua forma 
original, e a sua procura está a aumentar. 

Em resposta, a associação «Förderverein Technisches Denk-
mal Ziegelei Hundisburg» desenvolveu duas ideias de pro-
jecto com o auxílio do Leader+. Em primeiro lugar, resolveu 
criar um centro de comercialização e de informação e em 
segundo lugar procurou reintroduzir a produção de gesso 
duro na fábrica de tijolos. Actualmente, a fábrica oferece vá-
rios serviços, incluindo: áreas de produção, um museu, uma 
carpintaria, uma oficina de cerâmica e uma pousada. No lo-
cal, podem realizar-se vários cursos e é fornecido alojamen-
to a quem quiser. Com estas duas facilidades adicionais, iria 
certamente ter mais actividades, estabelecer mais contac-
tos e adquirir importância a nível regional.
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2.   ■ Ac tividades pr incipais

A fim de desenvolver o centro de comercialização e infor-
mação, o projecto instalou um escritório e uma pequena 
oficina. O escritório trataria da comercialização dos mate-
riais de construção, além de servir de zona de recepção e 
atendimento dos visitantes.

O segundo projecto, centrado na reintrodução da produ-
ção de gesso duro, tratou de reconstruir alguns dos fornos 
de tijolos históricos que antes eram utilizados no local e 
ofereciam excelentes condições para o projecto. É neces-
sário restaurar muitos elementos importantes para atingir 
a qualidade própria do gesso histórico, designadamente 
os pavimentos, o revestimento exterior das paredes, as 
técnicas de queima específicas, o arrefecimento lento, etc., 
que são aspectos elementos fundamentais do processo de 
produção.

O projecto também realizou trabalhos de investigação, em 
conjunto com a Universidade de Bauhaus, em Weimar, e a 
Universidade Técnica de Dresden, para analisar a composi-
ção e as características dos materiais de construção históri-
cos. Esta era uma condição prévia para a certificação do 
material, a fim de garantir a qualidade do produto.

3.   ■ Produtos e  resultados concretos

O centro de comercialização e informação está a funcionar 
desde 2003. A produção anual de gesso duro já se eleva a 
trinta ou quarenta toneladas!

O projecto financiou o desenvolvimento e o fabrico de 
equipamentos de produção específicos, designadamente 
para triturar e peneirar as matérias-primas, e apoiou as me-
didas de garantia e controlo da qualidade.

Foram criados dois postos de trabalho a tempo inteiro e os 
membros do pessoal estão a tornar-se peritos no restauro 
e na preservação de materiais de construção históricos. 
Embora o gesso duro seja um produto único, com um lon-
go tempo de produção e que apenas se destina a um ni-
cho de mercado, já está a ter êxito em termos económicos. 
Ao fim de apenas um ano de produção deste material tra-
dicional, a procura já se fez sentir a nível regional. A fábrica 
de tijolos, em geral, foi reconhecida a nível internacional 
numa conferência realizada em 2005, em Hundisburg (as 
«jornadas de calcário, gesso e tijolo de Hundisburg»), na 
qual participaram 130 peritos em técnicas de produção 
históricas.

4.   ■ Problemas encontrados/ l ições 
 aprendidas

A gestão do projecto constituiu um desafio considerável, 
pois foi necessário coordenar uma série de peritos, fabri-
cantes e equipamentos. Na sua maioria, estes últimos tive-
ram de ser especificamente adaptados às necessidades da 
produção de gesso duro e, por isso, o projecto foi obrigado 
a manter um contacto regular com os produtores.

As intensas actividades de ligação em rede e de comercia-
lização desenvolvidas pela fábrica de tijolos, entre impor-
tantes instituições históricas e cientistas neste domínio, 
também foi importante para garantir o reconhecimento e 
a sustentabilidade da empresa.

5.   ■ O «valor  acrescentado Leader+» 
 do projec to

O Leader+ contribuiu para as actividades profissionais de 
produção e de comercialização. Ambos os projectos ajuda-
ram a fábrica a reforçar a sua posição num nicho de merca-
do, graças ao desenvolvimento de produtos de alta quali-

C e n t r o  d e  i n f o r m a ç ã o  e  c o m e r c i a l i z a ç ã o  d a  f á b r i c a 
d e  t i j o l o s  e  g e s s o  d u r o  d e  H u n d i s b u r g
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? ? ?          C e n t r o  d e  i n f o r m a ç ã o  e  c o m e r c i a l i z a ç ã o  d a  f á b r i c a 
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dade. Um aspecto particularmente valioso do projecto re-
side no facto de contribuir para a preservação de monu-
mentos e edifícios históricos importantes, devolvendo-lhes 
a sua forma original, o que também reforça a identidade 
regional.

O projecto teve valor acrescentado a nível regional ao de-
senvolver um centro de competências de alta qualidade, 
que as pessoas podem visitar e onde podem aprender, 
além de ter reorientado os investimentos no domínio dos 
materiais de construção.

6. ■ 	D uração

O projecto teve início em Novembro de 2002 e terminará 
em Dezembro de 2007.

7.   ■ Orçamento

Os custos totais do projecto ascenderam a 195 922 euros, 
dos quais 146 642 euros financiados pelo FEOGA, 
19 552 euros provenientes de fundos públicos nacionais e 
29 328 euros de fundos privados.

Dados de contacto do GAL 
Nome do GAL:  Flechtinger Höhenzug ɶ

Nome da pessoa de contac to:  Wolfram  ɶ
Westhus & Harald Blanke 

Endereço:  Schloss 3,  ɶ
D-09343 Hundisburg

Telefone:  +49 39 15 97 91 90 ɶ

Fax:  +49 39 15 97 91 99 ɶ

Email :  schubewesthus@aol.com;  ɶ
schloss.hundisburg@t- online.de

Dados de contacto do operador local

Nome da organização:  Förder verein  ɶ
Technisches Denkmal Ziegelei  Hundisburg

Endereço:  O tto -von-Guericke -Strasse 65,  ɶ
D-39104 Magdeburg

Telefone:  +49 39 16 62 36 45 ɶ

Fax:  +49 39 16 62 36 46 ɶ

Email :  westhusmd@aol.com ɶ

Sítio Internet:  w w w.ziegelei-hundisburg.de ɶ

Ilustrações cedidas pelo GAL Flechtinger Höhenzug.



Melhores práticas do Leader+

? ? ?

41

 A L E M A N H A

Canal de rede aberta: actividades 
de comunicação social na aldeia

Contexto do projecto

A região de Mühlenkreis, na Renânia do Norte-Vestefália, 
tem um ambiente natural diversificado e uma paisagem 
muito atraente. A zona tem excelentes potencialidades 
para promover o turismo e incentivar o estabelecimento 
de várias estruturas económicas. No entanto, tem passado 
por dificuldades nos últimos tempos, devido às rápidas 
mudanças estruturais ocorridas no sector agrícola, que 
causaram uma enorme redução do emprego, com poucas 
oportunidades de desenvolvimento. Muitos jovens estão a 
abandonar a região devido às poucas possibilidades de 
frequência do ensino superior e de formação.

As comunidades locais de Mühlenkreis identificam-se for-
temente com a sua região e orgulham-se do lugar onde 
vivem. A população rural está muito empenhada em de-
senvolver a sua região, por exemplo das infra-estruturas e 
das estruturas sociais e de apoio às aldeias em declínio. 

O grupo de acção local de Mühlenkreis pretende tornar a 
sua zona num lugar próspero e com grande qualidade de 
vida e de trabalho, mediante a criação de oportunidades 
de emprego rural nos sectores económico, ecológico e so-
ciocultural. O GAL tem os seguintes objectivos: gerar valor 
acrescentado no domínio da transformação e da comer-
cialização dos produtos da região, diversificar o sector agrí-
cola graças à manutenção e à criação de postos de traba-
lho na nova economia, criar condições atractivas para as 
pessoas que residem nas zonas rurais, através do reforço 
da vida das aldeias, das infra-estruturas e da sua manuten-
ção, e valorizar o ambiente natural. 

Dados sobre o território 

População: 96 612 habitantes ɶ

Superfície: 880 km² ɶ

Densidade populacional: 109 habitantes/km² ɶ

Número de municípios: n/a ɶ
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Porque constitui este projecto 
um exemplo de boas práticas? 

A abordagem assente no nível local foi claramente incor-
porada neste projecto, uma vez que os programas de rádio 
puseram em evidência as ocorrências quotidianas e a his-
tória das pequenas aldeias de toda a região do GAL. O pro-
jecto mostrou algumas diferenças culturais existentes en-
tre os habitantes locais e contribuiu, assim, para reforçar a 
identidade regional e para sensibilizar a população a res-
peito das questões socioculturais locais e regionais.

A abordagem de parceria esteve bem patente no projecto, 
tendo o GAL e o Laboratório de Comunicação Social cola-
borado estreitamente em todos os seus aspectos. Essa co-
operação eficaz ajudou a estabelecer bons contactos com 
as instituições das aldeias abrangidas pelo GAL que pode-
riam estar interessadas em participar.

O projecto tem um conceito globalmente inovador. Tirou 
partido de uma legislação regional específica para divul-
gar o conhecimento, a experiência e a história das ques-
tões socioculturais através de programas de rádio, o que 
constitui uma abordagem inteiramente nova.

A abordagem integrada foi um dos aspectos mais impor-
tantes do projecto. Contribuiu consideravelmente para 
sensibilizar a população para a cultura, a história e as ques-
tões de desenvolvimento locais e regionais. Os programas 
de rádio foram, sobretudo, um instrumento eficaz para 

promover o programa Leader+ e o GAL, pelo que este pro-
jecto pode ser considerado como uma medida de comuni-
cação orientada para o desenvolvimento rural na região.

Os princípios básicos do projecto poderiam ser transferi-
dos para todos os tipos de zonas rurais, mas ele foi particu-
larmente afortunado por poder beneficiar da lei dos meios 
de comunicação locais, que reservava uma hora de radio-
difusão para fins não lucrativos. O projecto também foi 
bem sucedido graças à direcção enérgica do laboratório 
da comunicação social, um organismo com suficientes co-
nhecimentos e equipamentos especializados para assegu-
rar uma produção profissional dos programas de comuni-
cação social. Seria essencial possuir tais conhecimentos 
em eventuais projectos semelhantes.

Descrição do projecto
1.   ■ H istorial  sucinto do projec to

Este projecto foi desenvolvido pelo GAL Mühlenkreis e por 
um laboratório de comunicação social local da região de 
Minden-Lübbecke. A ideia geral era promover a história e 
as actividades que têm lugar nas zonas rurais através da 
radiodifusão. O projecto aproveitou uma oportunidade in-
teressante, proporcionada pela nova lei aprovada na re-
gião determinando que todas as estações de rádio comer-
ciais tinham de oferecer uma hora de difusão por dia, fora 
do horário nobre, para fins não lucrativos.

O director do laboratório de comunicação social percebeu 
que esta seria uma excelente oportunidade para mobilizar 
uma série de pessoas e divulgar vários grupos, artistas e as-
sociações locais, bem como a própria história local, etc. To-
das as aldeias são únicas, distintas e variadas e, através da 
cooperação com o GAL Mühlenkreis, desenvolveu-se a ideia 
das «crónicas da aldeia» de modo a dar lugar a um projecto. 
O seu objectivo era reforçar o interesse pela história e as co-
munidades locais nos meios de comunicação social, bem 
como transferir algumas competências básicas de comuni-
cação para os cidadãos locais. 

2.   ■ Ac tividades pr incipais

O Leader+ auxiliou e apoiou a gestão do projecto, tendo 
suportado a maior parte dos custos de produção dos pro-
gramas de rádio mensais.

A primeira emissão debruçou-se sobre o programa Lea-
der+: os seus objectivos e metas, os projectos que tem 

          C a n a l  d e  r e d e  a b e r t a :  a c t i v i d a d e s 
d e  c o m u n i c a ç ã o  s o c i a l  n a  a l d e i a
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apoiado e as formas de participar no Leader+. Esta emis-
são foi um bom início para o programa! O GAL também 
compilou uma grande base de dados de várias instituições 
e associações locais, a fim de definir os grupos-alvo que 
poderiam estar interessados em contribuir para o progra-
ma de rádio.

Após mais algumas emissões do laboratório de comunica-
ção social, o projecto começou a ser conhecido pelas regi-
ões e os representantes das instituições que já tinham sido 
contactadas funcionaram como multiplicadores perfeitos. 
Os programas regionais foram produzidos com o apoio e a 
iniciativa do director do laboratório.

Nos programas de rádio mensais, diversas organizações e 
pessoas da região foram convidadas a apresentar as suas 
aldeias de várias perspectivas diferentes. Por exemplo, po-
diam debater a língua local, modos de vida específicos, 
costumes, etc.

A oficina de comunicação social fez uma digressão pela re-
gião, equipada com um microfone e um gravador, tendo 
visitado várias instituições produtores alimentares, empre-
sas de artesanato, escolas locais, etc. De um modo geral, a 
maioria dos programas seguiu uma estrutura idêntica, mas 
a forma como as histórias eram contadas variou muito! 
Também foram entrevistados cidadãos mais idosos para 
que a história das aldeias pudesse ser contada, por exem-
plo o tipo de vestuário que a sua população costumava 
usar e os antigos ofícios e actividades quotidianas que ne-
las tinham outrora lugar.

O programa de rádio teve muito êxito e o seu conteúdo era 
estimulante, rico e variado, suscitando, deste modo, um 
interesse considerável em toda a região. 

3.   ■ Produtos e  resultados concretos

Ao longo da vida do projecto, foram emitidos vinte e cinco 
programas mensais sobre várias histórias das aldeias da 
região. Cada programa mensal teve um audiência média 
de quatro mil e seiscentos ouvintes!

Os programas revelaram alguns dos muitos tesouros rurais 
ocultos nas aldeias do distrito de Minden-Lübbecke. Esta 
foi uma óptima forma de publicitar o Leader+, e alguns 
dos residentes designavam até o programa por «Rádio Le-
ader+»!

O projecto também levou ao desenvolvimento de redes e à 
criação de um sentimento de pertença entre os grupos da 
comunidade. Os habitantes tiveram a possibilidade de co-

nhecer a sua zona de uma nova perspectiva, tendo aprofun-
dado a identificação com a sua região, o que tem particular 
importância para os membros mais jovens da comunidade. 
Um dos principais objectivos do projecto, alargar os hori-
zontes e aprender uns com os outros, foi alcançado.

4.   ■ Problemas encontrados/ l ições 
 aprendidas

Após a emissão do primeiro programa, tornou-se evidente 
que muitas pessoas o tinham ouvido e que tinham gosta-
do. Isto gerou grande interesse noutras regiões e aldeias, 
tendo a procura aumentado rapidamente. O GAL promo-
veu um concurso entre as aldeias para ajudar a escolher a 
região que ia servir de exemplo.

Depois da gravação de um programa, era frequente haver de-
masiado material para seleccionar, ultrapassando em muito o 
período de uma hora que podia ocupar na rádio. Por isso, foi 
importante que o gestor do projecto se mantivesse em estrei-
to contacto com os agentes locais para que todos ficassem 
contentes com o conteúdo final do programa.

O laboratório de comunicação social também desenvol-
veu, em paralelo, um curso de formação especializada para 
«repórteres de aldeia». Apesar de o curso ser composto 
por uma série de módulos, tornou-se evidente que os par-
ticipantes estavam sobretudo interessados na narração de 
histórias e da história em geral. O curso também procurou 
ajudar a criar uma rede de multiplicadores que continuas-
sem a desenvolver programas futuros de forma autónoma. 
Infelizmente, isso não se concretizou, ficando patente que 
o tempo disponível e o empenhamento dos voluntários 
tinham os seus limites.

5.   ■ O «valor  acrescentado Leader+» 
 do projec to

O apoio do GAL e do Leader+ em geral ajudou a transferir 
e a divulgar uma ideia da comunidade local para o nível 
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regional. O Leader+ desempenhou um papel importante 
no estabelecimento de redes para os contactos iniciais, 
quando os programas de rádio foram concebidos. Tam-
bém permitiu que o laboratório de comunicação social 
produzisse uma série de emissões que, por sua vez, contri-
buíram para aumentar o interesse do público em geral 
pela história local e pelas questões relativas ao desenvolvi-
mento rural. Um único programa de rádio nunca teria sido 
capaz de suscitar um interesse tão vasto.

6. ■ 	D uração

O projecto teve início em Julho de 2003 e terminou no fim 
de Novembro de 2005.

7.   ■ Orçamento

Os custos totais do projecto elevaram-se a 73 500 euros, 
dos quais 33 000 euros financiados pelo FEOGA, 33 500 eu-
ros provenientes de fundos públicos nacionais e 7 000 eu-
ros de fundos privados.

          C a n a l  d e  r e d e  a b e r t a :  a c t i v i d a d e s 
d e  c o m u n i c a ç ã o  s o c i a l  n a  a l d e i a

Dados de contacto do GAL 
Nome do GAL:  ɶ
Mühlenkreis Minden-Lübbecke

Nome da pessoa de contacto:  ɶ
Rainer Riemenschneider

Endereço: Portastr. 13,  ɶ
D-32423 Minden

Telefone: +49 57 18 07 23 06 ɶ

Fax: +49 571 80 73 30 10 ɶ

Email:  ɶ
r.riemenschneider@Minden-Luebbecke.de

Sítio Internet: www.blr.minden-luebbecke.de ɶ

Ilustrações	cedidas	pelo	GAL Mühlenkreis	Minden-Lübbecke.

Melhores práticas do Leader+
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 G R É C I A

Intervenção integrada na zona de Frixa, Peloponeso

Contexto do projecto

O GAL da região de Olímpia está situado numa zona de 
grande beleza paisagística constituída por muitas monta-
nhas e amplas áreas cobertas de água. Usufrui de um clima 
mediterrânico quente, com invernos amenos e longos pe-
ríodos de exposição solar. A agricultura e a pecuária, em 
especial a agricultura, constituem a principal actividade 
económica dos habitantes locais. A maior parte da produ-
ção pecuária é composta por ovinos e caprinos, que são 
apascentados nos terrenos montanhosos.

A estratégia de desenvolvimento do GAL está centrada no 
turismo rural e tem dois objectivos principais: explorar o 
fluxo turístico à Olímpia antiga e estabelecer uma relação 
directa entre a zona e os circuitos turísticos internacionais. 
O GAL também procura maximizar a produção agrícola lo-
cal mediante a promoção de produtos puros e de alta qua-
lidade associados à zona, modernizando simultaneamente 
as empresas existentes.

Porque constitui este projecto 
um exemplo de boas práticas? 

O projecto possui muitos elementos inovadores, que fo-
ram desenvolvidos ao longo da sua acção. Entre eles, in-
clui-se a sua forma ímpar de explorar os recursos locais 
mediante a utilização das plantas locais em cosméticos e 
por outros meios. Oferece um desenvolvimento turístico 
alternativo de recursos naturais e ambientais e, o que é 
mais importante, reforçou a cooperação e a ligação em 
rede, o que é novidade nesta zona, além de ajudar a explo-
rar o turismo e novos produtos turísticos integrados.

Dados sobre o território 

População:  56 598 habitantes ɶ

Super f íc ie :  1  556 k m² ɶ

Densidade populacional :  ɶ
36 habitantes/k m²

Número de municípios:  14 ɶ

Melhores práticas do Leader+
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A abordagem integrada é um elemento essencial do projec-
to, que conseguiu apoiar projectos complementares entre 
si. Por exemplo, a embalagem de plantas aromáticas por um 
dos promotores pode ser utilizada pelas empresas de cos-
méticos, e ambas as actividades podem tirar partido da pro-
cura turística de produtos naturais locais! As novas unidades 
de produção também são uma atracção para os jovens, que 
as podem visitar e aprender sobre os produtos e métodos 
de produção locais. Esta abordagem integrada também 
pode ter um efeito multiplicador para a região; por exemplo, 
foi criada uma unidade local de produção de azeite que ven-
de este produto através dos canais criados pelo Leader+.

A ligação em rede e a cooperação também constituem 
uma acção fundamental do projecto, sendo sobretudo 
promovidas através da exploração das zonas turísticas vizi-
nhas, tendo em vista utilizar da melhor forma possível os 
recursos naturais e turísticos. O projecto tirou partido das 
oportunidades oferecidas pelos fluxos turísticos dinâmicos 
que chegam à Olímpia Antiga e trouxe oportunidades de 
desenvolvimento à zona montanhosa de Frixa.

O método e o processo utilizados para este projecto integra-
do poderiam ser transferidos para uma zona semelhante. 
Muito em especial, os seus principais pontos fortes são os 
seguintes: as actividades de ligação em rede e de coopera-
ção, a exploração das vantagens da zona, a motivação da 
população endógena para se dedicar a novas actividades 
complementares entre si e a utilização dos recursos naturais 
e culturais da zona. Mais concretamente, há três elementos 

com potencial para serem transferidos: o método de utiliza-
ção dos produtos locais, à base de plantas aromáticas, para 
diferentes produtos finais, a exploração do ambiente natu-
ral para promover um turismo alternativo e a colaboração 
entre empresas para ajudar a optimizar os resultados.

Descrição do projecto

1.   ■ H istorial  sucinto do projec to

A zona montanhosa de Frixa tem sido frequentemente es-
quecida em termos económicos, apesar do grupo de acção 
local ter reconhecido as potencialidades das suas belas van-
tagens naturais. O projecto foi desenvolvido com o objecti-
vo de utilizar os recursos naturais da zona para melhorar a 
qualidade de vida e travar a tendência da população local 
para migrar. O projecto procura dar a conhecer melhor a re-
gião e também oferece novas oportunidades de rendimen-
to e de emprego susceptíveis de fazer com que as pessoas 
permaneçam na região, ou mesmo atrair novos habitantes.

Na realidade, o projecto teve início com o Leader II, que fi-
nanciou dois projectos em Frixa: a criação de um «campo 
olímpico» para crianças e a produção de cosméticos à base 
das plantas oleaginosas locais. Continua agora no âmbito do 
Leader+, financiando outros projectos complementares. O 
principal motor do projecto foi o GAL Agência de Desenvol-
vimento de Olímpia, em cooperação com o município local. 

O Leader+ deu continuidade a esta intervenção através do 
apoio a três projectos suplementares: a normalização da 
produção de plantas aromáticas, a criação de uma nova 
unidade de produção de cosméticos à base de plantas ole-
aginosas aromáticas e a ampliação do campo olímpico 
para crianças.
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2.   ■ Ac tividades pr incipais

As actividades principais para o lançamento dos três pro-
jectos incluíram o desenvolvimento e a criação de uma 
empresa de recolha e embalagem de plantas aromáticas 
da zona, por exemplo, orégãos, chá de montanha e camo-
mila. Esta actividade específica foi realizada pelo promotor 
do projecto, George Kostopoulos. 

O projecto também ajudou a lançar uma nova unidade de 
produção de cosméticos desenvolvidos a partir das plan-
tas oleaginosas aromáticas locais. Esta unidade produz 
cosméticos naturais inovadores, que podem ser vendidos 
através da rede da promotora a farmácias de toda a Grécia. 

Esta parte do projecto foi realizada pela promotora Maria 
Probata.

Por último, o projecto ampliou o campo de férias local para 
crianças, que fora inicialmente criado com o apoio do Leader 
II, aumentando a sua capacidade para 220 pessoas e ofere-
cendo mais espaço para actividades turísticas alternativas, 
como o ciclismo, os desportos aquáticos e as acções de sensi-
bilização ambiental para jovens e crianças. Esta parte do pro-
jecto foi assegurada pela promotora Athina Stoufi.

