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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 financeiro de Leader+ é concedido a parcerias, grupos de acção local (GAL), com elementos 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 ede alta qualidade, bemcomoa cooperaçãonacional e transnacional. A fimde 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 selecção é aberto e rigoroso.

Ao abrigo de cada programade desenvolvimento local, podem ser financiados projectos individuais adequados

à estratégia da região. São elegíveis para Leader+ todos os projectos subvencionáveis 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 associações 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 financiados pelo FEOGA, secção Orientação, e o restante através de financiamento

público e privado.
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Numa palavra...

por Antonis Constantinou,

director, programas de

desenvolvimento rural,

Direcção-Geral da Agricultura

e do Desenvolvimento

Rural, Comissão Europeia

Nos próximos anos, as zonas rurais deverão enfrentar desafios especiais
emmatéria de crescimento, emprego e desenvolvimento sustentável.
No entanto, oferecem tambémoportunidades reais relacionadas com o
potencial de crescimento em novos sectores, o fornecimento de estruturas
de acolhimento e de turismo emmeio rural, o seu atractivo como local
para viver e trabalhar e o seu papel de reserva de recursos naturais e
de paisagens de grande valor.

Com a adopção, em 2006, das orientações estratégicas comunitárias de desenvolvimento
rural para o período de programação de 2007-2013, é atribuído especial relevo estratégico
aos objectivos do crescimento e do emprego (Estratégia de Lisboa) e da sustentabilidade
(Estratégia de Gotemburgo). A capacidade para promover o crescimento, criar emprego e
manter a competitividade a longo prazo, preservando simultaneamente o equilíbrio do
ambiente, constitui um desafio importante para todos os agentes do mundo rural.

No que se refere ao desenvolvimento local, o Conselho Europeu deMarço de 2005 concluiu
que era necessária uma maior apropriação dos objectivos de Lisboa no terreno, contando
coma participação dos intervenientes regionais e locais e dos parceiros sociais. Este aspecto
assume especial importância nos domínios em que a proximidade é importante, tais como
a inovação e a economia do conhecimento, o emprego, o capital humano, o espírito
empresarial, o apoio às pequenas e médias empresas (PME) ou o acesso ao financiamento
por capital de risco.

Actualmente,éevidenteque, numaeconomia aberta eglobalizada, a resoluçãodosproblemas
da agenda para o crescimento e o emprego deve radicar nas estratégias de desenvolvimento
regionais e mesmo locais. Com efeito, este é o nível a que se forma a maior parte das redes
empresariais e se estabelecem relações comos centros de aprendizageme tecnologia e onde
os conhecimentos especializados e a experiência locais melhor podem ser aproveitados.

Criação de emprego
e desenvolvimento
sustentável no Leader+
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As estratégias de Lisboa e de Gotemburgo, bem como o seu papel na estratégia de desenvolvimento rural e, nomeadamente,
a sua ligação com o Leader+, são explicadas com grande clareza no artigo de Laurent Van Depoele, publicado na secção «Des-
taque». Nesse artigo vemos como é que o Leader+ pode contribuir, por um lado, para a realização dos objectivos da criação de
emprego e da promoção da competitividade económica (Estratégia de Lisboa) e, por outro lado, para que esses objectivos sejam
realizados através de um desenvolvimento sustentável, inclusive do ponto de vista ambiental (Estratégia de Gotemburgo).

Chegou talvez a altura de nos debruçarmos sobre o papel do Leader+ e, olhando para o futuro, ver como é que ométodo Leader
pode continuar a contribuir para a realização dessas duas prioridades. É certo que os desafios económicos e ambientais euro-
peus exigem grandes verbas, tais como as que estão disponíveis no âmbito dos fundos estruturais, mas também é certo que
há muitas medidas de escala relativamente reduzida, tais como as dos programas financiados no âmbito da iniciativa Leader+,
que podem ter um efeito multiplicador importante, a nível local. Estes efeitos multiplicadores, ilustrados por vários projectos
referidos no presente número da revista, demonstram o alcance do Leader+ e a sua capacidade para abranger muitos sectores
diferentes da actividade económica, apoiando assim as comunidades frequentemente isoladas das regiões rurais da Europa. Esta
afirmação aplica semuito especialmente a alguns dos projectos mais pequenos e de baixo custo, integrados em estratégias de
desenvolvimento local mais alargadas. Os exemplos do Reino Unido, da Irlanda e da Alemanha constituem excelentes mode-
los, ainda que com uma abordagem diferente, de investimento bem direccionado de montantes relativamente reduzidos na
criação emanutenção de novos postos de trabalho, com excelentes resultados do ponto de vista da realização das prioridades
de Lisboa e de Gotemburgo.

Claro que isto não é surpresa, pois afinal um dos objectivos do Leader+ era «a aplicação de estratégias originais de desenvol-
vimento sustentável integradas e de grande qualidade, cujo objecto seja a experimentação de novas formas de reforço do
ambiente económico, no sentido de contribuir para a criação de postos de trabalho» (1). Mais recentemente, a reforma de 2003
da política agrícola comum colocou a tónica na orientação para omercado, de preferência ao apoio aomercado, e na sequência
do último alargamento da UE-27 foi necessário ter em conta outras considerações económicas e ambientais. Refiram-se, por
exemplo, entre essas considerações a necessidade de reestruturação dos sectores agrícola e alimentar, a biodiversidade notável
e as potencialidades em termos de turismo ecológico dos nossos dois Estados Membrosmais recentes, a Bulgária e a Roménia,
aspectos que são também abordados neste número da revista.

No âmbito do eixo Leader do FEADER, o método Leader poderá continuar a promover o crescimento económico e o emprego,
de acordo com as prioridades de Lisboa e de Gotemburgo. Tal como o legado do Leader I e do Leader II estiveram na base dos
projectos