3.   ■ Produtos e  resultados concretos

Os principais produtos do projecto foram o aumento da ca-
pacidade do campo para crianças e a criação das duas novas 
empresas mencionadas nas actividades supracitadas. O de-
senvolvimento destes projectos motivou a população para 
fazer mais investimentos a nível local, além de contribuir para 
melhorar a sua qualidade de vida. Mais investimento e opor-
tunidades de emprego na zona rural ajudaram a reter a po-
pulação local e a atrair mais pessoas para Frixa.

O projecto criou emprego, nomeadamente trinta e três 
postos de trabalho sazonais e dois permanentes, além de 
trazer formas de turismo alternativas para a zona. Por 
exemplo, foram desenvolvidas novas instalações e servi-
ços que utilizam os produtos naturais locais, etc. As em-
presas têm colaborado entre si, com benefícios mútuos, 
por exemplo, vendendo produtos cosméticos aos turistas 
que estão no campo de férias.

I n t e r v e n ç ã o  i n t e g r a d a  n a  z o n a  d e  F r i x a ,  P e l o p o n e s o
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4.   ■ Problemas encontrados/ l ições 
 aprendidas

Houve algumas dificuldades de colaboração entre as em-
presas e os produtores locais. O GAL garantiu a realização 
de reuniões regulares e a interligação de todos os promo-
tores do projecto em rede, a fim de resolver eventuais pro-
blemas.

5.   ■ O «valor  acrescentado Leader+» 
 do projec to

O principal valor Leader+ do projecto reside no facto de 
este ter mostrado que as empresas podem ser distinguidas 
na região. Ajudou a atrair pessoas para a zona e a reter os 
seus habitantes, o que é muito importante para o desen-
volvimento e o investimento locais, além de ter criado 
novas possibilidades de emprego numa região bastante 
isolada e com poucas oportunidades. Sem a ajuda do 
Leader+, o projecto não teria ido por diante.

6. ■ 	D uração

O projecto teve início em Agosto de 2003 e continuou até 
Dezembro de 2006.

7.   ■ Orçamento

O orçamento total do projecto foi de 763 285 euros, dos 
quais 267 150 euros financiados pelo FEOGA, 152 657 eu-
ros provenientes de fundos públicos nacionais e 343 475  
euros de fundos privados.

Dados de contacto do GAL 

Nome do GAL: Olympia Development S.A. ɶ

Nome da pessoa de contacto: Nikos  ɶ
Theofilopoulos

Endereço: Krestena Skilountos,  ɶ
GR-27055 Krestena

Telefone: +30 26 25 02 49 90 ɶ

Fax: +30 26 25 02 49 91 ɶ

Email: anol@otenet.gr ɶ

Sítio Internet: www.anol.gr ɶ

Dados de contacto dos operadores 
locais:

Nome da organização: Aromatic Plants,  ɶ
Antheia, Olympic Camp

Nome da pessoa de contacto:  ɶ
G. Kostopoulos, M. Provata, A. Stufi

Endereço: Frixa,  ɶ
GR-27055 Frixa

Telefone: +30 26 25 05 11 71,  ɶ
+30 21 08 03 42 42, +30 26 21 03 60 60

Ilustrações cedidas pelo GAL Olympia Development S.A.
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 G R É C I A

Rede de empresas  semelhantes 
ou complementares  (Cluster)

Contexto do projecto
A zona do GAL Development Association of Halkidiki S.A. 
está associada a fortes estruturas geológicas caracteriza-
das pelo Monte Holomontas, por belíssimas paisagens de 
densas florestas, por uma rica flora e fauna e ainda pelas 
vistas do mar e das penínsulas de Chalkidko. A maior parte 
da zona é montanhosa, mas tem algumas zonas semi-
montanhosas e de planície. A rede de vias navegáveis é 
composta pelos rios Olynthios, Chavrias e Anthemoundas, 
e respectivas bacias hidrográficas, que estão directamente 
associados ao desenvolvimento tectónico. Neste território 
há três zonas húmidas: o estuário do Ierissos, o pântano de 
Kalantzis e o rio Anthemoundas.

A zona é predominantemente rural e, nos últimos 30 anos, 
tem tido um crescimento demográfico positivo devido à 
redução da migração e à instalação de novos habitantes. O 
sector primário (que é o principal da zona), o sector secun-
dário (24% do PIB do município) e o sector terciário são as 
principais áreas de actividade. O último está a desenvol-
ver-se rapidamente, sendo responsável por 32,9% do em-
prego da população economicamente activa.

O objectivo do Grupo de Acção Local é «examinar o desen-
volvimento da zona, reforçar o processo de desenvolvi-
mento sustentável e harmonizar o seu nível de desenvolvi-
mento com o do resto do município de Halkidiki (zonas de 
turismo de massas)». 

Porque constitui este projecto 
um exemplo de boas práticas? 
O projecto seguiu a abordagem assente no nível local na 
sua concepção e execução. Tem em conta os pontos fortes 

Dados sobre o território 

População:  42 731 habitantes ɶ

Super f íc ie :  1  756 k m² ɶ

Densidade populacional :  ɶ
24 habitantes/k m²

Número de municípios:  10 ɶ



50 Melhores práticas do Leader+

          R e d e  d e  e m p r e s a s  s e m e l h a n t e s 
o u  c o m p l e m e n t a r e s  ( C l u s t e r )

e fracos específicos da zona, bem como as oportunidades 
que estão a surgir no ambiente económico e social e nas 
empresas da região.

O projecto possui uma forte abordagem de parceria. Os 
membros da rede são empresas dos sectores de produção, 
transformação e venda de produtos agrícolas, bem como 
do sector do turismo. A rede permite que as empresas co-
operem entre si, desenvolvam as actividades e os contac-
tos umas com as outras e compartilhem experiências e 
esforços, o que contribui para sustentar as empresas mais 
pequenas e tornar a região mais conhecida. Futuramente, 
a rede pretende atrair mais empresas de diversos sectores, 
que complementem as que já estão envolvidas na rede.

O projecto revela uma abordagem integrada, uma vez que 
a rede tem por objectivos apoiar a competitividade dos 
seus membros, melhorar a sua posição nos mercados e 
conceber e aplicar um processo conducente a uma maior 
internacionalização dos seus produtos. A integração faz-se 
através do envolvimento de diferentes tipos de empresas 
para o desenvolvimento económico local, tais como as dos 
sectores transformador e turístico.

A ligação em rede é, sem dúvida, um forte elemento do 
projecto. Este reconheceu a necessidade de aumentar a 
visibilidade internacional das empresas, produtos e servi-
ços para garantir um desenvolvimento económico local 
sustentável. A cooperação é importante não só entre os 
membros da rede, mas também com outras redes a nível 
nacional e internacional. No final do projecto, os seus pro-
motores esperam ter estabelecido ligações com outras re-
giões e redes transnacionais, bem como com outras zonas 
rurais não abrangidas pelo Leader.

O projecto tem um claro potencial de transferibilidade 
para outras zonas rurais com um contexto semelhante, por 

exemplo aquelas que têm várias empresas de turismo rural 
em diversos sectores e que poderiam beneficiar com a co-
operação através da ligação em rede e da formação de 
«clusters» para explorar as suas vantagens competitivas. 
Um aspecto particularmente transferível é o método de 
agregação de empresas de sectores diferentes mediante a 
utilização dos produtos locais de forma complementar.

Descrição do projecto

1.   ■ H istorial  sucinto do projec to

O projecto foi iniciado através da realização de reuniões 
regulares entre os agentes locais da região de Halkidiki e o 
GAL Development Association of Halkidiki S.A., a partir de 
1999. A ideia fundamental era criar uma rede, ou um «clus-
ter», de empresas na região, depois de vinte sete empresas 
locais terem manifestado interesse em trabalhar em con-
junto, numa reunião realizada no Verão de 2003.

Após a reunião, realizaram-se as seguintes acções: foi apre-
sentada uma candidatura ao Leader+, criou-se um comité 
com sete membros para apresentar a proposta do projec-
to, foi nomeado um promotor do projecto, que também 
era a pessoa de contacto principal, e elaborou-se um acor-
do de parceria. Todas as empresas participantes se com-
prometeram a levar o projecto por diante, caso a proposta 
apresentada ao Leader+ fosse aceite. 

A seguir à aprovação do projecto, foi fundada a «Rede de 
Empresas de Halkidiki S.A.», com quarenta e dois mem-
bros.

2.   ■ Ac tividades pr incipais

O objectivo principal do projecto é criar uma empresa que 
funcione como um «cluster», agrupando todos os seus 
membros de modo a poderem cooperar e trabalhar em 
conjunto. Esses membros são oriundos de vários sectores 
agrícolas e turísticos e complementam-se entre si. Por 
exemplo, um restaurante integrado no «cluster» utilizaria 
produtos locais de um produtor que também fizesse parte 
do mesmo agregado. 

A participação neste último oferece às empresas uma 
oportunidade para cooperarem na promoção de produtos 
locais e ajuda, deste modo, a fomentar o turismo na região. 
Todas as empresas participantes no projecto são distingui-
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das pelo seu logótipo de qualidade, ilustrativo da gastro-
nomia local.

As actividades preparatórias do projecto incluíram a con-
cepção e a produção de material promocional, estudos de 
mercado, promoção da rede através dos meios de comuni-
cação social e concepção de um website do projecto. Após a 
fase de arranque, começaram as actividades principais do 
projecto, que incluíam: o desenvolvimento de serviços co-
muns em termos de fornecimento de materiais básicos e da 
promoção dos produtos e serviços, a participação em even-
tos e exposições, a organização de eventos para promover 
os produtos locais, o estabelecimento de ligações e contac-
tos comerciais, a obtenção de certificados de qualidade para 
as empresas incluídas na rede e a administração de forma-
ção por peritos especializados para as empresas adquirirem 
as competências e os conhecimentos necessários.

Além disso, a rede é responsável pela concepção, a promo-
ção e a assinatura de um «Pacto de Qualidade Local», que 
tem o objectivo de criar condições para a produção e a 
prestação de serviços e produtos de qualidade.

3.   ■ Produtos e  resultados concretos

O projecto ainda está em curso e, por isso, não se regista-
ram resultados concretos. No entanto espera-se que a rede 
contribua para o desenvolvimento sustentável das empre-
sas participantes no «cluster». O seu objectivo é solucionar 
o problema do encerramento precoce, da pouca sustenta-
bilidade e da falta de oportunidades com que as pequenas 
empresas estão confrontadas. Espera-se que o projecto dê 
origem a mais actividades empresariais na zona, através 
dos muitos sectores diferentes que nele participam, o que 
poderá atrair mais investimento para a zona em geral.

O projecto também pretende que a rede se destaque como 
um exemplo de boas práticas, mostrando os benefícios da 
ligação em rede entre as empresas locais e promovendo as 
actividades empresariais na economia local.

4.   ■ Problemas encontrados/ l ições 
 aprendidas

O principal problema com que o projecto se defrontou foi 
a falta de conhecimento e de experiência passada no to-
cante às actividades de ligação em rede entre os agentes 
locais. Muitas empresas locais não conseguiam compreen-
der os benefícios da criação do «cluster». Contudo, este 
problema foi resolvido através de actividades de sensibili-
zação e publicidade a nível local (por exemplo, workshops, 
reuniões, etc.).

5.   ■ O «valor  acrescentado Leader+» 
 do projec to

O valor principal do projecto está relacionado com o seu 
método e processo de criação de uma rede funcional de 
empresas locais. É particularmente útil para os membros e 
as empresas envolvidos, pois desenvolveu uma cadeia 
económica na zona. Também é importante por ter desen-
volvido a experiência e a confiança entre os agentes locais, 
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os clientes e outras empresas participantes na rede. Por úl-
timo, a rede funciona agora como uma organização que 
oferece aos seus membros a possibilidade de crescerem 
em benefício dos seus parceiros e do território.

6. ■ 	D uração

O projecto teve início em Dezembro de 2005 e continuará 
até Junho de 2008.

7.   ■ Orçamento

O orçamento total do projecto é de 151 600 euros, dos 
quais 68 220 euros financiados pelo FEOGA, 22 740 euros 
provenientes de fundos públicos nacionais e 60 640 euros 
de fundos privados.

Dados de contacto do GAL 

Nome do GAL:  Development Associat ion  ɶ
of  Halk idik i  S .A.  (De.As.Ha.  S .A. )

Nome da pessoa de contac to:  ɶ
G eorgia  K aragianni

Endereço:  20 AL.  Papadiamadi  St ,  ɶ
GR-63100 Polygyros

Telefone:  +30 23 71 02 44 07 ɶ

Fax:  +30 23 71 02 43 14 ɶ

Email :  info@anetxa.gr  ɶ

Sít io  I nternet :  w w w.anetha.gr ɶ

Dados de contacto do operador local

Nome da organização:  Enterprise  Net work  ɶ
of  Halk idik i

Nome da pessoa de contac to:  ɶ
Asterios  K arantagl is

Endereço:  Taxiar xis  Halk idik is,  ɶ
GR-63100 Taxiar xis

Telefone:  +30 23 71 09 40 94  ɶ

Ilustrações cedidas pelo GAL Development Association 
of Halkidiki S.A. (De.As.Ha. S.A.).
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 I R L A N D A

Desenvolver as competências dos jovens através da 
utilização criativa dos meios de comunicação social

Contexto do projecto
Kildare é conhecido como o «condado puro sangue» e é 
um lugar com muitas facetas. A interacção da vida rural 
com a vida urbana, dos sectores tradicionais com os novos 
(da agricultura aos serviços profissionais) e das pequenas 
empresas locais com as grandes empresas multinacionais 
contribui para moldar um modo de vida singular para a 
população do Condado de Kildare.

Kildare tem áreas de actividade económica amplas e diver-
sificadas no interior das suas fronteiras. Há quatro grandes 
áreas geográficas de actividade económica: a área metro-
politana a noroeste, as terras agrícolas e pantanosas do 
nordeste, o centro comercial e o sul agrícola. Nos três sec-
tores económicos da agricultura, da indústria e dos servi-
ços, verificou-se uma grande mudança nas percentagens 
de emprego nas últimas quatro décadas. Em 2002, a agri-
cultura, a silvicultura e as pescas correspondiam a 4,16% 
do emprego, as indústrias transformadoras a 16,3%, a 
construção a 10,3%, o comércio, os seguros, as finanças e 
os serviços às empresas a 31,2%, a administração pública e 
a defesa a 7,7% e os serviços profissionais a 23,9%.

O objectivo global dos apoios oferecidos pelo GAL KELT é 
desenvolver as capacidades dos indivíduos e das comuni-
dades para desenvolverem e participarem num ambiente 
vivo, que seja dinâmico e mobilizador dos pontos de vista 
económico, ambiental, cultural e social.

Porque constitui este projecto 
um exemplo de boas práticas? 
O projecto de cooperação reflecte, em grande medida, a 
abordagem assente no nível local. Os dois GAL (Kildare — 
KELT e Teignbridge, Inglaterra) tinham identificado as ne-

Dados sobre o território 

População:  164 000 habitantes ɶ

Super f íc ie :  17 000 k m² ɶ

Densidade populacional :  ɶ
9,7 habitantes/k m²

Número de municípios:  n/a ɶ
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cessidades dos jovens como sendo prioridades importan-
tes nas zonas rurais respectivas e empreenderam uma for-
mação inovadora para responder a estas necessidades. 

O projecto foi concebido com base num forte princípio as-
cendente, que influenciou a forma como o projecto mobi-
lizou os jovens e lhes concedeu o controlo na sua execu-
ção. Os promotores do projecto não procuraram envolver 
os jovens isoladamente das suas comunidades, mas sim 
estimular e incentivar uma interacção activa. 

A abordagem de parceria esteve subjacente ao envolvi-
mento do promotor do projecto. Ambos os GAL têm ex-
tensas redes de contactos nas respectivas comunidades, 
sobretudo com os jovens, sem os quais o projecto não te-
ria corrido tão bem como correu. Ambos os GAL tinham 
boas relações de trabalho com os formadores respectivos, 
circunstância que serviu de base a um projecto bem suce-
dido. Os GAL colaboraram na concepção do projecto de 
modo a satisfazer as necessidades locais. Também manti-
veram elementos de cooperação transnacional e mantive-
ram um contacto regular com todos os parceiros ao longo 
de todo o projecto.

A ligação em rede, sobretudo a nível transnacional, foi um 
aspecto forte do projecto. O Leader+ KELT e o Leader+ de 
Teignbridge, em Inglaterra, desenvolveram e executaram 
um projecto inovador. Este levou a que apreciassem mutu-
amente as zonas respectivas e reconhecessem as caracte-
rísticas sociais e rurais comuns através do intercâmbio de 
experiências. Além disso, foi estabelecida uma sólida rede 
de contactos locais, tendo o projecto conseguido chegar 
aos jovens, às comunidades locais e aos especialistas técni-
cos necessários para assegurar os elementos de formação.

Deste projecto resultaram vários subprojectos que não es-
tavam inicialmente previstos e que aumentam a sua sus-
tentabilidade.

Descrição do projecto

1.   ■ H istorial  sucinto do projec to

Às vezes a vida proporciona uma feliz coincidência ou con-
vergência de experiências comuns. A criação deste projec-
to teve origem num encontro afortunado entre pessoas 
que pensavam de modo semelhante. Trata-se de um pro-
jecto Leader+ transnacional, com o Leader+ de Teignbrid-
ge, no sudoeste da Inglaterra, e foi criado devido a três 
actividades distintas.

Em primeiro lugar, os dois GAL participantes estavam am-
bos motivados para trabalhar com os jovens de uma forma 
nova e inovadora. O projecto foi conduzido pelos próprios 
jovens e tem pertinência para as suas próprias experiên-
cias e expectativas de vida. Em segundo lugar, ambos os 
GAL já tinham empreendido projectos similares nas res-
pectivas zonas, o que lhes tinha permitido adquirir experi-
ência e conhecimentos sobre o desenvolvimento e a exe-
cução deste tipo de projecto. Em terceiro lugar, os dois 
GAL decidiram que queriam desenvolver um projecto 
transnacional envolvendo algum do trabalho que já ti-
nham realizado e com o qual tinham aprendido. 

Com este intuito em mente, representantes do KELT e de Teig-
nbridge participaram num workshop Leader+ realizado na 
Escócia, em busca de um parceiro transnacional. Os dois GAL 
encontraram-se numa das sessões do workshop e concorda-
ram que estavam interessados em explorar as oportunidades 
em conjunto. Este encontro deu início ao desenvolvimento 
de um projecto bem sucedido no âmbito da Acção 2! 

A ideia do projecto baseia-se essencialmente numa iniciati-
va de formação para jovens de várias camadas sociais per-
tencentes aos territórios dos dois GAL. O principal grupo- 



55Melhores práticas do Leader+

-alvo para a participação no projecto é o dos jovens entre os 
catorze e os vinte e um anos. O projecto pretende adminis-
trar um programa de formação adaptado a estes jovens, que 
canalize a sua criatividade através da tecnologia cinemato-
gráfica digital. Desenvolvendo práticas já em curso nos terri-
tórios de ambos os GAL, os promotores do projecto espe-
ram executar um programa de formação divertido mas per-
tinente, que inclua o cultivo dos talentos criativos dos jovens 
e desenvolva competências de vida, bem como competên-
cias técnicas, através da realização de filmes.

2.   ■ Ac tividades pr incipais

As actividades envolvem a realização de intercâmbios de for-
madores/facilitadores das zonas dos dois GAL, na administra-
ção deste programa de formação. Combinando os métodos 
de trabalho dos dois GAL, os jovens ganham a experiência de 
trabalhar com metodologias e facilitadores diferentes.

O projecto permitiu que os jovens pertencentes aos terri-
tórios dos dois GAL trocassem experiências e pontos de 
vista através de «ligações em directo» e filmes em DVD. Os 
intercâmbios giram à volta de dois temas principais:

1) a percepção da realidade: como é viver na sua zona ru-
ral;

2) e um dia na vida da localidade onde habitam, no qual 
as crianças de um GAL mostram ao outro GAL o que 
fazem num dia comum da sua vida.

Através destes intercâmbios e filmes, os jovens exploram 
as oportunidades e as escolhas que têm e podem compa-
rar as suas percepções e realidades da vida quotidiana.

O projecto está a ser executado através de uma combinação 
de workshops de formação, nas zonas de ambos os GAL, so-

bre a utilização técnica e criativa da tecnologia dos filmes 
digitais, do trabalho conjunto com as duas equipas de facili-
tadores para oferecer aos jovens metodologias diferentes, 
da montagem de filmes a partir da mesma fonte de mate-
riais e da ajuda à produção de três produtos cinematográfi-
cos em torno dos dois temas atrás mencionados.

A divulgação dos filmes será feita de três formas: uma 
apresentação pública, uma digressão dos trabalhos cine-
matográficos na caravana Vanland (outro projecto Leader+ 
em Teignbridge) por centros locais, galerias e aquando de 
eventos e a produção de DVD para distribuição a escolas e 
a outras redes. Algumas pessoas escolhidas de cada zona 
irão filmar e montar um documentário sobre o modo como 
as equipas trabalharam.

3.   ■ Produtos e  resultados concretos

O projecto teve grande êxito e os jovens obtiveram os be-
nefícios esperados. Entre os diversos produtos concretos 
figuram os seguintes: um guia de formação relativo a to-
das as práticas desenvolvidas e utilizadas no processo do 
projecto, conclusão e produção de uma série de DVD do 
projecto — filmagens de base, filmes sobre os temas prin-
cipais, filmagens da formação, etc., ensino de competên-
cias em todos os aspectos da produção cinematográfica, 
experiências de aprendizagem ao longo da vida para os 
jovens, intercâmbio de competências técnicas, ensino das 
duas metodologias e visitas transnacionais.

Os materiais produzidos pelo projecto serão apresentados 
e distribuídos em eventos públicos nas zonas dos GAL 
através das respectivas redes, além de assegurarem um re-
gisto duradouro.

Os jovens dizem ter adquirido uma enorme experiência e 
aprendido muito com o projecto. Ficaram com competên-

D e s e n v o l v e r  a s  c o m p e t ê n c i a s  d o s  j o v e n s  a t r a v é s  d a  u t i l i z a ç ã o 
c r i a t i v a  d o s  m e i o s  d e  c o m u n i c a ç ã o  s o c i a l
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cias que lhes permitirão receber formação futura neste do-
mínio, se assim quiserem. Alguns deles afirmaram que 
iriam ponderar a hipótese de iniciarem uma carreira no 
sector do cinema e da radiodifusão, com base nas suas ex-
periências.

4.   ■ Problemas encontrados/ l ições 
 aprendidas

Os dois facilitadores envolvidos tinham concepções de for-
mação e organização muito diferentes. Este facto tornou- 
-se evidente no decurso do projecto, uma vez que tiveram 
um pequeno desentendimento a respeito das respectivas 
responsabilidades na administração de uma parte da for-
mação. Através de contactos regulares, os GAL consegui-
ram resolver esta questão. Se os GAL alterassem a sua 
abordagem, teriam dado mais tempo para os dois forma-
dores se conhecerem melhor antes do início do projecto.

Os GAL aprenderam que tinham de adoptar uma aborda-
gem flexível e responder às circunstâncias à medida que 
elas vão aparecendo. O facto de os GAL conseguirem man-
ter um diálogo franco entre si e respeitar os pontos de vista 
e realizações um do outro constitui um factor muito positi-
vo. O facto de os dois GAL falarem a mesma linguagem 
também tornou o processo muito mais simples.

5.   ■ O «valor  acrescentado Leader+» 
 do projec to

Através do Leader+, ambos os GAL adquiriram experiência 
de trabalhar com jovens utilizando meios digitais. Importa 
salientar que, embora existissem semelhanças no trabalho 
dos dois GAL, eles estavam a fazer coisas diferentes e utili-
zavam metodologias distintas. O programa Leader+ teve 
um importante valor acrescentado para o projecto ao 
combinar a utilização dos dois estilos num único projecto.

6. ■ 	D uração

O projecto teve início em Abril de 2005 e terminou em 
Maio de 2006.

7.   ■ Orçamento

O orçamento total do projecto foi de 137 093,63 euros, dos 
quais 120 722,89 euros financiados pelo FEOGA e 16 370,74 
euros provenientes de fundos públicos nacionais.

Dados de contacto do GAL 

Nome do GAL:  K i ldare European Leader  ɶ
Teoranta

Nome da pessoa de contac to:  ɶ
Just in  Lark in 

Endereço:  The Woods House,  ɶ
Clane,  Count y K i ldare,  I reland

Telefone:  +353 45 86 19 73 ɶ

Fax:  +353 45 86 19 75 ɶ

Email :  info@kelt . ie ɶ

Sít io  I nternet :  w w w.kelt . ie ɶ

Ilustrações cedidas por Phil Aubrey 
(phil@teignbridgeleader.org.uk).

          D e s e n v o l v e r  a s  c o m p e t ê n c i a s  d o s  j o v e n s  a t r a v é s  d a  u t i l i z a ç ã o 
c r i a t i v a  d o s  m e i o s  d e  c o m u n i c a ç ã o  s o c i a l
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Dados sobre o território 

População:  130 000 habitantes ɶ

Super f íc ie :  4  040 k m² ɶ

Densidade populacional :  ɶ
32 habitantes/k m²

Número de municípios:  n/a ɶ

Contexto do projecto

O Leader+ de Tipperary está localizado a sul da região cen-
tral da Irlanda, abrangendo a maior parte do condado de 
Tipperary e uma pequena bolsa do nordeste de Limerick. A 
zona conta com oito centros urbanos, onde vive 31% da 
população. A agricultura era a principal actividade econó-
mica tradicional, mas agora é responsável por apenas 15% 
do emprego. A exploração leiteira, a criação de gado, a 
produção de borregos e porcos, bem como de trigo, ceva-
da e beterraba sacarina são as actividades principais. A va-
riada orografia do condado (planícies, montes, rios e pas-
tagens sazonais misturadas com terras aráveis) oferece 
oportunidades para a realização de «férias ecológicas», por 
exemplo caminhadas pelos montes. A zona também tem 
ricas tradições em matéria de pesca à linha e equitação, 
que estão a ser desenvolvidas como produtos turísticos. 
Tipperary é provavelmente conhecida por duas razões 
principais: a canção «It’s a Long Way to Tipperary» e o Rock 
of Cashel. 

A zona ainda é muito rural, com tradições fortes e uma po-
pulação muito instruída. Dispõe de boas infra-estruturas e 
sistemas de comunicações, que está a melhorar ainda 
mais. A actividade económica tradicional era a agricultura, 
mas agora há outras actividades significativas nos sectores 
da indústria transformadora (19% do emprego), do comér-
cio e serviços (22%), das profissões liberais (16%) e da 
construção (8%). A zona tem grandes potencialidades tu-
rísticas e no que respeita à valorização dos produtos agrí-
colas (por exemplo, alimentação), ocupando uma posição 
muito central para a implantação de novas empresas, gra-
ças às TIC e aos fáceis acessos. O Leader+ da região preten-
de aumentar a sua capacidade de atrair investimento ex-
terno e interno. 

 I R L A N D A

A «G olden M ile»  (milha de ouro)  de Tipperar y
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Porque constitui este projecto 
um exemplo de boas práticas? 

O projecto dá resposta às necessidades locais. O GAL está 
muito orientado para o turismo e, por isso, concentra-se 
nas questões turísticas procurando melhorar a qualidade 
da zona. A região possui uma boa rede de pequenas estra-
das rurais e os espaços ao longo das estradas estão muitas 
vezes em más condições e a necessitar de limpeza. Por isso, 
o projecto Golden Mile descobriu uma maneira inteligente 
de cuidar destes espaços negligenciados através da abor-
dagem assente no nível local. Obteve imenso apoio das 
comunidades e entidades locais e implantou-se solida-
mente em todo o condado de Tipperary.

O projecto foi conduzido por uma verdadeira abordagem 
de parceria. A ideia foi desenvolvida e aplicada pelo GAL, 
que recebe apoio dos sectores público, privado e voluntá-
rio.

Trata-se de um projecto muito inovador tanto a nível local 
como a nível internacional. O seu conceito foi inicialmente 
aplicado numa zona urbana (por exemplo através de «si-
nais de limite de velocidade ou de indicações das cida-
des»), mas não foi alargado às zonas rurais. O projecto de-
senvolve, assim, esta iniciativa em novos contextos inova-
dores, abrangendo aspectos de segurança rodoviária, as 
sebes e bermas, as árvores, questões de gestão dos resídu-
os e muitos mais temas relacionados com a preservação e 
a manutenção das zonas rurais.

A ligação em rede e a cooperação estiveram fortemente 
associadas ao projecto. Este é muito apoiado pelas comu-
nidades locais e por outras entidades (contando com a 
participação de mais de setenta até à data). Um dos princi-
pais valores do projecto reside no facto de ter juntado co-
munidades vizinhas. Os grupos Leader+ de Northumber-
land, East Riding of Yorkshire (Inglaterra) e de outras regi-
ões da Irlanda estão interessados em desenvolver este 
concurso nas respectivas zonas.

A ideia é inteiramente transferível para outras regiões com 
estradas rurais ricas em património natural e cultural.

Descrição do projecto
1.   ■ H istorial  sucinto do projec to

O projecto foi lançado e executado pelo grupo Leader+ de 
Tipperary. Há mais de quarenta anos que a Irlanda promo-
ve uma iniciativa muito bem sucedida intitulada «Cidades 
e aldeias limpas», que se baseia na realização de concur-
sos, mas não havia nada de equivalente para as regiões 
rurais irlandesas. Foi assim que surgiu a ideia de um con-
curso relativo às paisagens rurais, com particular incidên-
cia nas bermas das estradas. Daí o projecto «Golden Mile» 
(milha dourada). 

O projecto pretende incentivar os habitantes a darem mais 
atenção ao seu ambiente local. Para isso, incentivam-se os 
grupos da comunidade local a participar num concurso 
através de candidaturas de preservação e manutenção do 
seu ambiente construído e natural (designadamente ao 
longo das estradas da zona).

Vinte e cinco parceiros participaram no desenvolvimento 
do projecto, desde organizações agrícolas, de defesa do 
património, autoridades locais e organizações de turismo. 
Este envolvimento de vários parceiros contribuiu para as-
segurar maior apoio à ideia do projecto. O GAL garantiu a 
presença, no projecto, de fortes aspectos patrimoniais, cul-
turais, turísticos, empresariais, ambientais e de qualidade 
de vida na comunidade.

2.   ■ Ac tividades pr incipais

O projecto é anual e em cada ano publicam-se anúncios 
no jornal local, a fim de atrair candidaturas «Golden Mile» 
de vários grupos da comunidade, incluindo grupos juve-
nis, culturais, de defesa do património e ligados à agricul-
tura. Os formulários de candidatura são enviados às pesso-
as interessadas e realizam-se eventos em que se explica 
melhor o significado do projecto.

Os avaliadores avaliam todas as candidaturas e apreciam- 
-nas com base em critérios fundamentais, classificando-as 
de acordo com dezanove categorias, entre as quais se in-
cluem a segurança, a natureza, o ambiente, o ambiente 
construído, os resíduos e outros aspectos gerais, todos 
centrados nas bermas das estradas. O GAL escolheu avalia-
dores especializados em vários domínios (por exemplo, 
ambiente, património, etc.), de modo a não serem tenden-
ciosos e promoverem o conceito do projecto.

Depois de os avaliadores apreciarem todas as candidaturas, 
realiza-se uma cerimónia de distribuição dos prémios para 
anunciar o vencedor geral e os vencedores em cada uma 
das categorias. Todos recebem um troféu e vários prémios.

Todos os grupos participantes recebem um certificado e é 
tirada uma fotografia com um orador convidado famoso, 
para assinalar a ocasião. Após a cerimónia, distribui-se aos 
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participantes um programa comemorativo da «noite dos 
prémios» e uma brochura em que se apresenta cada uma 
das milhas.

3.   ■ Produtos e  resultados concretos

O projecto obteve imenso êxito e gerou os seguintes pro-
dutos e resultados:

melhoria da qualidade do turismo local graças à maior •	
limpeza das aldeias e vilas;
cerca de duzentas e dez milhas em redor de Tipperary •	
foram abrangidas pelo concurso desde o seu início, no 
ano 2000;
preservação das competências tradicionais e dos arte-•	
sãos locais graças ao restauro dos antigos muros de pe-
dra, portões de ferro forjado, escadarias, casas antigas, 
etc.;
o envolvimento das escolas locais em algumas iniciati-•	
vas constituiu um produto educativo muito importan-
te e melhora a imagem dos estudantes nestas localida-
des rurais;
melhoria da cooperação entre vizinhos, permitindo- •	
-lhes juntar-se e formar redes;
maior conhecimento e apreciação da beleza da região •	
e das paisagens rurais, tanto naturais como resultantes 
da acção humana;
o ambiente natural ao longo das estradas está mais •	
protegido e irá melhorar a qualidade da fauna e da flo-
ra silvestres.

As cerimónias anuais de distribuição de prémios contam 
com a participação de cerca de duzentas pessoas. A gran-
de afluência dos membros das agências de desenvolvi-
mento regionais (sobretudo nas áreas do turismo e do pa-
trimónio) mostra o apreço que têm pela eficácia do concei-
to do projecto para melhorar a qualidade de vida da popu-
lação local e criar oportunidades de ligação em rede.

4.   ■ Problemas encontrados/ l ições 
 aprendidas

O projecto enfrentou dificuldades no que respeita à difu-
são do seu conceito a nível nacional.

Os promotores do projecto aprenderam que uma cerimó-
nia de atribuição de prémios bem organizada contribui 
muito para divulgar o conceito do projecto e os seus parti-
cipantes. Os avaliadores têm de ser cuidadosos nas obser-
vações que fazem pois os habitantes locais orgulham-se 
muito dos seus projectos e podem ser sensíveis a eventu-
ais observações negativas!

5.   ■ O «valor  acrescentado Leader+» 
 do projec to

O principal valor do projecto reside no facto de ter reunido 
comunidades e pessoas vizinhas. Os responsáveis pelo am-
biente e o património da região e seus arredores estão pre-
sentemente a trabalhar em colaboração com engenheiros 
civis para garantir a preservação e a manutenção adequada 
das sebes (utilizando o conceito «Golden Mile»).

Também é importante por ter aumentado o apreço pelo pa-
trimónio cultural e natural local em todas as faixas etárias. A 
população local está mais sensibilizada para os valores cul-
turais tradicionais do seu território e o projecto melhorou 
muito a qualidade do ambiente e da fauna e flora silvestres.

O «Golden Mile» é um novo produto turístico e contribuiu, 
desse modo, para o desenvolvimento económico da zona, 
permitindo melhorar a qualidade de vida da população lo-
cal.

6. ■ 	D uração

O projecto teve início em Abril de 2000 e durou até De-
zembro de 2006.
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7.   ■ Orçamento

O orçamento total do projecto foi de 29 040 euros, dos 
quais 9 438 euros financiados pelo FEOGA, 5 082 euros 
provenientes de fundos públicos nacionais e 14 520 euros 
de fundos privados.

Dados de contacto do GAL 

Nome do GAL:  Tipperar y  LEADER group ɶ

Nome da pessoa de contac to:  John Devane  ɶ

Endereço:  The Bridewell  St  M ichael  Street,  ɶ
Tipperar y  Town,  I reland

Telefone:  +353 623 33 60 ɶ

Fax:  +353 623 37 87 ɶ

Email :  t lg@iol. ie  ɶ

Sít io  I nternet :  w w w.iol . ie/~tippleader/ ɶ
t ippleader/ index.htm

Ilustrações cedidas pelo GAL Tipperary LEADER Group.
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Contexto do projecto
O GAL Montagna Vicentina está situado numa zona mon-
tanhosa típica de Veneto, que tem um sector turístico em 
desenvolvimento. A região possui zonas rochosas não ha-
bitadas, realizando-se as actividades agrícolas nos sopés 
das montanhas. A baixa taxa de natalidade e o envelheci-
mento da população têm contribuído para um forte declí-
nio do número de explorações agrícolas. 

Os recursos ambientais naturais e culturais das zonas mon-
tanhosas, pela sua elevada qualidade, são considerados 
como um factor essencial para o desenvolvimento susten-
tável e contribuem para aumentar a qualidade de vida das 
comunidades locais. São estes recursos que o GAL procura 
preservar e manter. 

Porque constitui este projecto 
um exemplo de boas práticas? 
O projecto aplica a abordagem assente no nível local visto 
procurar melhorar a qualidade do ambiente na região da 
Montagna Vicentina. Tem o objectivo de explorar as oportu-
nidades existentes para determinados produtos e serviços 
nesta zona montanhosa mais desfavorecida, a fim de trans-
formar as debilidades económicas em vantagens futuras.

O projecto está conforme com a abordagem de parceria 
porque envolve vários municípios e parceiros locais dos 
sectores da agricultura, da produção alimentar e do turis-
mo, a fim de criar uma «Comunidade de Montanha». As 
comunidades de montanha na Itália são organismos cons-
titucionais dotados de autonomia local através de uma lei 
nacional que remonta à década de 1970. Os sistemas de 
certificação ambiental do projecto têm sido adoptados 

Dados sobre o território 

População: 81 402 habitantes ɶ

Superfície: 1 105 km² ɶ

Densidade populacional: 73 habitantes/km² ɶ

Número de municípios: 36  ɶ
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por uma série de empresas públicas e privadas para apoiar 
a promoção e o desenvolvimento de toda a região. 

O projecto revela grande potencial de integração e interli-
gação com outras actividades de desenvolvimento. Conse-
guiu integrar vários sectores sociais e económicos: agricul-
tura, produção alimentar, turismo, serviços públicos e mu-
nicípios. O GAL prevê que a cooperação e o trabalho gera-
dos por este projecto continuarão a desenvolver-se a mé-
dio e longo prazo.

A ligação em rede é fulcral para o projecto, sobretudo a 
nível local. Os agricultores e os produtores alimentares 
uniram esforços para promover o rótulo de qualidade 
ambiental, enquanto as empresas do sector do turismo 
(por exemplo, hotéis, restaurantes) formaram uma rede e 
desenvolveram um rótulo ecológico. Também tem havi-
do cooperação com outras zonas interessadas no desen-
volvimento de abordagens semelhantes. O desenvolvi-
mento do processo de certificação EMAS em conjunto 
com oito municípios da região é exemplo de uma coope-
ração excepcional e porá definitivamente a Montagna 
Vicentina no mapa como uma história de sucesso em ma-
téria de gestão da qualidade ambiental.

Descrição do projecto
1.   ■ H istorial  sucinto do projec to

A ideia deste projecto teve origem numa iniciativa Lea - 
der II em que o GAL Astico Brenta, juntamente com algu-
mas comunidades de montanha, criou um rótulo de «qua-
lidade e ambiente» para o território. O objectivo era apre-
ciar o património natural da região, aumentando simulta-
neamente a competitividade regional, e encontrar solu-
ções para zonas de montanha isoladas. 

Mais recentemente, através do Leader+, o GAL Montagna 
Vicentina desenvolveu as ideias do Leader II, elaborando 
um projecto de «Gestão do Ambiente Territorial», que pre-
tendia combinar vários sistemas de certificação, adapta-
dos a diversos sectores, primordialmente preocupados 
com a qualidade do ambiente e a promoção da gestão am-
biental em toda a região. 

O projecto tem os objectivos seguintes:
preservar o património ambiental e melhorar a quali-•	
dade de vida, do trabalho e dos produtos;
melhorar a gestão dos solos;•	
elaborar um modelo de desenvolvimento sustentável •	
nas actividades agrícolas e turísticas;
incentivar a competitividade regional;•	
reforçar o processo decisório e alterar o comportamen-•	
to dos agentes públicos e privados.

O objectivo global do projecto é conferir uma imagem 
mais positiva, de qualidade, à região.

2.   ■ Ac tividades pr incipais

Ao longo de todo o projecto, são aplicados três sistemas 
de certificação principais, que seguem uma estratégia co-
mum de modo a conjugar esforços e actividades. 

1) O projecto desenvolveu um sistema de rotulagem de 
qualidade ambiental. Este foi adaptado a partir da sua forma 
original (no Leader II) a fim de criar um «Sistema de Gestão 
Ambiental» no âmbito da norma ISO 14001 (sistema de cer-
tificação internacional ISO) especificamente centrado na 
produção agrícola e alimentar. A principal vantagem desta 
certificação é dar uma garantia aos consumidores e aos ha-
bitantes de que os produtos e serviços cumprem os devidos 
critérios de qualidade. As empresas e os municípios que ob-
têm a certificação adquirem mais visibilidade e melhor aces-
so ao mercado. A certificação facilita o progresso global de 
gestão da qualidade a todos os níveis da sociedade.

2) O projecto incentivou os organismos de turismo a adop-
tarem um rótulo ecológico. Trata-se de uma norma da UE 
utilizada para certificar as práticas favoráveis ao ambiente 
das empresas envolvidas no fornecimento de produtos e 
serviços aos visitantes (como hotéis, alojamentos «bed and 
breakfast», parques de campismo, etc.). 

3) O projecto aplicou um sistema de certificação ambiental 
mediante o qual oito municípios da região irão adoptar o 
sistema de gestão e auditoria ambiental (EMAS), que cons-
titui uma norma comunitária nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 761/200 do Conselho. O projecto pretende difundir 
este sistema de forma mais ampla, tendo sido organizadas 
várias reuniões. Espera-se que estes eventos sensibilizem 
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os parceiros locais e os outros agentes de toda a região 
para a gestão de qualidade ambiental em geral.

3.   ■ Produtos e  resultados concretos

Apesar de o projecto ainda não ter terminado, já se regista-
ram muitos progressos.

Dez empresas dos sectores leiteiro e de produção de carne 
requereram a norma internacional ISO 14001 para a gestão 
de qualidade ambiental (o objectivo total é de trinta e, até 
agora, o projecto tem vindo a cumprir as metas intermédias).

Há trezentas empresas turísticas envolvidas no projecto, 
fornecendo informações para desenvolver a norma de 
qualidade ambiental Ecolabel nos termos do Regulamen-
to (CE) n.° 1980/2000: dez destas empresas serão seleccio-
nadas para a sua aplicação. 

Compilaram-se informações técnicas e realizaram-se reu-
niões com os municípios principais, a fim de alargar a apli-
cação da certificação de gestão ambiental territorial (EMAS) 
a oito municípios.

4.   ■ Problemas encontrados/ l ições 
 aprendidas

Verificou-se um atraso de dois anos na execução do pro-
jecto, devido a algumas dificuldades políticas e adminis-
trativas e surgiram alguns problemas de gestão adicionais, 
causados pelo grande número de entidades locais envolvi-
das no projecto, sobretudo no que diz respeito à recolha 
de dados. Apesar destes atrasos, o projecto terminará em 
finais de 2007.

5.   ■ O «valor  acrescentado Leader+» 
 do projec to

O Leader+ permitiu que este estimulante projecto conti-
nuasse para além do tempo de vida do Leader II e que se 

implementasse uma iniciativa mais complexa tendo em 
vista o futuro desenvolvimento da qualidade e da gestão 
do ambiente em todo o território.

6. ■ 	D uração

O projecto teve início em Janeiro de 2005 e terminará em 
Dezembro de 2007.

7.   ■ Orçamento

Os custos totais do projecto ascenderam a 600 509 euros, 
dos quais 422 602 euros provenientes de fundos públicos 
nacionais e 177 907 euros de fundos privados.

Dados de contacto do GAL 

Nome do GAL:  ɶ Montagna Vicentina S.c.a.r.l.

Nome da pessoa de contacto:  ɶ Francesco 
Manzardo

Endereço: ɶ  Com. Spettabile Regg. Sette 
Comuni, Pza Stazione, 1, I-36012 Asiago ( VI)

Telefone: ɶ  +39 042 46 34 24

Fax: ɶ  +39 042 46 34 24

Email: ɶ  info@montagnavicentina.com

Sítio Internet: ɶ  www.montagnavicentina.com

Ilustrações cedidas pelo GAL Montagna Vicentina S.c.a.r.l.

G e s t ã o  a m b i e n t a l  t e r r i t o r i a l
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 I T Á L I A

Rótulo local 
(M archio D ’area Alto Caser tano)

Contexto do projecto

O GAL Alto Casertano está situado na província de Caser-
ta, no norte da Campânia. É atravessado pelo rio Volturno 
e tem zonas alternadas de montanhas e pequenos mon-
tes.

A zona também possui uma variedade de belas paisagens 
e um clima ameno, que oferece muitas oportunidades na 
área do turismo ligado à natureza, ao ambiente e à arque-
ologia.

O desenvolvimento territorial do GAL está centrado na re-
vitalização do tecido económico e social de Alto Caserta-
no, com o objectivo de aumentar a competitividade das 
unidades de produção tradicionais e das PME. A recupera-
ção, a manutenção e a valorização dos recursos naturais e 
culturais são objectivos fundamentais do GAL. 

Porque constitui este projecto 
um exemplo de boas práticas? 

A abordagem assente no nível local é um dos principais 
conceitos deste projecto de rótulo local. O seu objectivo é 
melhorar a qualidade de toda a zona mediante o forneci-
mento de produtos e serviços de qualidade à comunidade 
local. Em particular, o projecto promove a zona numa esca-
la mais vasta, divulgando uma imagem de qualidade ex-
cepcional que ajuda a promover o turismo e muitos outros 
serviços.

A abordagem de parceria foi um forte elemento do projec-
to, dado ter sido o GAL Alto Casertano que o desenvolveu 

Dados sobre o território 

População:  99 407 habitantes ɶ

Super f íc ie :  1  142,61 k m² ɶ

Densidade populacional :  ɶ
87 habitantes/k m²

Número de municípios:  41  ɶ
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e executou. Este GAL é composto por uma vasta parceria 
público-privado que envolve muitos membros sociais, 
económicos, ambientais e voluntários da comunidade.

O projecto é muito inovador, uma vez que vai além da ideia 
tradicional de um rótulo colectivo para produtores típicos, 
envolvendo muitos sectores e organizações públicos e pri-
vados num trabalho conjunto. Tem em conta muitas di-
mensões da qualidade (ambiental, social, de segurança, 
etc.) e adoptou indicadores comuns, obrigando as empre-
sas a cumprir requisitos específicos. Em troca, as empresas 
são acreditadas pelos seus serviços e gestão de qualidade, 
o que lhes permite ir aperfeiçoando uma verdadeira atitu-
de de gestão da qualidade.

O carácter integrado do projecto está patente a tês níveis. 
Em primeiro lugar, tem em conta várias dimensões da qua-
lidade, assegurando um bom sistema de gestão. Também 
cria uma dimensão sectorial graças ao envolvimento de 
várias empresas públicas e privadas dos sectores social, 
ambiental e económico. Por último, revela uma dimensão 
territorial pois tem em conta os impactos ambientais das 
empresas e das relações sociais, além de ter conseguido 
integrar várias actividades do projecto em toda a região.

Descrição do projecto

1.   ■ H istorial  sucinto do projec to

O GAL Alto Casertano teve a excelente ideia de criar uma 
rede de qualidade regional composta por diversas empre-
sas, organizações e autoridades locais, de modo a que es-
tas pudessem unir esforços e promover uma evolução po-
sitiva.

Concretizou esta ideia através da criação de um «rótulo lo-
cal», que serviria para assinalar com uma marca de quali-
dade diferentes serviços e produtos da região, passando a 
identificar os operadores locais que fornecem produtos e 
serviços de alta qualidade. As organizações aderentes pas-

saram a beneficiar da partilha de experiências e das opor-
tunidades de negócio e de ligação em rede com outros 
operadores de qualidade, obtendo um reconhecimento 
em maior escala. 

2.   ■ Ac tividades pr incipais 

As actividades principais do projecto foram a construção e 
a expansão do sistema de rótulo local, o que incluiu a ela-
boração de um quadro jurídico e o desenvolvimento de 
uma carta de qualidade.

O objectivo desta última é estabelecer normas para as em-
presas que queiram aderir ao sistema de rotulagem local. 
Para obter o rótulo local, cada empresa deve satisfazer os 
requisitos mínimos da carta e partilhar dos mesmos objec-
tivos que o GAL, nomeadamente a melhoria da qualidade 
de vida e o fornecimento de produtos de alta qualidade 
em todo o espaço rural. Entre os principais temas da carta 
de qualidade, figuram os seguintes: a utilização dos recur-
sos e produtos locais; a promoção da conservação do am-
biente, a aplicação de medidas de segurança, a melhoria 
da qualidade de vida, a sustentabilidade dos recursos lo-
cais e o fornecimento de produtos e serviços de alta quali-
dade. O GAL também avalia as empresas através de uma 
série de indicadores, tais como: tecnologias de baixo im-
pacto, economia de energia, formação dos trabalhadores, 
utilização de produtos locais, comunicação e promoção, 
etc.

A carta foi elaborada de forma clara e concisa, apresentan-
do os objectivos do projecto. Depois de aderirem ao pro-
jecto e passarem oficialmente pelos critérios da carta, as 
empresas são reconhecidas pelos consumidores de toda a 
região como sendo organizações de alta qualidade, com-
prometidas com o desenvolvimento sustentável e com a 
melhoria dos serviços existentes. A carta de qualidade 
também proporciona excelentes oportunidades de liga-
ção em rede entre as empresas envolvidas no projecto (por 
exemplo, entre os produtores e os restaurantes locais).

Outras actividades realizadas pelo GAL foram o forneci-
mento de informações e a assistência a empresas que que-
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rem tornar-se membros do sistema de rotulagem. Ele tam-
bém verificou a elegibilidade deste sistema, examinando, 
em especial, o seu processo de controlo e verificação, ges-
tão financeira e estratégia de comunicação.

3.   ■ Produtos e  resultados concretos

Apesar de o projecto ainda não ter terminado, já demons-
trou o seu êxito através do número de empresas que ade-
riram ao rótulo local e passaram nos critérios da carta de 
qualidade. No sistema de rótulo local estão integradas as 
seguintes empresas: cinco administrações públicas, nove 
empresas agrícolas e de produção alimentar, sete organi-
zações de artesanato, cinco empresas ligadas ao turismo, 
sete restaurantes, um serviço público social e uma empre-
sa privada.

A grande variedade de sectores envolvidos mostra clara-
mente o sucesso obtido pelo projecto até à data.

4.   ■ Problemas encontrados/ l ições 
 aprendidas

Não se registaram problemas graves durante o projecto.

5.   ■ O «valor  acrescentado Leader+» 
 do projec to

O verdadeiro valor do Leader+ prende-se com a imagina-
ção e a capacidade do GAL para liderar o projecto e com o 
facto de este ser uma iniciativa nova para a região. O Gru-
po de Acção Local foi decisivo para o desenvolvimento e a 
execução do projecto, tendo conseguido transformar a 
zona rural através do desenvolvimento de um sistema de 
qualidade em que vários agentes locais participaram. É 
provável que esta seja, presentemente, uma das mais con-
seguidas experiências europeias de criação de um sistema 
integrado de gestão de qualidade territorial.

6. ■ 	D uração

O projecto teve início em Dezembro de 2003 e continuará 
até Junho de 2008. Espera-se que muitas mais empresas se 
tornem elegíveis e recebam o rótulo local antes de o pro-
jecto terminar.

7.   ■ Orçamento

Os custos totais do projecto elevam-se a 4 588 889 euros, 
dos quais 2 949 302 do FEOGA, 1 129 857 euros provenien-
tes de fundos públicos nacionais e 510 000 euros de fun-
dos privados.

Dados de contacto do GAL 

Nome do GAL:  Alto Caser tano ɶ

Nome da pessoa de contac to:  ɶ
Pietro Capel la

Endereço:  Viale  Del la  L iber tà,  75,  ɶ
I -81016 Piedimonte M atese

Telefone:  +39 08 23 78 58 69 ɶ

Fax:  +39 08 23 78 50 75 ɶ

Email :  info@altocaser tano. it ɶ

Sít io  I nternet :  w w w.altocaser tano. it ɶ

Ilustrações cedidas pelo GAL Alto Casertano.

         R ó t u l o  l o c a l  ( M a r c h i o  D ’ a r e a  A l t o  C a s e r t a n o )
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 L U X E M B U R G O

S er  humano e  pedra

Contexto do projecto

O território do GAL em redor de Müllerthal é sobretudo co-
nhecido pela sua paisagem natural única, sendo um desti-
no turístico popular, com muitas e variadas actividades re-
creativas e monumentos culturais impressionantes. Os 
principais recursos da região são a sua paisagem natural 
intacta e os seus equipamentos culturais.

O principal objectivo do programa Leader+ na região de 
Müllerthal é utilizar da melhor forma possível o património 
natural e cultural, muito em especial através dos sectores 
agrícola e turístico, os domínios económicos prioritários 
da região. No que respeita à promoção de um desenvolvi-
mento regional sustentável, o GAL considerou importante 
ter em conta as vantagens ecológicas e socioculturais exis-
tentes. 

Há boas oportunidades de desenvolvimento e utilização 
de novas tecnologias, procurando a estratégia local do 
GAL desenvolver o património natural e cultural através do 
recurso a estas tecnologias e know-how. O GAL também 
pretende reforçar a identidade regional e promover a for-
mação de redes, a cooperação e a comunicação entre os 
agentes locais de diferentes domínios, a fim de fomentar 
um desenvolvimento regional sustentável. 

Porque constitui este projecto 
um exemplo de boas práticas? 

A abordagem assente no nível local é bem visível neste 
projecto, uma vez que ele atende aos pontos fortes, aos 
pontos fracos e ao potencial de desenvolvimento existen-

Dados sobre o território 

População:  20 814 habitantes ɶ

Super f íc ie :  311 k m² ɶ

Densidade populacional :  ɶ
67 habitantes/k m²

Número de municípios:  15  ɶ

tes na zona. O projecto utiliza o recurso mais precioso da 
região, a sua pedra, para trabalhar sobre três temas distin-
tos: a geologia, a exploração económica e a função da pe-
dra como habitat natural. Espera-se que no fim do projec-
to, através do seu envolvimento e da aprendizagem sobre 
a história da região, a geração mais velha e os jovens se 
identifiquem com a sua região e aprendam a respeitá-la no 
futuro.

Trata-se de uma iniciativa inovadora porque sensibilizou a 
população para a geologia da região, o que nunca tinha 
acontecido em Müllerthal. Alguns elementos específicos 
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         S e r  h u m a n o  e  p e d r a

do projecto, como o seu percurso didáctico, são inovado-
res para a região e exemplificam uma nova forma de ensi-
nar. Em Müllerthal nunca tinha havido um projecto com 
esta magnitude e estrutura, envolvendo vários parceiros.

O projecto apresenta uma abordagem integrada, visto cor-
responder não só ao tema fundamental do património na-
tural e cultural, mas implicar também vários outros secto-
res, como a natureza e a paisagem, as actividades de lazer, 
a cultura e o turismo, a educação e a comunicação.

O projecto conseguiu que os dois municípios locais da 
zona, Mompach e Beaufort, cooperassem entre si. Foi a pri-
meira vez que trabalharam num projecto desta escala, ca-
paz de unificar a região. Além disso, intensificaram a coo-
peração com a instituição estatal «Service Geologique du 
Luxembourg», o que ajudou a promover a zona a nível na-
cional. 

Alguns elementos do projecto serão sustentáveis depois 
de este terminar. Os objectos e percursos didácticos irão 
continuar, visto que as autoridades locais já declararam 
que se responsabilizarão pelo tratamento e a manutenção 
do projecto. As caixas de ensino geológico continuarão a 
ser utilizadas no futuro, através de uma cooperação conti-
nuada com o instituto geológico nacional, e serão revistas 

e ampliadas. Este instrumento didáctico é susceptível de 
ser permanentemente integrado nas escolas das diversas 
regiões, para fins didácticos. Espera-se que, a longo prazo, 
a população mais jovem mantenha uma ligação com a sua 
zona geológica excepcional.

Descrição do projecto

1.   ■ H istorial  sucinto do projec to

A região de Müllerthal apresenta características únicas, no-
meadamente a sua configuração espacial e cultural, resultan-
te de um substrato rochoso geologicamente diferenciado. As 
várias formas de paisagem, exploração do solo e vegetação 
tornam esta zona incomparável em termos geológicos. A ex-
ploração e a exportação de rochas economicamente rentá-
veis já vêm do passado e prosseguem na actualidade, tendo 
grande importância económica na região. Há pedreiras que 
ficaram abertas e são muito importantes do ponto de vista 
histórico-cultural.

Os municípios locais de Mompach e Beaufort apresenta-
ram, em conjunto, um exemplo ilustrativo da geologia da 
região de Müllerthal. Estavam interessados em explorar o 
património histórico-geológico, tendo em vista o desen-
volvimento da região, e conseguiram fazê-lo com a partici-
pação do Leader+.

Os objectivos principais do projecto consistem em privile-
giar a geologia e a exploração económica da pedra regio-
nal como matéria-prima, bem como o papel do substrato 
rochoso geológico como reservatório de um ciclo de vida. 
O projecto também pretende transmitir a história e a expe-
riência locais às gerações mais jovens, de modo a poderem 
identificar-se com a sua região.

2.   ■ Ac tividades pr incipais

O objectivo principal do projecto é concentrar esforços em 
duas zonas (uma em Mompach e a outra em Beaufort) para 
sensibilizar a população para a importância geológica de 
Müllerthal.

Foi importante examinar o desenvolvimento geológico e a 
história da região, bem como acompanhar a exploração da 
pedra regional pelos seres humanos. O projecto documen-
tará o funcionamento das rochas como reservatórios de 
água e o seu importante papel na formação dos solos, for-
necendo água para os ciclos de vida básicos.

Para dar a conhecer a importância da geologia da zona, o 
projecto criará peças e modelos de exposição para serem 
expostos em Müllerthal. Está prevista a elaboração de uma 
perspectiva sectorial de Müllerthal ligando os dois municí-



69Melhores práticas do Leader+

pios participantes e mostrando um percurso didáctico da 
história da exploração das pedreiras.

Todas as localidades da região Leader+ receberão uma 
«caixa» geológica com materiais, acompanhada de conse-
lhos profissionais sobre geologia, para utilização nas esco-
las locais. Em várias aulas de arte, os alunos poderão apren-
der a trabalhar com a pedra local e a fazer esculturas e 
mosaicos. Os projectos desenvolvidos pelos alunos serão 
documentados numa brochura do projecto.

3.   ■ Produtos e  resultados concretos

O projecto ainda está em curso e em fase inicial, sendo dema-
siado cedo para descrever os seus resultados e produtos fi-
nais. No entanto, espera-se que sensibilize a população para o 
valor do património natural e cultural da zona, e que divulgue 
os seus recursos entre a população regional e os turistas.

Trata-se de um projecto exclusivamente criado para a re-
gião e os seus produtos concretos, como os percursos di-
dácticos e os materiais de exposição, serão utilizados quer 
pelos habitantes locais, designadamente as crianças em 
idade escolar, quer pelos turistas através de meios peda-
gógicos sobre temas como a natureza, o ambiente e o tu-

rismo. A caixa geológica ajudará a divulgar os recursos na-
turais da região, com um objectivo geral de criar uma iden-
tidade regional.

4.   ■ Problemas encontrados/ l ições 
 aprendidas

Não se registaram problemas no arranque, nem na fase ini-
cial do projecto. Os primeiros workshops tiveram uma boa 
participação, tendo os participantes mostrado grande en-
tusiasmo.

5.   ■ O «valor  acrescentado Leader+» 
 do projec to

A importância e o valor do Leader+ no projecto residem 
no facto de ele ter conseguido que os dois municípios de 
Mompach e Beaufort unissem esforços e cooperassem en-
tre si, para além de desenvolver uma identidade comum.

Antes de o Leader+ ter sido envolvido, as regiões não coo-
peravam e sentiam-se isoladas uma da outra. O Leader+ 
veio mudar tudo isso, havendo agora uma entidade regio-
nal mais coerente que, segundo se espera, dará lugar a um 
desenvolvimento regional sustentável e constante.
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6. ■ 	D uração

O projecto teve início em Abril de 2006 e prosseguirá até 
Dezembro de 2007.

7.   ■ Orçamento

O orçamento total do projecto eleva-se a 55 675 euros, dos 
quais 11 135 euros financiados pelo FEOGA, 22 270 euros 
provenientes de fundos públicos nacionais e 22 270 euros 
de fundos privados.

Dados de contacto do GAL 
Nome do GAL: Müllerthal ɶ

Nome da pessoa de contacto: Anette Peiter  ɶ

Endereço: 30, route de Wasserbillig,  ɶ
L-6490 Echternach

Telefone: +352 26 72 16 30 ɶ

Fax: +352 26 72 16 32 ɶ

Email: leaderplus@echternach.lu ɶ

Sítio Internet: www.mu.leader.lu ɶ

         S e r  h u m a n o  e  p e d r a

Dados de contacto do operador local

Nome da organização: Gemeinde Mompach ɶ

Nome da pessoa de contacto: Birgit Mompach ɶ

Endereço: 10, um Buer, L-6695 Mompach ɶ

Telefone: +352 26 72 16 30 ɶ

Fax: +352 26 72 16 32 ɶ

Email: leaderplus@echternach.lu ɶ

Sítio Internet: www.mu.leader.lu  ɶ

Ilustrações cedidas pelo GAL Müllerthal.
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 P A Í S E S  B A I X O S

Centro de despor tos  e  ser viços  «De Punt»

Contexto do projecto

O GAL Flevoland está situado numa província tranquila, na 
zona oeste dos Países Baixos, que tem vindo a desenvolver-
-se rapidamente. Após o período de recuperação de terras 
na Holanda, Flevoland passou por um grande desenvolvi-
mento agrícola, possuindo agora uma indústria crescente e 
estando a melhorar muitas outras funções sociais.

A população está a crescer lentamente, a nível nacional, 
em média 1% por ano, mas Flevoland apresenta um forte 
crescimento demográfico causado pelo afluxo de pessoas 
das zonas vizinhas. Em consequência, a economia local 
tem muitos desequilíbrios e ainda não é sustentável devi-
do à escassez de oportunidades de emprego e de equipa-
mentos. O GAL reconheceu a importância de expandir e 
desenvolver as relações e as redes macroeconómicas com 
as zonas adjacentes, para que a própria zona se reforce 
também. O turismo e as actividades recreativas constituem 
um sector em crescimento e assumirão um papel cada vez 
mais importante nos próximos anos.

O tema principal do GAL de Flevoland é melhorar a quali-
dade de vida nas zonas rurais. Este projecto é um exemplo 
dessa abordagem e constitui um bom modelo para o de-
senvolvimento futuro da região.

Porque constitui este projecto 
um exemplo de boas práticas? 

A abordagem assente no nível local foi um elemento im-
portante deste projecto, uma vez que a ideia inicial partiu 
de um grupo de jovens que desejava ter melhores equipa-

Dados sobre o território 

População: 100 000 habitantes ɶ

Superfície: 1 205 km² ɶ

Densidade populacional: 83 habitantes/km² ɶ

Número de municípios: 4 ɶ

mentos desportivos na região. O conceito do projecto foi 
posteriormente alargado para atender melhor às necessi-
dades locais e ajudar a melhorar a qualidade de vida da 
comunidade local, em geral. O projecto integrou uma série 
de necessidades, das várias faixas etárias, e desenvolveu 
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novos serviços essenciais para que os habitantes locais 
mantenham um estilo de vida activo.

O projecto constitui um bom exemplo da abordagem as-
cendente, uma vez que foi um grupo de habitantes locais 
que, nos seus tempos livres, se esforçou por melhorar os 
equipamentos desportivos. Foram os voluntários que as-
sumiram um papel fundamental na definição do projecto 
e responderam a uma grande variedade de necessidades 
sociais no âmbito deste. A concepção geral e os resultados 
obtidos com o projecto tornaram-se um bom exemplo da 
estratégia de desenvolvimento da zona no seu conjunto.

Houve uma abordagem integrada em todas as fases do pro-
jecto. Este conseguiu incorporar as principais necessidades 
sociais da zona, expressas pela população local, e inserir vá-
rios equipamentos diferentes num único centro, criando 
uma situação vantajosa para a associação desportiva, que 
irá beneficiar várias pessoas: jovens, idosos e famílias. 

O projecto financiou e geriu todos os seus aspectos com 
eficiência. Como a associação desportiva tem uma dimen-
são e uma capacidade limitadas, as actividades de angaria-
ção de fundos revelaram ser uma actividade importante, 
que o projecto adoptou sobretudo em relação aos fundos 
privados. O projecto criou entidades jurídicas eficientes 
para o gerirem ao longo das várias etapas de desenvolvi-
mento. Muito em especial, levou a cabo uma iniciativa 
muito inovadora e bem sucedida: um grande leilão em 
que se conseguiram angariar 75 000 euros. Nesse leilão, os 
parceiros do projecto venderam todos os tipos de serviços 
e artigos doados pelas empresas e os habitantes locais, e 
que iam desde os bolos caseiros a serviços profissionais 
como a soldadura e a canalização! O leilão foi verdadeira-
mente benéfico para o projecto e realizou-se de acordo 
com uma abordagem ascendente. 

Um projecto desta natureza seria facilmente transferido 
para regiões rurais semelhantes onde os serviços sociais 

sejam inexistentes, insuficientes ou desigualmente distri-
buídos. A solução de criar um centro de serviços polivalen-
te, desenvolvido de acordo com as necessidades da comu-
nidade local, é uma acção transferível. Contudo, o sucesso 
deste projecto deve-se, verdadeiramente, ao apoio, ao 
tempo e ao empenhamento da comunidade local e dos 
voluntários. Sem a sua ajuda, apoio e dedicação na anga-
riação de fundos, este projecto não teria tido a possibilida-
de de singrar.

Descrição do projecto

1.   ■ H istorial  sucinto do projec to

O conceito do projecto teve origem no clube de futebol de 
Marknesse, quando este constatou que iria precisar de 
mais vestiários para o crescente número de sócios. O clube 
fez um cálculo do investimento necessário para ampliar os 
vestiários e verificou que não conseguia financiá-lo sozi-
nho, nem partilhando o investimento com outros clubes. 
Decidiu, por isso, aderir a uma nova associação desportiva 
em busca de uma solução possível. 

A associação desportiva respondeu ao seu pedido e, em 
consequência, quiseram alargar a iniciativa, procurando 
mais parceiros. O conselho de administração efectuou um 
levantamento global das necessidades da população da 
zona e identificou duas necessidades fundamentais: a cria-
ção de mais equipamentos de guarda de crianças até aos 
doze anos e de instalações desportivas para pessoas com 
mais de cinquenta e cinco anos de idade. Estas duas neces-
sidades, assim detectadas, foram conjugadas e, com a co-
laboração do parceiro profissional «Fundação de Assistên-
cia às Crianças de Noord Oostpolder», a associação conse-
guiu construir um centro desportivo polivalente para todas 
as idades.
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Houve ainda outros progressos menos evidentes, como a 
frutuosa cooperação nas actividades de preparação e de 
construção, que estimularam a identidade e a coesão so-
cial da aldeia.

O novo edifício, instalações e serviços incluem equipamen-
tos in	 loco para as crianças, equipamentos desportivos 
para os mais idosos, tais como uma pista de jogging; um 
campo de jogo da petanca, um campo coberto e um café 
Internet. O edifício é gerido por um grupo de voluntários 
especialmente criado para o efeito e que está intimamente 
ligado à fundação desportiva.

O projecto também divulgou os seus resultados, chegan-
do a locais tão distantes como a Inglaterra, graças à ligação 
com o GAL Leader+ de Selby. Este foi um grande êxito do 
GAL de Flevoland, pois permitiu que o duro trabalho reali-
zado pela comunidade local fosse reconhecido e irá contri-
buir grandemente para o desenvolvimento futuro do pro-
jecto.

4.   ■ Problemas encontrados/ l ições 
 aprendidas

Ao longo do projecto surgiram, efectivamente, alguns pro-
blemas, sobretudo causados pelo seu carácter voluntário. 
Na fase preparatória, houve problemas entre as autorida-
des e os voluntários, nomeadamente porque os contactos 
e as reuniões tinham lugar durante os horários de trabalho 
e, dado que a maioria dos voluntários também trabalhava, 
o tempo livre de que dispunham para estas actividades era 
pouco. Os funcionários mostraram pouca flexibilidade 
nesta matéria, o que suscitou mais complicações e atra-
sos. 

Foram levantadas muitas questões a respeito dos riscos fi-
nanceiros e das consequências jurídicas do projecto, as 
quais também exigiram mais tempo e esforço do que se 
previa inicialmente. Os parceiros do projecto tiveram, por 

2.   ■ Ac tividades pr incipais

O projecto foi executado em quatro fases principais. Em 
primeiro lugar, a concepção do projecto e os seus prepara-
tivos iniciais, em que a associação definiu os objectivos e 
acções a empreender, desde as ideias iniciais até ao projec-
to propriamente dito. Todo o trabalho foi efectuado por 
voluntários da associação desportiva, incluindo o levanta-
mento das necessidades existentes na aldeia, a busca de 
parceiros e de financiamento. Em segundo lugar, o estabe-
lecimento das actividades de gestão fundamentais entre 
os parceiros do projecto, incluindo o desenvolvimento da 
cooperação, a definição das informações financeiras e jurí-
dicas. Em terceiro lugar, a execução do projecto, que in-
cluiu a construção e a instalação dos equipamentos e ser-
viços previstos. Por último, o projecto passou por uma fase 
de comunicação em que se divulgaram as ideias, as reali-
zações e os resultados entre a comunidade em geral. Devi-
do ao grande envolvimento dos voluntários no projecto, 
este suscitou grande atenção por parte dos meios de co-
municação social e muitas perguntas de outras iniciativas 
e autoridades locais. Ele transmitiu uma mensagem impor-
tante a uma série de agentes locais, em termos do desen-
volvimento futuro na região do GAL.

3.   ■ Produtos e  resultados concretos

As realizações e os resultados mais importantes do projec-
to consistiram no aumento da coesão e do sentimento de 
pertença entre os habitantes da aldeia. O investimento 
global no centro desportivo foi decisivo para melhorar a 
qualidade de vida na zona. O envolvimento da população 
e dos voluntários locais no projecto foi essencial e, com 
apenas três mil e quinhentos habitantes, conseguiram an-
gariar a impressionante quantia de 75 000 euros através do 
leilão de angariação de fundos.
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isso, de contratar um contabilista para responderem correc-
tamente a algumas questões críticas; além disso, a associa-
ção fez um seguro especial para cobrir os riscos principais. 

Os muitos factores positivos e as lições aprendidas com o 
projecto compensaram as dificuldades encontradas. Por 
exemplo, a excelente cooperação entre os parceiros e vo-
luntários do projecto conquistou uma enorme confiança 
na comunidade, a qual se manterá, sem dúvida, em acções 
e planos futuros. A atenção dos meios de comunicação so-
cial também teve muitos resultados positivos, incluindo 
mais patrocínios, mobilização de voluntários e interesse 
das autoridades.

5.   ■ O «valor  acrescentado Leader+» 
 do projec to

O valor principal do projecto foi o apoio que deu aos seus 
promotores para alargarem o âmbito inicial e construírem 
um equipamento desportivo polivalente, em cooperação 
com muitos parceiros. A participação de muitas pessoas e 
organizações profissionais permitiu que o projecto fosse 
mais convincente e atraente para outros patrocinadores, 
bancos e autoridades. A ajuda facultada pelo Leader+, em 
especial, transmitiu uma mensagem positiva a outros in-
vestidores.

6. ■ 	D uração

O projecto durou três anos, tendo começado em Dezem-
bro de 2003 e terminado no fim do ano civil de 2006.

7.   ■ Orçamento

O orçamento total do projecto elevou-se a 650 000 euros, 
dos quais 200 000 euros financiados pelo FEOGA, 75 000 
euros provenientes de fundos públicos nacionais e 375 000 
euros de fundos privados.

Dados de contacto do GAL 
Nome do GAL:  Flevoland ɶ

Nome da pessoa de contac to:  M argje  ɶ
M emelink

Endereço:  Postbus 55,  ɶ
NL-8200 AB Lelystad

Telefone:  +31 320 26 56 70 ɶ

Fax:  +31 320 21 35 66 ɶ

Email :  M argje.M emelink@flevoland.nl ɶ

Sít io  I nternet :  w w w.f levoland.nl ɶ

Dados de contacto do operador local

Nome da organização:  ɶ
Spor ts  associat ion M ark nesse

Nome da pessoa de contac to:  ɶ
Cor van Vi lsteren

Endereço:  K rabbenscheer  5 ,  ɶ
NL-8316 NR M ark nesse

Telefone:  +31 622 77 84 95 ɶ

Email :  cor.van.vi lsteren@mcmbv.nl ɶ

Ilustrações cedidas pelo GAL Flevoland.

         C e n t r o  d e  d e s p o r t o s  e  s e r v i ç o s  « D e  P u n t »
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I nstalação de quatro estações 
meteorológicas  automáticas

Contexto do projecto

O GAL Rude — Associação de Desenvolvimento Rural — 
está localizado na Cova da Beira, que é uma região cheia 
de atractivos e com uma boa localização geográfica no 
centro de Portugal continental. O território é na sua maio-
ria plano, mas tem uma altitude de quatrocentos a qui-
nhentos metros. Um dos elementos mais belos é o rio 
Zêzere, que atravessa a região do GAL.

A zona tem um forte passado industrial e tem estado acti-
vamente envolvida em muitos sectores diferentes, nomea-
damente: agricultura e turismo, artesanato tradicional, 
centros de inovação e tecnologia, reservas naturais, activi-
dades culturais e religiosas e produção de vinho. As activi-
dades económicas principais sempre estiveram associadas 
à indústria têxtil, muito em particular à produção de lanifí-
cios, continuando este sector a empregar a maior parte da 
população da região. Mais recentemente, o sector dos ser-
viços tem vindo a crescer, sobretudo no que diz respeito 
ao turismo, à banca, aos seguros e à educação.

Dados sobre o território 

População:  80 386 habitantes ɶ

Super f íc ie :  950 k m² ɶ

Densidade populacional :  ɶ
86 habitantes/k m²

Número de municípios:  3 ɶ
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O tema prioritário do GAL é melhorar a qualidade de vida 
nas zonas rurais. O seu plano de desenvolvimento local 
está centrado na informação, na produção local, na cultura 
e no património, no ambiente rural e no desenvolvimento 
de parcerias. Este projecto é um exemplo do modo como o 
GAL conseguiu valorizar os produtos da região. 

Porque constitui este projecto 
um exemplo de boas práticas? 

O projecto adopta uma clara abordagem assente no nível 
local ao tomar em consideração as características e o clima 
do território rural, ao mesmo tempo que introduz novas 
tecnologias destinadas a maximizar a produção agrícola. O 
projecto está em sintonia com a política de desenvolvi-
mento local, que privilegia a melhoria da produção da 
zona.

O projecto possui uma abordagem inovadora, dado que as 
estações meteorológicas são as primeiras do seu género a 
ser utilizadas na Cova da Beira. A região depende muito da 
produção de fruta, que é muitas vezes prejudicada pelas 
condições meteorológicas, e, por isso, as estações meteo-
rológicas minimizam as eventuais perdas causadas pelo 
mau tempo, as quais podem afectar subsequentemente o 
rendimento regional. 

O GAL tem mantido uma boa cooperação com outras regi-
ões vizinhas, a fim de averiguar se sofreram experiências 
climatéricas semelhantes em relação à produção agrícola. 
O intercâmbio das informações assim obtidas tem sugeri-
do ideias úteis para a formulação e a execução do projecto, 
além de ter contribuído para o desenvolvimento de redes 
de comunicação nas regiões.

Este projecto pode ser transferido para outras regiões com 
problemas semelhantes de falta de acesso a novas tecno-
logias que forneçam informações susceptíveis de ajudar a 
proteger as culturas. Mais especificamente, os elementos 
transferíveis incluem a divulgação de informações técnicas 

e a realização de acções de formação entre os agricultores 
locais. Prevê-se que a difusão da metodologia e dos resul-
tados do projecto aumente a sua visibilidade e informe as 
pessoas acerca dos benefícios da utilização das novas tec-
nologias para uma produção agrícola e um desenvolvi-
mento rural sustentáveis.

Descrição do projecto

1.   ■ H istorial  sucinto do projec to

A ideia do projecto proveio da Associação de Agricultores 
para Produção Integrada de Frutos de Montanha (AAPIM) 
e teve origem na necessidade de manter a qualidade dos 
frutos da Cova da Beira, uma região caracterizada pela sua 
importante produção frutícola. Em resposta a esta necessi-
dade, o objectivo principal era instalar quatro estações 
meteorológicas automáticas, para que a região pudesse 
dispor de uma melhor informação climatérica.

Utilizando os dados obtidos por essas estações, os agricul-
tores e produtores poderiam analisar as informações cli-
matéricas e avaliar os seus eventuais efeitos nas culturas. 
Deste modo, ser-lhes-ia possível tomar medidas preventi-
vas, caso as condições meteorológicas previstas afectas-
sem o estado das culturas.

O Grupo de Acção Local desempenhou um papel muito 
útil na execução concreta do projecto. Outras agências de 
desenvolvimento local também deram o seu contributo, 
fornecendo informações climatéricas e técnicas.

2.   ■ Ac tividades pr incipais

A principal actividade do projecto foi a instalação de qua-
tro estações meteorológicas distintas nas zonas de Castelo 
Novo, Fundão, Orjais e Colmeal da Torre. Depois de cons-
truídas, as estações proporcionaram uma melhor cobertu-
ra climatérica da região em geral, produzindo dados clima-
téricos frequentes para uso dos agricultores e produtores 
locais. Estes são úteis para os agricultores detectarem 
eventuais ameaças climatéricas, susceptíveis de causar da-
nos às suas culturas. O projecto também deu formação aos 
agricultores em matéria de obtenção e utilização dos da-
dos resultantes das estações meteorológicas.

A execução concreta do trabalho ficou a cargo de um ope-
rador local, enquanto a manutenção das estações é da res-
ponsabilidade da AAPIM.

3.   ■ Produtos e  resultados concretos

O principal produto do projecto foi a instalação das estações 
meteorológicas. Cada estação está equipada com o softwa-
re apropriado para poder emitir mensagens de aviso em 
toda a região da Cova da Beira. Deste modo, um dos princi-

         I n s t a l a ç ã o  d e  q u a t r o  e s t a ç õ e s  m e t e o r o l ó g i c a s  a u t o m á t i c a s
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pais resultados do projecto é a prevenção dos danos causa-
dos às culturas, na medida em que os agricultores são infor-
mados das condições climatéricas em tempo útil e podem 
tomar medidas de precaução em caso de necessidade. 

O projecto teve ainda outros resultados: a adopção de me-
didas a nível da produção para que as culturas sejam com-
patíveis com o ambiente; uma gestão mais eficaz dos ecos-
sistemas agrícolas, para que estes não sejam excessiva-
mente explorados para responder às necessidades dos 
consumidores, uma maior cooperação entre os fruticulto-
res e uma menor utilização de pesticidas relacionados com 
o clima, que são prejudiciais para o ambiente.

4.   ■ Problemas encontrados/ l ições 
 aprendidas

Não se verificaram grandes problemas durante o projecto, 
o que se deveu, em parte, ao facto de o seu promotor ter 
um excelente conhecimento da região, sabendo exacta-
mente onde as estações meteorológicas deveriam ser ins-
taladas para obterem os dados climáticos nas melhores 
condições. O promotor também tinha boas ligações com 
os proprietários de terras locais, circunstância que se reve-
lou igualmente útil para obter a autorização necessária 
para instalar as estações.

5.   ■ O «valor  acrescentado Leader+» 
 do projec to

Sem o apoio do grupo Leader+ local teria sido muito difícil 
arrancar com o projecto. O Leader+ contribuiu para me-
lhorar a qualidade dos produtos agrícolas e frutícolas da 
Cova da Beira, o que proporcionou um maior volume de 
negócios aos agricultores, beneficiou a economia e a pro-
tecção do ambiente local, além de ter trazido benefícios 
para os produtores e os consumidores. Devido à maior 
qualidade da produção, a zona tornou-se mais competiti-
va a nível nacional e o desenvolvimento rural da região foi 
promovido. 

6. ■ 	D uração

O projecto teve início em Janeiro de 2006 e ficou concluí-
do no final do ano, em Dezembro.

7.   ■ Orçamento

O orçamento total foi de 56 010 euros, dos quais 19 604 
euros financiados pelo FEOGA, 8 402 euros provenientes 
de fundos públicos nacionais e 28 005 euros de fundos pri-
vados.

Dados de contacto do GAL 

Nome do GAL:  Rude — Associação  ɶ
de Desenvolvimento Rural

Nome da pessoa de contac to:  ɶ
Carlos  Alber to Pinto

Endereço:  Q uinta do Pedregal-Eixo Tc t  ɶ
—Estação Caminhos- de -Ferro, 
P-6200 Covi lhã

Telefone:  +351 275 31 30 16 ɶ

Fax:  +351 275 31 44 70 ɶ

Email :  rudeleader@mail . telepac.pt ɶ

Sít io  I nternet :  w w w.rude -adr.pt ɶ

Dados de contacto do operador local
Nome da organização:  Associação de  ɶ
Agricultores  para Produção I ntegrada 
de Frutos  de M ontanha

Nome da pessoa de contac to:  ɶ
Eng.˚  Paulo Si lv ino da Fonseca G omes

Endereço:  Avenida M onsenhor  M endes do  ɶ
Carmo,  23 — r/c  esq.° , 
P-6300-586 Guarda

Telefone:  +351 271 20 00 70 ɶ

Fax:  +351 271 20 00 75 ɶ

Email :  aapim@mail . telepac.pt ɶ

Sít io  I nternet :  w w w.aapim.com ɶ

Ilustrações cedidas pelo GAL Rude — Associação 
de Desenvolvimento Rural.
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 P O R T U G A L

Do sonho à  real idade

Contexto do projecto
O GAL ADAE (Associação de Desenvolvimento da Alta Es-
tremadura) está situado numa localidade pitoresca, entre 
as montanhas e o mar. Trata-se de uma região muito diver-
sificada, tanto em termos paisagísticos como de recursos, 
sendo de particular interesse as vastas zonas florestadas, o 
ambiente natural (serras de Aire e dos Candeeiros) e o pa-
trimónio cultural e arquitectónico.

Quanto às características socioeconómicas da região do 
GAL, esta possui uma grande diversidade de recursos natu-
rais, que têm tido particular importância para a arquitectura, 
a cultura e as tradições. A zona é conhecida pelo seu interes-
se em revitalizar os sectores tradicionais da economia e em 
criar fontes de rendimento alternativas no meio rural. A 
principal actividade económica da região é a indústria trans-
formadora, bem como, em especial, o comércio grossista e 
retalhista, a reparação de veículos e a construção civil.

O GAL tem como tema prioritário melhorar a qualidade de 
vida nas zonas rurais e procura apoiar esta acção ao nível 
da população, região e economia. Este projecto constitui 
um perfeito exemplo das intervenções que se adequam à 
estratégia territorial do GAL, a qual visa melhorar os servi-
ços prestados à população local, que se encontra relativa-
mente isolada e tinha, anteriormente, de percorrer longas 
distâncias para obter os serviços necessários a uma melhor 
qualidade de vida.

Porque constitui este projecto um 
exemplo de boas práticas? 
O projecto aplica claramente a abordagem assente no nível 
local, uma vez que foi concebido e lançado para prestar um 

Dados sobre o território 

População: 99 574 habitantes ɶ

Superfície: 83 982 km² ɶ

Densidade populacional: 118 habitantes/km² ɶ

Número de municípios: 37 ɶ
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serviço médico especializado em zonas rurais onde as pes-
soas antes tinham de percorrer grandes distâncias para ob-
ter tratamento. 12% da população do distrito de Leiria sofre 
de alguma forma de deficiência, apresentando a quarta taxa 
de paralisia cerebral mais elevada do país. Consequente-
mente, o projecto trouxe serviços essenciais para a região.

O projecto revelou ter uma abordagem inovadora e assegu-
rou a prestação de novos serviços essenciais para as pessoas 
com paralisia cerebral, que antes não existiam a nível local e 
rural. O projecto gerou uma nova autoconfiança nos grupos-
-alvo e promoveu a cooperação entre as famílias, o pessoal 
técnico e o próprio grupo-alvo. Em Leiria, este centro, conce-
bido como uma instituição de solidariedade, é único no gé-
nero e oferece uma variedade de serviços e actividades.

O projecto foi bem sucedido no que respeita à ligação em 
rede, uma vez que obteve apoio de outros municípios da 
região do GAL e arredores, tendo em vista a continuação 
dos serviços e a minimização de eventuais dificuldades 
com que a associação seja confrontada. 

O projecto é sustentável porque existe um acordo de par-
ceria assinado com os serviços da segurança social que 
garante o fornecimento dos recursos humanos necessá-
rios e exige que sejam assinados acordos de parceria com 
os municípios abrangidos pelo projecto. As actividades de 
divulgação têm sido significativas, tendo contribuído para 
garantir o interesse de todos os que ajudam e apoiam o 
centro. Afinal, trata-se de um serviço muito necessário, que 
merece ser prosseguido. 

Descrição do projecto

1.   ■ H istorial  sucinto do projec to

A ideia do projecto foi formulada em 2000, ano em que se 
constatou que cerca de duzentas e cinquenta famílias do 
distrito de Leiria, em Portugal, tinham de se deslocar perio-
dicamente a Coimbra, a um centro de reabilitação de do-
entes de paralisia cerebral. Era o centro mais próximo des-
se distrito em que as crianças com paralisia cerebral e do-
enças neurológicas podiam aceder a um tratamento espe-
cífico. Após a realização de uma conferência sobre paralisia 
cerebral, um número significativo de regiões do país mani-
festou interesse em constituir um grupo da sociedade civil 
organizada. O objectivo do grupo era mobilizar os municí-
pios para oferecerem uma resposta local que reduzisse as 
dificuldades inerentes às deslocações periódicas para tra-
tamento.

Foi, assim, criada em Leiria uma delegação regional da 
APPC (Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral) em 
Abril de 2002, como instituição sem fins lucrativos que reu-
nia pessoas com problemas semelhantes. A APPC tinha 
como objectivos principais a prevenção, a reabilitação, a 
participação, a inclusão social e o apoio às famílias com 
elementos portadores de paralisia cerebral.

Na sequência da iniciativa acima referida, vários agentes lo-
cais reuniram-se com o intuito de se candidatarem a um fi-
nanciamento do Leader+ para adquirir o equipamento de 
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reabilitação e o material técnico necessários. O principal de-
safio para a APPC de Leiria era a criação de um centro de 
reabilitação para crianças, jovens e adultos com paralisia ce-
rebral, sendo fundamental adquirir os equipamentos e os 
conhecimentos técnicos necessários para o efeito.

O objectivo global do projecto é melhorar a qualidade de 
vida das pessoas que sofrem desta doença, oferecendo 
ajuda, apoio e o tratamento adequado no seu próprio mu-
nicípio.

2.   ■ Ac tividades pr incipais

Para criar o centro de reabilitação, o projecto levou a cabo 
as seguintes actividades: 

trabalho de adaptação das instalações necessárias;•	
concepção e criação de salas específicas de fisioterapia •	
e reabilitação;
fornecimento de infra-estruturas sanitárias adaptadas •	
às necessidades do grupo-alvo;
instalações técnicas (por exemplo, equipamentos, ins-•	
talação eléctrica, pintura, etc.).

Desde que foi criado, o centro de reabilitação presta vários 
serviços, designadamente: reabilitação e fisioterapia, psico-
terapia, terapia ocupacional, hidroterapia, desenvolvimento 
psicomotor, espaços recreativos para crianças, serviços mé-
dicos e serviços complementares a grupos de familiares.

O êxito do projecto também se deveu às competências or-
ganizativas da APPC, que conseguiu reunir uma equipa al-
tamente especializada para garantir um serviço no local. 

Esta equipa conta com um director, um especialista em 
serviço social, um psicólogo, um especialista em psicomo-
tricidade, terapeutas, um pediatra e apoio administrativo 
de enfermeiros e médicos.

3.   ■ Produtos e  resultados concretos

O principal produto do projecto foi a instalação e a adapta-
ção do equipamento necessário no centro de reabilitação, 
que agora presta um serviço de alta qualidade na região, 
no domínio da paralisia cerebral. O projecto possibilitou 
que os sonhos se tornassem realidade, ao oferecer o aces-
so a serviços especializados e dignos a famílias que vivem 
em zonas rurais.

Outros resultados importantes do projecto são a ajuda às 
famílias para superarem alguns obstáculos financeiros e 
técnicos, por exemplo, a despesa, o tempo e o esforço des-
pendidos na deslocação a outras zonas para receberem 
tratamento.

O papel do GAL foi essencial, visto ter permitido que vários 
agentes locais cooperassem na concepção, no desenvolvi-
mento e na execução do projecto, além de suscitar a aten-
ção de muitas entidades locais que continuam a apoiar e a 
interessar-se pelo desenvolvimento do centro.
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4.  Problemas encontrados/ l ições 
 aprendidas

Os principais problemas do projecto foram de ordem fi-
nanceira. Tendo o centro de reabilitação sido criado como 
uma organização sem fins lucrativos, depende do apoio 
financeiro proveniente de donativos, quotas dos parceiros, 
angariação de fundos e acordos de cooperação com enti-
dades do sector público. Para resolver este problema e aju-
dar a garantir fundos suplementares, a direcção do centro 
realizou diversas actividades (eventos, campanhas de di-
vulgação, etc.) destinadas a mobilizar a população local e a 
divulgar o centro na região.

5.   ■ O «valor  acrescentado Leader+» 
 do projec to

O principal valor Leader+ do projecto foi o financiamento 
por ele concedido, que contribuiu para 45% do orçamento 
total e sem o qual o projecto não poderia ter avançado. Foi, 
por isso, crucial para a sua execução, tendo a sua aborda-
gem de parceria permitido envolver um número significa-
tivo de agentes locais, que continuam implicados no de-
senvolvimento e no funcionamento do centro.

6. ■ 	D uração

O projecto teve início no final de Junho de 2003 e conti-
nuou até ao fim de Setembro de 2005.

7.   ■ Orçamento

Os custos totais do projecto elevaram-se a 102 701,82 eu-
ros, dos quais 28 756,51 euros financiados pelo FEOGA, 
15 405,27 euros provenientes de fundos públicos nacio-
nais e 58 540,04 euros de fundos privados.

Dados de contacto do GAL 

Nome do GAL: ADAE — Associação de  ɶ
Desenvolvimento da Alta Estremadura

Nome da pessoa de contacto:  ɶ
Alcina Maria Soares da Costa

Endereço: Av. Dr. José Jardim, 18-20,  ɶ
P-2410-124 Leiria

Telefone: +351 244 82 21 52 ɶ

Fax: +351 244 82 27 96 ɶ

Email:  adae@mail.telepac.pt ɶ

Sítio Internet: www.adae.pt ɶ

Dados de contacto do operador local
Nome da organização: Núcleo Regional  ɶ
de Leiria APPC — Associação Portuguesa 
de Paralisia Cerebral

Nome da pessoa de contacto: Lúcia Maria  ɶ
da Luz Ferreira Bento

Endereço: Rua Verde Pinho — Lote 1 — Vale  ɶ
da Fonte, 201, Marrazes, 
P-2415-609 Leiria

Telefone: +351 244 83 39 83 ɶ

Fax: +351 244 83 35 06 ɶ

Email: info@appcleiria.pluricanal.net ɶ

Sítio Internet: www.appcleiria.pluricanal.net ɶ

Ilustrações cedidas pelo GAL ADAE — Associação 
de Desenvolvimento da Alta Estremadura.

D o  s o n h o  à  r e a l i d a d e
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 E S P A N H A

I ntrodução das  novas tecnologias 
da informação e  da comunicação 
no sec tor  de produção do leite  de ovelha

Contexto do projecto

O território do GAL Mendinet abrange todas as zonas ru-
rais do objectivo 2 existentes na região basca. As principais 
indústrias desta última estão ligadas às tecnologias da in-
formação e da comunicação (TIC). 

O objectivo principal do GAL é melhorar o desenvolvimen-
to socioeconómico e, consequentemente, a qualidade de 
vida da população rural e da região no seu conjunto. O 
GAL abordou este assunto através de um modelo que per-
mite um contacto directo entre os intervenientes na zona. 

Os objectivos mais específicos do GAL estão fortemente li-
gados às questões de TIC e à diversificação das actividades 
agrícolas, como é o caso da transferência de tecnologias e 
de know-how, ou do incentivo à aprendizagem colectiva. 
Pretende-se, nomeadamente, promover a igualdade de 
acesso à sociedade da informação e proporcionar às zonas 
rurais o mesmo reconhecimento que é dado às urbanas.

Porque constitui este projecto 
um exemplo de boas práticas? 

O projecto é verdadeiramente inovador, dado ter melhora-
do a qualidade da vida profissional dos pastores graças à 

Dados sobre o território 

População:  76 869 habitantes ɶ

Super f íc ie :  3  821 k m² ɶ

Densidade populacional :  20  ɶ
habitantes/k m²

Número de municípios:  110 ɶ

criação de um novo instrumento de informação e comuni-
cação destinado a simplificar e gerir eficazmente o seu tra-
balho quotidiano. A introdução destes instrumentos é uma 
novidade no contexto da gestão da produção de leite e 
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queijo de ovelha e, desde o início do projecto, o sistema 
suscitou o interesse dos pastores das zonas vizinhas. 

Um dos principais objectivos do projecto era partilhar ex-
periências e incentivar a ligação em rede entre os pastores 
e os agentes locais. O GAL Mendinet certificou-se de que 
este elemento do projecto era abordado através da realiza-
ção de vários eventos, conferências e acções de divulgação 
dos resultados do projecto. Os instrumentos de informa-
ção e comunicação asseguraram um fluxo de informação 
constante entre os agentes da zona, o que facilita o inter-
câmbio e a disseminação de know-how.

A ideia do projecto pode ser facilmente transferida para regi-
ões semelhantes, desde que exista um elevado nível de asso-
ciação. Um ponto particularmente forte deste projecto reside 
no facto de os pastores do País Basco se terem organizado em 
torno de associações e outras estruturas de cooperação (por 
exemplo, sindicatos, centros de gestão e cooperativas), tanto 
para o arranque do projecto como para a sua execução. Um 
projecto semelhante também teria de garantir a existência de 
uma estrutura responsável pelas tarefas de manutenção, para 
manter o sistema de TI a funcionar após o termo do projecto 
e para detectar eventuais problemas.

O projecto é sustentável do ponto de vista financeiro, visto 
ter sido desenvolvido de forma a envolver os utilizadores 
finais através do pagamento de quotas. Este facto permitiu 
introduzir melhoramentos nos sistemas de TI instalados 
para uso dos pastores. Espera-se que, à medida que os uti-
lizadores vão conhecendo melhor as vantagens que tais 
instrumentos podem proporcionar à sua vida de trabalho 
quotidiana, também se tornarão mais competentes na uti-
lização das TI e contribuirão para a sua manutenção. 

Descrição do projecto

1.   ■ H istorial  sucinto do projec to

A ideia do projecto proveio inicialmente das associações 
de pastores e produtores de queijo, quando procuravam 
uma solução para simplificar a gestão dos rebanhos e a 
produção de queijo, melhorando simultaneamente o in-
tercâmbio de informações entre os diversos agentes com 
quem trabalham. Tratava-se de introduzir um novo siste-
ma de tecnologias da informação e da comunicação (NICT) 
para facilitar a gestão e o intercâmbio. O objectivo princi-
pal do projecto era levar 60 a 70% dos parceiros da região 
do objectivo 2 de Artzai-Gatza, no País Basco, (cerca de cin-

quenta a sessenta pastores) a utilizar os NICT no seu traba-
lho quotidiano.

Todos os agentes locais do sector da criação de ovelhas e 
produção de leite do País Basco participaram de alguma 
forma no projecto. O grupo Leader+ de Mendinet foi res-
ponsável pela sua gestão e coordenação geral, sendo o 
GAL composto por muitas e diversas associações de de-
senvolvimento rural de todo o País Basco. O GAL também 
estabeleceu ligações estreitas com o departamento de 
agricultura e pescas do Governo basco, que está fortemen-
te envolvido no desenvolvimento rural e na formação no 
sector agro-alimentar. A organização que apresentou a 
candidatura do projecto, a Mendikoi, foi responsável pela 
escolha dos fornecedores de TI que administraram a for-
mação básica neste domínio. 

A Associação Artzai Gazta (responsável pelos pastores pro-
dutores de queijo no País Basco e em Navarra) participou 

I n t r o d u ç ã o  d a s  n o v a s  t e c n o l o g i a s  d a  i n f o r m a ç ã o 
e  d a  c o m u n i c a ç ã o  n o  s e c t o r  d e  p r o d u ç ã o  d o  l e i t e  d e  o v e l h a
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na selecção e na coordenação dos pastores participantes e 
comunicava frequentemente com eles.

Outros parceiros foram o conselho regulador da denomi-
nação de origem protegida do queijo de Idiazabal, a Art-
zain Eskola (uma escola de pastores associada à Mendikoi) 
e a Confelac, que é uma confederação de pastores que 
criam ovelhas Latxa y Carranzana.

Com uma série de associações e organizações envolvidas 
nas actividades, o projecto ajudou a criar uma rede eficien-
te, na qual participam muitos agentes do sector da criação 
de ovinos e do leite de ovelha, e contribuiu para gerar um 
intercâmbio mais eficaz entre as comunidades. 

2.   ■ Ac tividades pr incipais

O projecto dividiu-se em três fases principais, que incentiva-
ram vários pastores a usar os instrumentos de TIC na sua 
vida quotidiana. A primeira envolveu o desenvolvimento de 
software e a aquisição de equipamentos de TI, juntamente 
com a selecção dos pastores participantes no projecto.

A fase 2 consistiu na instalação das aplicações e na forma-
ção dos pastores. Esta formação em competências básicas 
de TI deu confiança aos pastores para trabalharem com os 
instrumentos, tendo recebido, seguidamente, um pacote 
de NICT especificamente adaptado às suas necessidades 
individuais. Por exemplo, na produção animal (controlo do 
leite, registo do nascimento de animais, etc.), na gestão 
técnica e económica, na contabilidade, facturação, etc. 

A fase 3 incidiu sobre a manutenção e o acompanhamento 
do projecto. Dado que este último pretendia capacitar os 
pastores para utilizarem as tecnologias da informação no 
seu trabalho diário, era necessário assegurar-lhes também 
o apoio e a manutenção dos equipamentos instalados, ou 
em caso de dificuldades com as TI.

Para garantir o empenhamento dos pastores ao longo de 
todo o projecto e para além dele, pediu-se a cada pastor 
que assinasse um contrato com as obrigações e a finalida-
de do projecto. Garantiu-se, assim, que os pastores maxi-
mizavam as suas competências e participavam plenamen-
te nas actividades do projecto, em vez de utilizarem as 
aplicações de TI como um serviço gratuito.

3.   ■ Produtos e  resultados concretos

O projecto conseguiu sensibilizar os 22 pastores que par-
ticiparam na utilização dos NICT na zona de objectivo 2 
do País Basco. Cada um dos pastores recebeu um equipa-
mento e aplicações de TI para ajudar o trabalho quotidia-
no. Os pastores também beneficiaram do projecto ao me-
lhorarem as suas capacidades e competências em maté-
ria de TI.

Os NICT permitiram que os pastores obtivessem informa-
ções técnicas sobre a exploração de ovelhas leiteiras, as 
quais permitem um acompanhamento sistemático e con-
tínuo dos dados sobre a recolha de leite e o controlo da 
reprodução.

A ligação em rede e a partilha de experiências também fo-
ram reconhecidas como um dos resultados fundamentais 
do projecto; os NICT permitiram que a informação circulas-
se entre os pastores e os agentes locais e o grupo Leader+ 
facilitou a ligação em rede através da realização de even-
tos e seminários específicos.

4.   ■ Problemas encontrados/ l ições 
aprendidas

Houve dificuldades na coordenação dos muitos e diferen-
tes agentes que participaram no projecto. A atitude das 
pessoas envolvidas foi sempre positiva, mas nem sempre 
estavam dispostas a realizar algumas tarefas específicas 
(nomeadamente de acompanhamento e controlo), que 
implicavam grande esforço e dispêndio de tempo. 

Também se registaram alguns problemas com a utilização 
das aplicações de TI para a gestão das ovelhas produtoras 
de leite. Depois de o financiamento do projecto ter termi-
nado, entraram em vigor várias alterações jurídicas nacio-

          I n t r o d u ç ã o  d a s  n o v a s  t e c n o l o g i a s  d a  i n f o r m a ç ã o 
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Dados de contacto do GAL 

Nome do GAL:  Asociación para el  Progreso  ɶ
del  Desarrol lo  Rural  M endinet

Nome da pessoa de contac to:  ɶ
Xabier  Arruti  Olazabal

Endereço:  La  Estacion,  S/N. ,  ɶ
E-01120 Arraia-M aeztu

Telefone:  +34 945 41 03 03 ɶ

Fax:  +34 945 41 02 52 ɶ

Email :  eayo@mendikoi .net ɶ

Sít io  I nternet :  w w w.mendikoi .net ɶ

Dados de contacto do operador local

Nome da organização:  M endikoi  S .A. ɶ

Nome da pessoa de contac to:  ɶ
I ker  Bi lbao Guerrero

Endereço:  M endikoi  S .A.  Ark aute,  ɶ
E-01192 G asteiz

Telefone:  +34 945 41 03 03 ɶ

Fax:  +34 945 41 02 52 ɶ

Email :  ibi lbao@ikt.es ɶ

Sít io  I nternet :  w w w.mendikoi .net ɶ

Ilustrações cedidas pelo GAL Asociación para el Progreso 
del Desarrollo Rural Mendinet.

nais e foi difícil obter novos financiamentos para assegurar 
a conformidade dos sistemas de TI com as novas normas. 
Esperava-se que fossem concedidos fundos suplementa-
res no final de 2006 para resolver este problema.

Ocorreram outros problemas relacionados com as TI du-
rante o projecto, tais como questões de segurança e pro-
tecção antivírus, e surgiram algumas questões mais com-
plexas relativas à sincronização da base de dados, que im-
pediram os pastores de continuarem a enviar dados. Os 
problemas associados às TI e aos NICT podem frequente-
mente dissuadir os pastores de utilizarem o sistema. Para 
evitar que isso acontecesse, realizaram-se reuniões fre-
quentes com os pastores e os técnicos para que todas as 
questões pudessem ser debatidas e resolvidas.

5.   ■ O «valor  acrescentado Leader+» 
 do projec to

O principal valor do projecto reside no facto de ter forneci-
do apoio e tecnologia, de modo a que os pastores pudes-
sem gerir eficazmente o seu trabalho diário através da uti-
lização dos NICT. Antes do projecto, os pastores estavam 
assoberbados pela quantidade de tarefas de gestão que 
tinham de realizar e que lhes retirava tempo para outras 
actividades. Os NICT solucionaram essa sobrecarga do tra-
balho de gestão. 

O projecto também foi importante no tocante à coordena-
ção dos diversos agentes do sector do leite de ovelha e 
para melhorar a comunicação entre eles, o pessoal técnico 
e as associações. 

6. ■ 	D uração

O projecto começou no início de Outubro de 2002 e termi-
nou no fim de Junho de 2004.

7.   ■ Orçamento

Os custos totais do projecto elevaram-se a 273 776 euros, 
dos quais 136 888 euros financiados pelo FEOGA e 136 888 
euros provenientes de fundos públicos nacionais.
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 E S P A N H A

S er viços  cooperativos 
de formação e  ar tesanato

Contexto do projecto

O GAL Adefo Cinco Villas está localizado numa bela região 
espanhola e tem características territoriais importantes, 
como os recursos agrícolas, hidrológicos, naturais e cultu-
rais. A zona foi afectada pelo despovoamento de algumas 
das suas aldeias mais pequenas e os jovens e as mulheres 
têm tido dificuldade em obter emprego. Está muito de-
pendente do sector agrícola, mas este não está plenamen-
te integrado no desenvolvimento económico geral do ter-
ritório. No entanto, existem grandes potencialidades de 
desenvolvimento dos sectores agro-industrial, do turismo 
rural e dos serviços na região.

O GAL reconheceu que a região tinha grandes potenciali-
dades se maximizasse algumas das suas características 
únicas, com vista a incentivar o desenvolvimento do sector 
agro-industrial. A ênfase é colocada na melhoria da organi-
zação e da participação dos intervenientes na economia 
local e, simultaneamente, no reforço da actividade agrícola 
e pecuária no sector agro-industrial. A região é conhecida 
pelos seus produtos de alta qualidade, pelo que o GAL es-
colheu este aspecto como tema prioritário, procurando 
contribuir para o desenvolvimento de uma indústria diver-
sificada e reforçar, ao mesmo tempo, o turismo rural e a 
proximidade dos serviços. 

Porque constitui este projecto 
um exemplo de boas práticas? 

O projecto aplica claramente a abordagem integrada, na 
medida em que faz parte de uma estratégia mais geral de 
desenvolvimento rural do território, dando prioridade a 

Dados sobre o território 

População:  28 951 habitantes ɶ

Super f íc ie :  1  966 k m² ɶ

Densidade populacional :  15  ɶ
habitantes/k m²

Número de municípios:  17  ɶ
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projectos que envolvem promotores do sexo feminino. 
Procura realizar um dos objectivos fundamentais da re-
gião ao contribuir para aumentar o emprego das mulhe-
res. Está inserido num grupo mais vasto de projectos que 
valorizam os produtos locais ligando-se a projectos nos 
sectores do turismo, do património e do ambiente, em 
que os produtos locais desempenham um papel funda-
mental. Também está interligado com outros projectos 
em que a melhoria da qualidade de vida nas zonas rurais 
é uma questão importante, nomeadamente a prestação 
de serviços nas zonas rurais.

Observa-se no projecto uma clara abordagem ascen-
dente, uma vez que a ideia original proveio directamen-
te de uma mulher rural que decidiu capitalizar a sua 
própria experiência para ajudar outras mulheres através 
da organização de cursos de formação no domínio do 
artesanato. 

A abordagem de parceria também foi um elemento bem 
sucedido do projecto, dado que o GAL prestou um gran-
de apoio, resolvendo e respondendo às dúvidas e difi-
culdades com a promotora. O GAL ajudou a pôr esta úl-
tima em contacto com alguns agentes fundamentais da 
região, o que melhorou indubitavelmente a ligação em 
rede e a interligação das empresas ao longo de todo o 
projecto.

O projecto apresenta um elemento inovador pois a sua 
concepção, desenvolvimento e resultados são específicos 
da região. Essa inovação esteve patente em muitos aspec-
tos do projecto, quer no que respeita à cooperação e à par-
ticipação de mulheres rurais, quer na criatividade dos pro-
dutos artesanais. Também há um efeito multiplicador, na 
medida em que as mulheres que receberam formação se 
podem tornar, elas próprias, empresárias utilizando as no-
vas competências adquiridas.

Descrição do projecto

1.   ■ H istorial  sucinto do projec to

A promotora que esteve no centro deste projecto trabalha 
em artesanato há 30 anos e está estabelecida numa zona 
rural. É uma mulher com muitos anos de experiência e trans-
mitiu os seus conhecimentos a outras pessoas dando-lhes 
formação prática no domínio do artesanato. É uma pessoa 
criativa e vende a maior parte dos materiais elaborados nos 
cursos de formação. Envolveu-se com o Leader+ quando 
decidiu desenvolver um pouco mais a sua actividade crian-
do uma cooperativa que trabalha na formação e na venda 
de produtos artesanais contemporâneos nas zonas rurais. 

O próprio projecto oferece produtos artesanais únicos, 
que estão associados a um serviço de formação sobretudo 
direccionado para as mulheres das zonas rurais e que pre-
tende desenvolver as competências e os conhecimentos 
técnicos das formandas, ajudando-as simultaneamente a 
melhorar as oportunidades empresariais e de emprego 
por conta própria. O objectivo global do projecto é melho-
rar a qualidade de vida na zona, sobretudo para as pessoas 
mais desfavorecidas e isoladas.

O grupo de acção local desempenhou um papel essencial 
neste projecto e apoiou a promotora durante a sua concep-
ção e execução, fornecendo aconselhamento e informações 
relativas à incorporação de novas iniciativas na actividade.

2.   ■ Ac tividades pr incipais

Realizaram-se várias actividades, incluindo a criação da co-
operativa e da loja de artesanato, as quais foram adapta-
das para servir as necessidades específicas da empresa. 
Para isso, foi necessário dividir o espaço da loja em diferen-

S e r v i ç o s  c o o p e r a t i v o s  d e  f o r m a ç ã o  e  a r t e s a n a t o



88 Melhores práticas do Leader+

tes áreas, de modo a assegurar o espaço suficiente para 
vender e expor os produtos, bem como para colocar as 
mesas utilizadas na formação e aprendizagem, incluindo 
computadores e materiais.

O projecto instalou equipamentos específicos para a pro-
dução de artesanato, tais como fornos para cerâmica e 
porcelana e dispositivos electrónicos para cortar e moldar. 

Também foi elaborado um plano de marketing específico 
para que o projecto pudesse comercializar eficazmente 
os seus produtos, por exemplo através de um sítio Web 
próprio, um catálogo, boletins informativos, publicidade, 
etc.

3.   ■ Produtos e  resultados concretos

O projecto conseguiu desenvolver uma empresa que pro-
duz artesanato inovador e individualizado na região e seus 
arredores. Obteve diversos resultados, incluindo a partici-
pação, a motivação, a socialização e a inclusão das mulhe-
res da zona no mercado de trabalho, através do apoio que 
lhes prestou e da organização de cursos de formação a elas 
destinados. Criou uma marca de qualidade que promove a 
região, bem como a própria cooperativa. Mais importante 
ainda, contribuiu para o emprego sustentável das mulhe-
res da comunidade local e a sua escola de formação é a 
única do seu género na região de Aragão. 

A cooperativa foi certificada pelo governo regional de Ara-
gão, o que constituiu um grande êxito para a promotora. 
Os cursos de formação são presentemente oferecidos a 
uma grande variedade de pessoas, incluindo mulheres de-
sempregadas, bem como a diversos municípios e agentes 
de desenvolvimento local de toda a região.

Durante as actividades de formação e aprendizagem são 
produzidos muitos e diversos artigos artesanais e, graças à 
criatividade das pessoas, é possível vender muitos produ-

tos exclusivos na loja do projecto. Alguns dos produtos 
mais criativos foram escolhidos para a exposição interna-
cional de artesanato em cristal de Saragossa!

4.   ■ Problemas encontrados/ l ições 
 aprendidas

Registaram-se poucos problemas no decurso do projecto, 
devendo-se os principais obstáculos aos procedimentos 
burocráticos necessários para a criação da cooperativa. 
Outra dificuldade foi encontrar um nicho no mercado lo-
cal, pois o artesanato é produzido de uma forma específi-
ca, muita trabalhosa e dispendiosa, sendo, por isso, impor-
tante garantir um número mínimo de vendas. No entanto, 
graças a medidas de marketing eficazes e ao entusiasmo 
da promotora e dos participantes no projecto, isto não tem 
sido um grande obstáculo até agora.

5.   ■ O «valor  acrescentado Leader+» 
 do projec to

A natureza do Leader+ permitiu que a promotora motivas-
se as mulheres rurais e as envolvesse em actividades fora 
da esfera doméstica, com o intuito de maximizar as suas 
potencialidades e capacidades. O GAL apoiou a promotora 
na concepção e execução deste projecto inovador.

6. ■ 	D uração

O projecto teve início em Novembro de 2002 e continuou 
até Agosto de 2005.

7.   ■ Orçamento

Os custos totais do projecto elevaram-se a 35 708 euros, 
dos quais 5 323 euros financiados pelo FEOGA, 5 323 euros 
provenientes de fundos públicos nacionais e 25 062 euros 
de fundos privados.

         S e r v i ç o s  c o o p e r a t i v o s  d e  f o r m a ç ã o  e  a r t e s a n a t o
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Dados de contacto do GAL 

Nome do GAL:  Asociacion Para El  ɶ
Desarrol lo  Y  Fomento De Las  Cinco Vi l las

Nome da pessoa de contac to:  ɶ
M aite G onzalez

Endereço:  R amon y  Cajal  17,  ɶ
E-50600 Zaragoza

Telefone:  +34 976 67 72 72 ɶ

Fax:  +34 976 67 73 11 ɶ

Email :  adefo@adefo.com ɶ

Dados de contacto do operador local

Nome da organização:  Estudio Gloria ,  ɶ
S dad.  Coop.

Nome da pessoa de contac to:  Glor ia  ɶ
Barrena

Endereço:  Paseo Del  Muro No.  50,  ɶ
E-50600 Ejea De Los  Cabal leros  (Zaragoza)

Telefone:  +34 976 66 15 46 ɶ

Fax:  +34 976 66 15 46 ɶ

Email :  glor iabarrena@estudiogloria .com ɶ

Sít io  I nternet :  w w w.grisal la .com  ɶ

Ilustrações cedidas pelo GAL Asociacion Para El Desarrollo 
Y Fomento De Las Cinco Villas.

S e r v i ç o s  c o o p e r a t i v o s  d e  f o r m a ç ã o  e  a r t e s a n a t o
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 S U É C I A

Desenvolver  Öster våla  — Projec to pr incipal

Contexto do projecto
O rio Dalälv River atravessa a região do GAL e tem sido um 
factor de união do território, em termos geográficos, cultu-
rais e históricos. O rio proporciona uma pesca do salmão 
abundante, que desde há muitos anos tem grande impor-
tância para a comunidade. A produção de ferro, prata e co-
bre também tem sido uma actividade comum na região, 
uma vez que está situada no centro-leste da Suécia, uma 
zona onde se encontram as fronteiras de quatro condados.

Ultimamente, o número de postos de trabalho diminuiu 
drasticamente em indústrias do sector primário, como a 
produção metalúrgica e a silvicultura. Poucas indústrias e 
empresas novas se têm estabelecido na região e, por isso, 
escasseiam as novas oportunidades de emprego. Este pro-
blema tem vindo a agravar-se devido ao reduzido número 
de indústrias básicas actualmente disponíveis. 

Apesar destes desafios, os recursos naturais e culturais ex-
cepcionais existentes podem proporcionar muitas oportu-
nidades de desenvolvimento social, económico e ambien-
tal ao território. São precisamente estes os aspectos que o 
GAL pretende desenvolver e utilizar como alicerce básico. 
O GAL também está a esforçar-se por apoiar, mobilizar e 
incentivar o lançamento de projectos direccionados para 
os jovens, que estimulem os membros mais novos da co-
munidade a permanecerem e estabelecerem-se na região.

Porque constitui este projecto 
um exemplo de boas práticas? 
Este projecto constitui um perfeito exemplo da aborda-
gem ascendente. O conceito de base proveio originalmen-
te da população da aldeia, em virtude do seu empenho no 

Dados sobre o território 

População:  65 000 habitantes ɶ

Super f íc ie :  6700 k m² ɶ

Densidade populacional :  ɶ
10 habitantes/k m²

Número de municípios:  10  ɶ
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desenvolvimento da zona. A maior parte do trabalho, apli-
cações e actividades realizados no âmbito do projecto pro-
veio de voluntários, que trabalharam graciosamente mais 
de seiscentas horas ao longo de todo o período em que ele 
decorreu. O Conselho de Desenvolvimento de Östervåla 
coopera com muitas empresas na aldeia, certificando-se 
de que os progressos obtidos os beneficiam, bem como à 
aldeia no seu conjunto.

A abordagem assente no nível local e a abordagem inte-
grada são fulcrais para este projecto. A concepção do con-
selho de desenvolvimento de Östervåla consiste precisa-
mente em desenvolver a aldeia e a zona a esta associada 
em vários sectores, o que, por sua vez, beneficiará todos os 
membros da comunidade local. Todos os aspectos do pro-
jecto estão de algum modo interligados, por exemplo a 
construção de casas novas, etc., para a aldeia poder cres-
cer; também poderá atrair mais população para a zona ao 
oferecer-lhes postos de trabalho imediatamente disponí-
veis. O projecto ajudou as empresas a crescer, melhorou o 
mercado turístico, aumentou a ligação em rede e as medi-
das de comunicação nas empresas e apoiou o espírito em-
presarial e a educação dos jovens. Todas estas actividades 
em conjunto contribuíram para fomentar o desenvolvi-
mento futuro e os serviços oferecidos na zona.

Uma clara vantagem do projecto foi a sua estreita coopera-
ção com o GAL Nedre Dalälven. O GAL prestou um bom ser-
viço, com um mínimo de burocracia, funcionou com eficiên-
cia e contribuiu com muitos conhecimentos para o projecto. 
O seu método de trabalho específico foi muito importante 
para a estratégia de desenvolvimento de Östervåla.

O projecto foi desenvolvido de forma inovadora, produzin-
do uma perspectiva holística do desenvolvimento da al-
deia de Östervåla através de uma série de actividades e 
serviços. O trabalho de desenvolvimento em Östervåla irá 
prosseguir, sem dúvida, no futuro, uma vez que as suas 
prioridades e práticas estão enraizadas na vida da aldeia e 
entre os seus habitantes. Não se trata de um projecto de 
vistas curtas, mas sim de um processo a longo prazo, que 
beneficiará o território nos anos vindouros. 

Descrição do projecto
1.   ■ H istorial  sucinto do projec to

As bases do projecto, propriamente ditas, remontam a 1998, 
ano em que o conselho de desenvolvimento de Östervåla 
foi criado com o objectivo de desenvolver a aldeia através 
do estímulo aos sectores empresarial, das comunicações, da 

habitação, dos serviços e do turismo. A principal função do 
conselho de desenvolvimento de Östervåla era melhorar o 
desenvolvimento económico e social através de uma série 
de actividades que ajudarão e apoiarão a comunidade local. 
O Leader+ envolveu-se no trabalho do conselho no início de 
2003, altura em que se realizou um estudo preliminar que 
examinou as empresas e as populações locais, bem como as 
pessoas que se mudaram de e para a região. Estas informa-
ções serviram de base às principais actividades do projecto, 
que o Leader+ apoiou inteiramente.

Durante o período do estudo preliminar, o envolvimento 
da população local e a sua participação foram aumentan-
do à medida que ela foi conhecendo os objectivos princi-
pais do projecto, os quais também levaram à obtenção de 
co-financiamento por parte dos parceiro e foram definidos 
da seguinte forma:

a) melhorar as condições oferecidas às empresas, a fim de 
incentivar a criação de novas empresas e o desenvolvi-
mento do mercado local;

b) estimular o espírito empresarial entre os habitantes lo-
cais e os membros mais jovens da população de Öster-
våla;

c) criar novas empresas e facilitar o processo de mudança 
das empresas para a aldeia;

d) gerar novas oportunidades de emprego nas empresas 
novas e existentes;

e) promover a região e incentivar as pessoas a mudarem-
-se para Östervåla, ou a visitarem-na, através da oferta 
de mais oportunidades empresariais e turísticas.

2.   ■ Ac tividades pr incipais

O projecto empreendeu várias actividades no intuito de re-
alizar os seus objectivos principais. Criou uma marca local 

D e s e n v o l v e r  Ö s t e r v å l a  —  P r o j e c t o  p r i n c i p a l



92 Melhores práticas do Leader+

para a região que é susceptível de ser reconhecida no resto 
do país, e que foi associada à instalação de sinais de boas 
vindas em redor da aldeia. A marca local baseia-se no sím-
bolo de uma cadeira, que se refere à tradição do fabrico de 
cadeiras, a qual perdura há duzentos anos nesta zona. 

O projecto também trabalhou em cooperação com a escola 
local de Östervåla na administração de aulas sobre empre-
endedorismo aos seus alunos, a quem foram também ofere-
cidos programas de formação destinados a incentivar o es-
pírito empresarial e a participação nas empresas locais.

Além disso, colaborou eficazmente com a empresa local 
Zetterbergs, que emprega mais de cento e setenta pessoas 
da aldeia. Esta colaboração beneficiou não só o projecto, 
mas também a Zetterbergs, pois ajudou-a a garantir o tra-
balho através das suas actividades de formação e dos se-
minários para aprendizes.

As condições localmente oferecidas às empresas melhora-
ram graças à oferta de oportunidades de ligação em rede 
aos empresários, através de eventos específicos. As novas 
redes facilitaram os contactos entre os habitantes locais, 
forneceram informações sobre a economia e o mercado de 
trabalho, fomentaram as oportunidades de emprego e 
identificaram as necessidades em matéria de qualificações 
e de formação.

Outros exemplos de actividades apoiadas pelo projecto 
são a promoção da construção de novas casas e aparta-
mentos na aldeia, o desenvolvimento da escola local e dos 
seus serviços e o aumento dos equipamentos turísticos, 
incluindo a recuperação do lago Tämnaren. 

O projecto tem o objectivo de incentivar quinze novas pes-
soas por ano a instalar-se na aldeia. Através da prestação e 
da melhoria de vários serviços, empresas, oportunidades de 
emprego e redes na zona, o projecto melhorou muito o de-
senvolvimento social, económico e ambiental da aldeia, 
tornando-a, assim, um lugar atraente para trabalhar e viver. 

3.   ■ Produtos e  resultados concretos

A vasta gama de actividades incluídas no projecto gerou mui-
tos e diversos resultados positivos para a aldeia. Por exemplo, 
os estudantes que estudaram empreendedorismo na escola 
ficaram interessados em lançar a sua própria empresa. Algu-
mas empresas novas, dos sectores de consultoria, informáti-
ca, agricultura, indústria, bem como dos sectores social e tu-
rístico, foram atraídas para a região e estabeleceram-se em 
Östervåla. Estes progressos foram positivos não só para al-
deia, mas também para a região no seu conjunto.

As redes que interligam os habitantes e as empresas locais 
também foram melhoradas, havendo uma maior coopera-

ção entre eles. Esta também foi útil para a partilha de melho-
res práticas e de know-how na comunidade e nas empresas.

Os habitantes locais reconheceram as melhorias que o 
Lea der+ permitiu introduzir na aldeia e que incentivaram a 
participação da comunidade e um maior desenvolvimen-
to. A gama de produtos e serviços oferecidos pelo projecto 
levou à sua distinção com o prémio de «Projecto Leader do 
ano» em 2005, atribuído pela unidade nacional da rede 
Leader+ da Suécia.

4.   ■ Problemas encontrados/ l ições 
aprendidas

O projecto decorreu, de um modo geral, sem grandes pro-
blemas e só a forma como os financiamentos Leader+ são 
recebidos se revelou problemática: nomeadamente por-
que o projecto só pode receber os fundos depois de reali-
zada a sua actividade. Em consequência disto, os promoto-
res do projecto viram-se obrigados a contrair empréstimos 
bancários.

5.   ■ O «valor  acrescentado Leader+» 
do projec to

O Leader+ foi muito útil para o projecto, quer através do 
financiamento concedido e da sua metodologia, quer 
como catalisador da cooperação e do desenvolvimento 
em Östervåla. O desenvolvimento da aldeia já se iniciara, 
na verdade, antes do envolvimento do Leader+, mas este 
último permitiu que esse trabalho se tornasse mais orien-
tado e estruturado, obtendo, deste modo, melhores resul-
tados. Uma vantagem específica da abordagem Leader+ 
residiu no incentivo por esta dado à ligação em rede e à 
transmissão de know-how das empresas maiores para as 
mais pequenas, permitindo partilhar muitas experiências e 
conhecimentos. O Leader+ possibilitou que o projecto for-
necesse vários equipamentos de qualidade à aldeia e pro-
porcionou ao conselho de desenvolvimento de Östervåla 

D e s e n v o l v e r  Ö s t e r v å l a  — 
P r o j e c t o  p r i n c i p a l
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os recursos necessários para realizar um trabalho de de-
senvolvimento concreto e sistemático.

6. ■ 	D uração

O projecto teve início em Abril de 2004 e decorreu até ao 
fim de Dezembro de 2006.

7.   ■ Orçamento

O orçamento total do projecto foi de 133 333 euros, dos 
quais 26 667 euros financiados pelo FEOGA, 40 000 euros 
provenientes de fundos públicos nacionais e 66 667 euros 
de fundos privados.

Dados de contacto do GAL 
Nome do GAL: Leader+ Nedre Dalälven ɶ

Nome da pessoa de contacto: Kalle Hedin ɶ

Endereço: S-81021 Gysinge ɶ

Telefone: +46 29 12 11 80 ɶ

Fax : +46 29 12 11 81 ɶ

Email: info@nedredalalven.se ɶ

Sítio Internet: www.leader-nedredalalven.org ɶ

Dados de contacto do operador local
Nome da organização: Östervåla Development  ɶ
Council

Nome da pessoa de contacto: Kiell Tofters ɶ

Endereço: Bragdebo Gård, S-74046 Östervåla ɶ

Telefone: +46 29 21 00 77 ɶ

Fax: +46 29 21 00 79 ɶ

Email: kiell@tofters.net ɶ

Sítio Internet: www.ostervala.com ɶ

Ilustrações cedidas pelo GAL Leader+ Nedre Dalälven.

D e s e n v o l v e r  Ö s t e r v å l a  — 
P r o j e c t o  p r i n c i p a l
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 R E I N O  U N I D O

An Dealbh M òr — A grande pintura

Contexto do projecto
O GAL Western Isles, Skye and Lochalsh está situado numa 
fieira de ilhas remotas e de grande beleza paisagística, 
doze das quais habitadas, que se estende de norte para 
sul, cerca de cinquenta e cinco quilómetros a oeste da cos-
ta da Escócia. O terreno varia entre a montanha e a machair 
(pastagem fértil) e entre as turfeiras e os lagos, com zonas 
relativamente pequenas de solo fértil. A propriedade fun-
diária é caracterizada pela divisão em pequenas explora-
ções e pelos pastos comunais. 

O turismo é muito importante para a economia local, em-
bora as actividades do sector primário, sobretudo a pesca, 
a aquicultura e a transformação do pescado também se-
jam importantes. O elevado custo dos transportes agrava 
os problemas económicos e entrava o desenvolvimento.

O objectivo global do GAL é experimentar e transmitir 
abordagens de desenvolvimento rural inovadoras que 
promovam o desenvolvimento económico, ambiental e 
social sustentável das ilhas Ocidentais, bem como de Skye 
e de Lochalsh.

Porque constitui este projecto  
um exemplo de boas práticas? 
O projecto correspondia a muitos aspectos da estratégia 
do Leader+. A própria ideia que esteve na sua base foi de-
senvolvida num verdadeiro estilo ascendente, através de 
um grupo de crianças e de artistas locais que queria en-
contrar uma solução para a falta de competências e de ser-
viços na sua própria comunidade escolar.

O conceito geral do projecto adopta a abordagem assente 
no nível local, visto ter permitido que as crianças aprendes-

Dados sobre o território 

População: 39 600 habitantes ɶ

Superfície: 8 506 ɶ  km²

Densidade populacional: 7 habitantes/km² ɶ

Número de municípios: n/a ɶ
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A n  D e a l b h  M ò r  —  T h e  b i g  p i c t u r e

sem sobre a história e a cultura da ilha de Skye, e contribuí-
do, deste modo, para divulgar melhor o património natural 
e cultural. O projecto reconheceu a diversidade do ambien-
te incomparável da zona e pôs em evidência os pontos for-
tes da língua, da cultura e da identidade regionais, além de 
ter criado possibilidades de acesso a competências e experi-
ências de alta qualidade numa zona rural periférica.

O projecto é extremamente inovador, na medida em que 
desenvolveu novas formas de interagir com os jovens, con-
jugando competências práticas e criativas para que as 
crianças sejam capazes de tomar decisões, planearem e 
gerirem projectos ambiciosos. 

Embora o projecto em si mesmo tenha estimulado a activi-
dade económica, o seu conceito e o seu legado continua-
rão a inspirar projectos de natureza semelhante e a incen-
tivar outras escolas a utilizarem as competências e os co-
nhecimentos adquiridos nas respectivas comunidades lo-
cais e vizinhas, valorizando simultaneamente a experiência 
de aprendizagem das crianças e incentivando as ambições 
empreendedoras dos professores. A variedade de compe-
tências desenvolvidas através deste projecto alargará, sem 
dúvida, as perspectivas das crianças numa fase inicial e au-
mentará as competências sociais, educativas e de vida.

Descrição do projecto

Este é um projecto que introduziu novas competências ar-
tísticas e linguísticas numa pequena escola primária da 
ilha de Skye para ajudar a complementar e aumentar os 
poucos recursos existentes.

«An Dealbh Mòr» significa «A grande pintura» em gaélico 
escocês. A ideia original do projecto era dar a conhecer 
melhor às crianças da escola o seu património cultural e a 
língua gaélica. O objectivo era aumentar as competências 
das crianças em matéria de desenho básico, dança e músi-
ca, melhorando, simultaneamente, o seu conhecimento da 
paisagem e da cultura locais.

O projecto teve origem numa ideia lançada por uma mãe e 
artista local, Julie Brook, que se apercebeu de que as crian-
ças não estavam a adquirir competências básicas de dese-
nho e pintura na escola primária. O seu intuito era mobili-
zar activamente as crianças da escola para a criação e a 
participação em sessões públicas que descrevessem algu-
mas das grandes transformações geológicas que tiveram 
lugar na ilha de Skye. 

Esta proposta levou à formação do grupo Lasair Ealain 
(constituído por crianças de dez e onze anos da Sleat Pri-
mary School, ilha de Skye), cujo objectivo principal era 
promover diversas ideias para projectos artísticos ambicio-
sos. Este projecto procurou ensinar competências artísti-
cas básicas às crianças, sensibilizá-las para o ambiente na-
tural e cultural, aumentar as suas capacidades (tanto em 
matéria de execução de projectos como de comunicação) 
e melhorar a sua destreza. Foi a primeira vez que se execu-
tou um projecto do género numa zona rural da região.

2.   ■ Ac tividades pr incipais

As crianças da escola participaram em exercícios de dese-
nho e pintura em várias localidades da ilha. Antes de se 
aventurarem nessas expedições, as crianças recebiam ins-
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truções e eram munidas de materiais de desenho de alta 
qualidade, tais como carvão de desenho, cadernos de de-
senho, aguarelas, lápis macios, etc. Foram ensinadas a de-
senhar e a pintar, e incentivadas por artistas locais (tanto 
gaélicos como ingleses) a estudarem a paisagem local e a 
transporem a sua interpretação para o papel. Uma vez re-
gressadas à escola, as crianças trabalhavam nos esboços 
que tinham feito.

A fase seguinte consistiu em desenvolver criativamente os 
esboços de modo a fazer uma enorme pintura em tecido, 
suficientemente grande para cobrir todo o chão do refeitó-
rio do colégio gaélico local!

Além de terem adquirido competências em matéria de 
pintura, as capacidades das crianças também foram de-
senvolvidas através da dança, da música, das actividades 
de construção de cenários e iluminação, bem como do tra-
tamento de questões financeiras e logísticas próprias de 
um programa de produção e representação.

O resultado final foi a criação de um pano gigantesco e co-
lorido, que serviu de pano de fundo para as representa-
ções públicas em que, a partir de Março de 2006, se puse-
ram em prática as competências musicais e de dança, bem 
como outras competências artísticas que as crianças ti-
nham adquirido. Foram realizadas quatro representações, 
para outras escolas da região e o público em geral, em que 
se contava a história da ilha de Skye.

As actividades do projecto foram sendo filmadas ao longo 
de toda a sua duração, o que deu lugar à compilação de 
um documentário gaélico por duas vezes transmitido na 
BBC Escócia. A pintura ficou exposta no Colégio Gaélico 
(Sabhal Mor Ostaig) e o grupo está a ponderar qual poderá 
ser o seu destino final.

3.   ■ Produtos e  resultados concretos

O grupo Lasair Ealain e outros alunos e membros do pes-
soal da escola primária de Sleet foram beneficiados pelo 
projecto. O pessoal escolar e as pessoas que trabalharam 
no projecto constataram que as crianças mostravam ter 
adquirido muitas aptidões adicionais, nomeadamente em 
termos de articulação, expressão, melhoria do vocabulário, 
confiança e compreensão das artes.

O projecto aplicou uma clara abordagem ascendente em 
matéria de desenvolvimento inovador das competências 
de comunicação na comunidade e introduziu novas for-

         A n  D e a l b h  M ò r  —  A  g r a n d e  p i n t u r a
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mas de mobilizar os jovens e outras pessoas, incluindo os 
professores e o pessoal escolar, para se envolverem e par-
ticiparem nas artes criativas, visuais e performativas. As 
crianças conseguiram explicar as ligações de transição en-
tre a arte figurativa e abstracta, o que também as ajudou a 
adquirirem outras competências logísticas. A um nível 
mais vasto, o projecto implicou muitos membros da comu-
nidade local e divulgou mais amplamente a paisagem e a 
cultura locais.

4.   ■ Problemas encontrados/ l ições 
 aprendidas

O grupo Lasair Ealain deparou, efectivamente, com vários 
problemas, principalmente relacionados com a idade dos 
seus membros. Como estes eram menores de idade, tive-
ram dificuldade em abrir uma conta bancária e candida-
tar-se a um financiamento. Este problema foi resolvido 
graças ao apoio que lhes foi dado pelo pessoal escolar. 
Outros obstáculos foram as restrições curriculares e as di-
ferenças de conhecimentos e concentração das crianças, 
que tornaram o processo de desenvolvimento do projec-
to mais demorado do que inicialmente se previa. Um nú-
mero significativo de voluntários adultos, bem como o 
apoio do pessoal do infantário, dos professores e do res-
tante pessoal escolar, permitiram que o volume de traba-
lho fosse partilhado, apoiando, assim, as crianças. Os pro-
blemas que surgiram no projecto foram ultrapassados 

pelo tremendo sentimento de responsabilização e de au-
tonomia existente entre as crianças.

5.   ■ O «valor  acrescentado Leader+» 
 do projec to

O Leader+ permitiu que os participantes tivessem acesso a 
materiais artísticos de alta qualidade, equipamentos, re-
cursos externos e formação. Sem o apoio do Leader+, o 
projecto teria ficado restringido aos edifícios escolares, os 
recursos e o tempo disponíveis teriam reduzido a duração, 
a escala e a qualidade do projecto, e o acesso à comunida-
de em geral e às outras escolas teria ficado significativa-
mente limitado. O Leader+ permitiu que as crianças co-
nhecessem a história e a cultura da sua ilha, ao mesmo 
tempo que exploravam o seu ambiente natural.

6. ■ 	D uração

O projecto teve início em Março de 2005 e decorreu durante 
um ano inteiro, tendo terminado no início de Abril de 2006.

7.   ■ Orçamento

Os custos totais do projecto elevaram-se a 108 454 euros, 
dos quais 52 459 euros financiados pelo FEOGA, 36 470 eu-
ros provenientes de fundos públicos nacionais e 19 525 
euros de fundos privados. 
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? ? ?

Dados de contacto do GAL 

Nome do GAL:  Western Is les,  Syke  ɶ
and Lochalsh

Nome da pessoa de contac to:  ɶ
Claire  Hannah & Rona M acLeod

Endereço:  Western Is les  Enterprise  ɶ
Company,  9  James Street,  HS1 2QN, 
Stornoway,  S cotland,  United K ingdom

Telefone:  +44 18 51 70 37 03 ɶ

Fax:  +44 18 51 70 41 30 ɶ

Email :  r.macleod@hient.co.uk ;  ɶ
claire.hannah@hient.co.uk 

Sít io  I nternet :  w w w.wisl .org.uk ɶ

Dados de contacto do operador local

Nome da organização:  Lasair  Ealain ɶ

Nome da pessoa de contac to:  Jul ie  Brook ɶ

Endereço:  Ostaig Sleat,  IV44 8RQ,  ɶ
Is le  of  Sk ye,  S cotland,  United K ingdom

Telefone:  +44 14 71 84 42 35 ɶ

Email :  jul iebrook@btinternet.com ɶ

Sít io  I nternet :  w w w.wisl .org.uk/an- ɶ
dealbh-mor.html

Ilustrações cedidas pelo GAL Western Isles, 
Syke and Lochalsh.

         A n  D e a l b h  M ò r  —  A  g r a n d e  p i n t u r a
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 R E I N O  U N I D O

Centro agro -al imentar  sustentável

Descrição do contexto:

Mais de 80% do território do GAL Wealden and Rother 
(WARR) estão inseridos na High Weald Area of Outstanding 
Natural Beauty (uma zona de beleza natural excepcional) 
do Sudeste da Inglaterra, que contém recursos naturais e 
culturais significativos, em especial grandes superfícies co-
bertas de florestas seminaturais. A zona possui uma topo-
grafia variada, com solos geralmente de baixa qualidade, 
pequenos campos irregulares, pequenos bosques e anti-
gas matas e sebes situadas em terrenos agrícolas.

O GAL está localizado numa zona com um sector agrícola 
activo e nela pretende criar uma situação de equilíbrio en-
tre a conservação do seu ambiente natural excepcional e a 
obtenção de um crescimento económico sustentável. Há 
uma ideia generalizada de que o território é rico, mas ele 
oculta, muitas vezes, bolsas de grande pobreza e carência, 
que afectam sobretudo os jovens. 

Porque constitui este projecto 
um exemplo de boas práticas?

A abordagem ascendente foi um elemento fundamental 
do projecto, uma vez que o Sustainable Food and Farming 
Centre (SFFC) (Centro Agro-Alimentar Sustentável) a aplica 
quer na concepção do projecto quer ao longo da sua exe-
cução. A flexibilidade com que esta última foi implementa-
da (com os seus cursos de formação, o apoio de conselhei-
ros, os programas de comercialização, etc.) permitiu que o 
seu conteúdo fosse adequadamente adaptado às necessi-
dades da comunidade agrícola que pretendia servir. A na-
tureza ampla do projecto tornou-o muito inclusivo e bene-

Dados sobre o território 

População: 89 700 habitantes ɶ

Superfície: 820 km² ɶ

Densidade populacional: 109 ɶ  habitantes/km²

Número de municípios: n/a ɶ
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ficiou vários sectores da comunidade, como as empresas, 
os trabalhadores, as comunidades com baixo rendimento, 
os jovens e as empresas dirigidas por mulheres.

O SFFC é um projecto inovador que fornece informações 
locais e aconselhamento às empresas da zona. Entre as 
suas características inovadoras incluem-se cursos especia-
lizados, concebidos para dar resposta às necessidades da 
agricultura local, programas de aquisição de competências 
práticas, pacotes de apoio com aconselhamento e acom-
panhamento contínuos, práticas ambientalmente susten-
táveis de formação e aconselhamento, a ênfase conferida à 
formação de redes e à colaboração, com o intuito de apoiar 
novas iniciativas de carácter cooperativo entre os agricul-
tores e produtores, a promoção dos produtos locais e a li-
gação dos produtores aos mercados retalhistas. A varieda-
de de serviços e mecanismos de apoio integrados no pro-
jecto foi claramente uma das suas grandes realizações, 
permitindo-lhe responder a muitas e diversas necessida-
des e exigências da comunidade local.

Houve muitas oportunidades de ligação em rede e de coo-
peração, que foram extremamente importantes para o 
funcionamento do projecto. Este conseguiu criar uma rede 
regional de agricultores experientes dispostos a partilhar 
experiências e melhores práticas entre si. Esta rede propor-
cionou um maior apoio aos agricultores e permitiu-lhes 
partilhar competências e métodos de produção e comer-
cialização cooperativos. O trabalho em parceria entre os 

parceiros do projecto também foi importante, uma vez 
que combinou a agricultura tradicional, o ensino e os co-
nhecimentos especializados nesta matéria com uma abor-
dagem orientada para a comunidade e com preocupações 
mais vastas em matéria de saúde, luta contra a exclusão e 
acesso aos produtos locais.

Uma forte parceria entre os promotores do projecto criou 
métodos de trabalho eficientes, aplicados ao longo de 
todo o projecto, com os seus dois parceiros principais: a 
Common Cause Cooperative Ltd, uma organização sem 
fins lucrativos que apoia as ligações entre os produtores 
alimentares locais e os consumidores, o ambiente e a eco-
nomia local, e o Plumpton College, um estabelecimento 
de ensino permanente com anos de experiência em maté-
ria de ensino, formação e práticas agrícolas. Estes parcei-
ros, em conjunto com o grupo de acção local, conjugaram 
as suas capacidades, conhecimentos e competências para 
oferecer uma enorme experiência à comunidade agrícola.

O êxito do SFFC suscitou novas candidaturas de financia-
mento e o projecto já está em condições de garantir o 
prosseguimento das suas actividades e do seu funciona-
mento depois de terminarem os apoios do Leader+. O pro-
jecto apoiou e aumentou a sustentabilidade social, econó-
mica e ambiental da zona, através da promoção de práticas 
agrícolas e de estratégias de comercialização local sensí-
veis às questões ambientais, viáveis do ponto de vista fi-
nanceiro e acessíveis à população local. Além disso, o cen-
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tro construiu instalações anexas ao edifício principal que 
utilizam recursos da exploração agrícola, incluindo siste-
mas de energias renováveis. Estas são utilizadas para de-
monstrar e servir de modelos práticos para outras explora-
ções agrícolas da zona. 

O projecto apresenta muitas das características do Lea-
der+ e é um projecto verdadeiramente integrado e inova-
dor!

Descrição do projecto

1.   ■ H istorial  sucinto do projec to

O SFFC é um projecto que apoia e coordena o desenvol-
vimento de uma agricultura sustentável e a criação de 
ligações aos mercados alimentares locais, na região 
WARR do Leader+. O projecto desenvolveu-se na se-
quência de uma aprofundada fase de investigação e de 
consulta, que durou 18 meses, sobre as necessidades de 
uma comunidade específica de agricultores e produto-
res alimentares pertencente à zona abrangida pelo Lea-
der+. A investigação propriamente dita foi realizada por 
uma organização da comunidade local (através do pro-
jecto OATES), que tinha grande experiência no trabalho 
de apoio aos sistemas de produção alimentar sustentá-

veis na zona e que estabeleceu uma parceria com um 
estabelecimento de ensino solidamente integrado na 
comunidade agrícola local. A investigação constatou 
que aos agricultores não eram fornecidas informações 
locais, aconselhamento, formação, possibilidades de li-
gação em rede e de comercialização suficientes para as 
suas necessidades.

A seguir à investigação de base, o Leader+ ajudou a resol-
ver algumas das questões que tinham sido suscitadas atra-
vés do lançamento do projecto SFFC. O centro adoptou 
duas abordagens fundamentais destinadas a:

a) ajudar os agricultores e produtores a aumentarem os 
seus rendimentos através da diversificação, da transfor-
mação, da gestão ambiental e da comercialização a ní-
vel local;

b) estimular a procura e o acesso aos produtos locais, na 
região.

O projecto tem vários objectivos específicos, nomeada-
mente: apoiar e estimular uma economia rural dinâmica e 
sustentável, aumentar o rendimento económico das em-
presas locais através da diversificação, defender e valorizar 
a paisagem e a biodiversidade, reduzir as distâncias per-
corridas pelos produtos alimentares, melhorar o acesso a 
produtos frescos e saudáveis locais e estimular uma maior 
participação na formação e no ensino.

C e n t r o  a g r o - a l i m e n t a r  s u s t e n t á v e l
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2.   ■ Ac tividades pr incipais

O principal papel do SFFC é facultar um centro de coordena-
ção central da agricultura sustentável na região WARR do 
Leader+. Tem um coordenador a trabalhar a tempo inteiro, 
um coordenador do aconselhamento e da formação e um 
responsável pela informação, trabalhando estes últimos a 
tempo parcial. O centro assegura uma série de actividades 
ao serviço do sector agrícola, incluindo acções de formação, 
seminários, aconselhamento individual e demonstrações, 
todas elas adaptados às necessidades locais.

Conseguiu congregar os agricultores através de eventos 
de promoção da ligação em rede em que as pessoas se pu-
deram encontrar e trocar informações e experiências, bem 
como debater eventuais oportunidades de colaboração e 
cooperação. Outro importante aspecto característico do 
projecto reside no facto de a sua exploração agrícola estar 
integrada numa exploração agrícola biológica que susten-
ta vários habitats de flora e fauna silvestres. Possui vários 
equipamentos didácticos, tais como: aquecimento à base 
de biomassa, recolha de água da chuva e um canavial, que 
utilizam recursos da exploração agrícola e reduzem os im-
pactos ambientais, dando um bom exemplo aos visitan-
tes.

Outras actividades do projecto são o desenvolvimento de 
vários materiais promocionais como o seu website, bole-
tins informativos, folhetos, publicidade e artigos destina-
dos a publicações da especialidade.

3.   ■ Produtos e  resultados concretos

O projecto teve muito êxito e excedeu as expectativas 
iniciais. Conseguiu criar um novo serviço de aconselha-
mento e formação e apoiou cento e sessenta e seis agri-
cultores, que utilizaram o centro como primeiro ponto de 
contacto. Muitos agricultores locais receberam assistên-
cia através de aconselhamento, de acções de formação e 
de visitas, e foram criadas oito redes de produtores locais. 
Os membros mais jovens da comunidade também foram 
activamente envolvidos e visados pelo projecto, tendo 
onze jovens desempregados recebido formação em com-
petências rurais. Graças à formação e ao aconselhamento 

oferecidos pelo centro, vinte e quatro explorações agrí-
colas introduziram actividades alternativas, dezassete 
produtores locais participaram nas redes locais e foram 
criados quatro novos pontos de venda no mercado. Os 
resultados do projecto comprovam claramente as suas 
realizações e o centro continua a apoiar os agricultores e 
a comunidade rural local.

4.   ■ Problemas encontrados/ l ições 
 aprendidas

Não se verificaram grandes problemas durante o funciona-
mento do projecto, que aprendeu a conceber os cursos de 
formação e a fazer a sua programação de acordo com as 
necessidades e a procura. Foram, por isso, muitos e diver-
sos os beneficiários do projecto: desde explorações agríco-
las a organizações da comunidade, jovens, pessoas empre-
gadas e desempregadas.

5.   ■ O «valor  acrescentado Leader+» 
 do projec to

O verdadeiro valor acrescentado do SFFC reside no facto de 
este ser considerado como um projecto exemplar e ter be-
neficiado as pessoas inseridas na economia rural. Abordou 
claramente algumas das principais prioridades do Leader+ 
e contribuiu para sustentabilidade das empresas rurais. Sem 
o apoio do Leader+, o projecto não teria conseguido arran-
car, pelo que o Leader+ foi muito útil para apoiar a comuni-
dade agrícola local no sudeste da Inglaterra.

6. ■ 	D uração

O projecto decorreu durante dois anos com o apoio do 
Leader+, tendo começado em Abril de 2003 e terminado 
no final de Março de 2005, e tem recebido fundos suficien-
tes para garantir o prosseguimento das suas actividades 
depois do financiamento Leader+.

7.   ■ Orçamento

O orçamento total do projecto foi de 318 986 euros, dos 
quais 154 810 euros financiados pelo FEOGA, 112 030 eu-
ros provenientes de fundos públicos nacionais e 52 146 
euros de fundos privados. 

         C e n t r o  a g r o - a l i m e n t a r  s u s t e n t á v e l
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C e n t r o  a g r o - a l i m e n t a r  s u s t e n t á v e l

Dados de contacto do GAL 

Nome do GAL: Wealden and Rother LAG ɶ

Nome da pessoa de contacto: Anne Crone ɶ

Endereço: 5 Red Barn Mews, High Street,  ɶ
Battle TN33 OAG, England, United Kingdom

Telefone: +44 14 24 78 74 00  ɶ

Fax: +44 14 24 78 74 05,  ɶ

Email:  info@warrpartnership.org.uk,  ɶ

Sítio Internet: www.warrpartnership.org.uk ɶ

Dados de contacto do operador local

Nome da organização: Common Cause  ɶ
Cooperative Ltd and Plumpton College

Nome da pessoa de contacto:  ɶ
Topsy Jewell

Endereço: Nether field Place Farm,  ɶ
Nether field, TN33 9PY; England, 
United Kingdom

Telefone: +44 14 24 77 56 15  ɶ

Email:  topsy@thenether fieldcentre.co.uk ɶ

Sítio Internet:  ɶ
www.thenether fieldcentre.co.uk

Ilustrações cedidas pelo GAL Wealden and Rother. 
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Também pode obter um grande número de informações suplementares sobre 
o Leader+, bem como uma série de instrumentos interactivos úteis no sítio Web 
do Leader+, no seguinte endereço:

http://ec.europa.eu/leaderplus
Encontrará, nomeadamente, neste sítio a base de dados de boas práticas de onde 
foram seleccionadas as melhores práticas apresentadas na presente publicação. Tam-
bém terá a possibilidade de consultar e encomendar o primeiro número da selecção 
de boas práticas bem como as Leader+ Magazines.
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piloto, assentes na abordagem ascendente. 
• Vector 2 — Apoio à cooperação interterritorial. 
• Vector 3 — Colocação em rede.

Temas estratégicos prioritários:
Os temas prioritários estabelecidos pela Comissão para Leader+ são:
• Valorização dos recursos naturais e culturais, incluindo a valorização dos sítios;
• Melhoria da qualidade de vida nas zonas rurais;
• Valorização dos produtos locais, nomeadamente facilitando, através de medidas colectivas, o 

acesso das pequenas estruturas de produção aos mercados; e 
• Utilização de novos repositórios de saber-fazer e de novas tecnologias para tornar mais com-

petitivos os produtos e serviços nas zonas rurais.

Beneficiários e projectos elegíveis: 
O apoio � nanceiro de Leader+ é concedido a parcerias, grupos de acção locais (GAL), com ele-
mentos dos sectores público, privado e associativo, responsáveis pela aplicação dos programas 
de desenvolvimento rural nos seus territórios. Leader+ tem em vista ajudar os agentes rurais a 
repensarem as potencialidades a longo prazo das respectivas regiões. Incentiva a aplicação de 
estratégias de desenvolvimento sustentável originais, integradas e de alta qualidade, bem como a 
cooperação nacional e transnacional. A fi m de concentrar os recursos comunitários nas estratégias 
locais mais promissoras e para lhes dar o máximo impulso, o fi nanciamento é concedido, de acor-
do com uma abordagem selectiva, apenas a um número limitado de territórios rurais. O processo 
de selecção é aberto e rigoroso.
 
Ao abrigo de cada programa de desenvolvimento local, podem ser � nanciados projectos indi-
viduais adequados à estratégia da região. São elegíveis para Leader+ todos os projectos subven-
cionáveis ao abrigo do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA), do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE).

Ao nível da tomada de decisões no seio de cada GAL, os parceiros económicos e sociais e as asso-
ciações devem representar, no mínimo, 50% da parceria local. 

Duração do período de programação:
2000-2006. 

Subvenção comunitária:
Um total de 5 046,5 milhões de euros, dos quais 2 106,3 milhões de euros (2 143,5 milhões de euros 
após indexação intercalar) são fi nanciados pelo FEOGA, secção Orientação, e o restante através de 
� nanciamento público e privado.
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O futuro de Leader

Comissão Europeia
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ISSN 1830-1118

Nome:
Leader («Ligações entre acções para o desenvolvimento da economia rural»).

Tipo de programa:
 iniciativa comunitária.

Áreas de intervenção:
 Leader+ articula-se em torno de três acções:
• Acção 1 — Apoio a estratégias de desenvolvimento territorial integradas, de carácter inovador, 

baseadas numa abordagem da base para o topo.
• Acção 2 — Apoio à cooperação entre territórios rurais.
• Acção 3 — Criação de redes.

Temas estratégicos prioritários:
Os temas prioritários estabelecidos pela Comissão para Leader+ são:
• utilizar da melhor forma os recursos naturais e culturais, incluindo a valorização dos sítios;
• melhorar a qualidade de vida nas zonas rurais;
• valorizar os produtos locais, nomeadamente facilitando, através de acções colectivas, o acesso 

das pequenas unidades de produção aos mercados;
• utilizar os novos conhecimentos e tecnologias para aumentar a competitividade dos produtos 

e serviços das zonas rurais.

Beneficiários e projectos elegíveis:
O apoio �nanceiro do Leader+ é concedido a parcerias, grupos de acção local (GAL), com elemen-
tos dos sectores público, privado e associativo, responsáveis pela aplicação dos programas de 
desenvolvimento rural nos seus territórios. Leader+ tem em vista ajudar os agentes rurais a repen-
sarem as potencialidades a longo prazo das respectivas regiões. Incentiva a aplicação de estraté-
gias de desenvolvimento sustentável originais, integradas e de alta qualidade, bem como a coo-
peração nacional e transnacional. A �m de concentrar os recursos comunitários nas estratégias 
locais mais promissoras e para lhes dar o máximo de impulso, o �nanciamento é concedido de 
acordo com uma abordagem selectiva apenas a um número limitado de territórios rurais. O pro-
cesso de selecção é aberto e rigoroso.

Ao abrigo de cada programa de desenvolvimento local, podem ser �nanciados projectos indivi-
duais adequados à estratégia da região. São elegíveis para Leader+ todos os projectos subven-
cionáveis ao abrigo do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA), do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE).

Ao nível da tomada de decisões no seio de cada GAL, os parceiros económicos e sociais e as asso-
ciações devem representar, no mínimo, 50% da parceria local.

Duração do período de programação:
2000-2006.

Subvenção comunitária:
Um total de 5 046,5 milhões de euros, dos quais 2 106,3 milhões de euros (2 143,5 milhões de euros 
após indexação intercalar) são �nanciados pelo FEOGA, secção Orientação, e o restante através de 
�nanciamento público e privado.
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A presente selecção das melhores práticas Leader+ é	publicada	pelo	Observatório	Europeu	
dos	Territórios	Rurais.

Leader	(«Ligações	entre	acções	para	o	desenvolvimento	da	economia	rural»)	é	uma	iniciativa	
comunitária	lançada	pela	Comissão	Europeia	e	coordenada	pela	Direcção-Geral	da	Agricultura	
e	do	Desenvolvimento	Rural	(Unidade	F3).	Os	conteúdos	desta	publicação	não	reflectem	neces-
sariamente	a	opinião	oficial	da	União	Europeia.	

Conselho editorial: Observatório	Europeu	dos	Territórios	Rurais.	

Responsável: Josefine	Loriz-Hoffmann,	Comissão	Europeia,	DG	Agricultura	e	Desenvolvimento	
Rural,	Unidade	F.3,	Rue	de	la	Loi	130,	B-1040	Bruxelles.	

Ilustrações	fornecidas	pelos	Grupos	de	Acção	Local.

Fotografia da capa fornecida	pelo	GAL	Alto	Casertano.

A presente selecção de melhores práticas Leader+ é	publicada	 em	22	 línguas	 oficiais	 da	
União	Europeia	e	tem	uma	tiragem	de	41	125	exemplares.	

Para mais informações: Contact Point Leader+,	Rue	du	Marteau	81,	B-1000	Bruxelles.	Tel:	+32	2	
235	20	20.	Fax:	+32	2	280	04	38.	E-mail:	contact.point@Leaderplus.org	—	WWW:	http://ec.euro-
pa.eu/leaderplus

©	Comunidades	Europeias,	2008	 
Reprodução	autorizada	mediante	indicação	da	fonte

Manuscrito	concluído	em	Junho	de	2007

Impresso em Itália

Impresso em papel branco sem cloro

Para encomendar mais exemplares desta publicação

envie um e-mail para AGRI-LEADERPLUS-PUBLICATIONS@ec.europa.eu com	 indicação	
das	suas	coordenadas	exactas	e	da	quantidade	e	versão	linguística	pretendida.
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ISSN 1830-1118

Nome:
Leader (Ligações entre acções para o desenvolvimento da economia rural).

Tipo de programa:
Iniciativa comunitária.

Áreas de intervenção:
Leader+ articula-se em torno de três acções: 
• Acção 1 — Apoio a estratégias de desenvolvimento territorial integradas, de carácter inovador, 

baseadas numa abordagem da base para o topo. 
• Acção 2 — Apoio à cooperação entre territórios rurais. 
• Acção 3 — Criação de redes.

Temas estratégicos prioritários:
Os temas prioritários estabelecidos pela Comissão para o Leader+ são:
• utilizar da melhor forma os recursos naturais e culturais, incluindo a valorização dos sítios;
• melhorar a qualidade de vida nas zonas rurais;
• valorizar os produtos locais, nomeadamente facilitando, através de acções colectivas, o acesso 

das pequenas unidades de produção aos mercados; 
• utilizar os novos conhecimentos e tecnologias para aumentar a competitividade dos produtos 

e serviços das zonas rurais.

Beneficiários e projectos elegíveis: 
O apoio �nanceiro do Leader+ é concedido a parcerias, grupos de acção local (GAL), com ele-
mentos dos sectores público, privado e associativo, responsáveis pela aplicação dos programas 
de desenvolvimento rural nos seus territórios. Leader+ tem em vista ajudar os agentes rurais a 
repensarem as potencialidades a longo prazo das respectivas regiões. Incentiva a aplicação de 
estratégias de desenvolvimento sustentável originais, integradas e de alta qualidade, bem como a 
cooperação nacional e transnacional. A �m de concentrar os recursos comunitários nas estratégias 
locais mais promissoras e para lhes dar o máximo de impulso, o �nanciamento é concedido de 
acordo com uma abordagem selectiva apenas a um número limitado de territórios rurais. O pro-
cesso de selecção é aberto e rigoroso. 

Ao abrigo de cada programa de desenvolvimento local, podem ser �nanciados projectos individ-
uais adequados à estratégia da região. São elegíveis para o Leader+ todos os projectos subven-
cionáveis ao abrigo do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA), do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE).

Ao nível da tomada de decisões no seio de cada GAL, os parceiros económicos e sociais e as asso-
ciações devem representar, no mínimo, 50% da parceria local. 

Duração do período de programação:
2000-2006. 

Subvenção comunitária:
Um total de 5 046,5 milhões de euros, dos quais 2 106,3 milhões de euros (2 143,5 milhões de euros 
após indexação intercalar) são �nanciados pelo FEOGA, secção Orientação, e o restante através de 
�nanciamento público e privado.
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Nome: 
Leader (Ligações entre acções para o desenvolvimento da economia rural)

Tipo de programa: 
Iniciativa comunitária

Áreas de intervenção: 
Leader+ articula-se em torno de três acções: 
• Acção 1 — Apoio a estratégias de desenvolvimento territorial integradas, de carácter inovador, 

baseadas numa abordagem ascendente. 
• Acção 2 — Apoio à cooperação entre territórios rurais. 
• Acção 3 — Criação de redes.
Temas estratégicos prioritários: 

Os temas prioritários estabelecidos pela Comissão para 
o Leader+ são:
• utilizar da melhor forma os recursos naturais e culturais, incluindo a valorização dos sítios;
• melhorar a qualidade de vida nas zonas rurais;
• valorizar os produtos locais, nomeadamente facilitando, através de acções colectivas, o acesso 

das pequenas unidades de produção aos mercados; 
• utilizar os novos conhecimentos e tecnologias para aumentar a competitividade dos produtos 

e serviços das zonas rurais.

Beneficiários e projectos elegíveis: 
O apoio �nanceiro do Leader+ é concedido a parcerias, grupos de acção local (GAL), com elemen-
tos dos sectores público, privado e associativo, responsáveis pela aplicação dos programas de 
desenvolvimento rural nos seus territórios. Leader+ tem em vista ajudar os agentes rurais a repen-
sarem as potencialidades a longo prazo das respectivas regiões. Incentiva a aplicação de estraté-
gias de desenvolvimento sustentável originais, integradas e de alta qualidade, bem como a coope-
ração nacional e transnacional. A �m de concentrar os recursos comunitários nas estratégias locais 
mais promissoras e para lhes dar o máximo de impulso, o �nanciamento é concedido de acordo 
com uma abordagem selectiva apenas a um número limitado de territórios rurais. O processo de 
selecção é aberto e rigoroso. 

Ao abrigo de cada programa de desenvolvimento local, podem ser �nanciados projectos individu-
ais adequados à estratégia da região. São elegíveis para o Leader+ todos os projectos subvencio-
náveis ao abrigo do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA), do Fundo Euro-
peu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE).

Ao nível da tomada de decisões no seio de cada GAL, os parceiros económicos e sociais e as asso-
ciações devem representar, no mínimo, 50% da parceria local. 

Duração do período de programação: 
2000-2006. 

Subvenção comunitária:
Um total de 5 046,5 milhões de euros, dos quais 2 106,3 milhões de euros (2 143,5 milhões de euros 
após indexação intercalar) são �nanciados pelo FEOGA, secção Orientação, e o restante através de 
�nanciamento público e privado.
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Nome: 
Leader («Ligações entre acções para o desenvolvimento da economia rural»).

Tipo de programa:
Iniciativa comunitária.

Áreas de intervenção: 
Leader+ articula-se em torno de três acções: 
•	 Acção	1	—	Apoio	a	estratégias	de	desenvolvimento	territorial	integradas,	de	carácter	inovador,	

baseadas numa abordagem ascendente. 
•	 Acção	2	—	Apoio	à	cooperação	entre	territórios	rurais.	
•	 Acção	3	—	Criação	de	redes.

Temas estratégicos prioritários: 
Os	temas	prioritários	estabelecidos	pela	Comissão	para	Leader+	são:
•	 utilizar	da	melhor	forma	os	recursos	naturais	e	culturais,	incluindo	a	valorização	dos	sítios;
•	 melhorar	a	qualidade	de	vida	nas	zonas	rurais;
•	 valorizar	os	produtos	locais,	nomeadamente	facilitando,	através	de	acções	colectivas,	o	acesso	

das	pequenas	unidades	de	produção	aos	mercados;	
•	 utilizar	os	novos	conhecimentos	e	tecnologias	para	aumentar	a	competitividade	dos	produtos	

e	serviços	das	zonas	rurais.

Beneficiários e projectos elegíveis: 
O	apoio	financeiro	do	Leader+	é	concedido	a	parcerias,	grupos	de	acção	local	(GAL),	com	elemen-
tos	dos	sectores	público,	privado	e	associativo,	responsáveis	pela	aplicação	dos	programas	de	de-
senvolvimento	rural	nos	seus	territórios.	Leader+	tem	em	vista	ajudar	os	agentes	rurais	a	repensa-
rem	as	potencialidades	a	longo	prazo	das	respectivas	regiões.	Incentiva	a	aplicação	de	estratégias	
de	desenvolvimento	sustentável	originais,	integradas	e	de	alta	qualidade,	bem	como	a	cooperação	
nacional	e	transnacional.	A	fim	de	concentrar	os	recursos	comunitários	nas	estratégias	locais	mais	
promissoras	e	para	lhes	dar	o	máximo	de	impulso,	o	financiamento	é	concedido	de	acordo	com	
uma	abordagem	selectiva	apenas	a	um	número	limitado	de	territórios	rurais.	O	processo	de	selec-
ção	é	aberto	e	rigoroso.	

Ao	abrigo	de	cada	programa	de	desenvolvimento	local,	podem	ser	financiados	projectos	individu-
ais	adequados	à	estratégia	da	região.	São	elegíveis	para	Leader+	todos	os	projectos	subvencioná-
veis	ao	abrigo	do	Fundo	Europeu	de	Orientação	e	de	Garantia	Agrícola	(FEOGA),	do	Fundo	Euro-
peu	de	Desenvolvimento	Regional	(FEDER)	e	do	Fundo	Social	Europeu	(FSE).

Ao	nível	da	tomada	de	decisões	no	seio	de	cada	GAL,	os	parceiros	económicos	e	sociais	e	as	asso-
ciações	devem	representar,	no	mínimo,	50%	da	parceria	local.	

Duração do período de programação:
2000-2006. 

Subvenção comunitária:
O	orçamento	total	para	os	programas	é	de	5	046,5	milhões	de	euros,	dos	quais	2	106,3	milhões	de	
euros	(2	143,5	milhões	de	euros	após	indexação	intercalar)	são	financiados	pelo	FEOGA,	Secção	
Orientação,	e	o	restante	através	de	financiamento	público	e	privado.
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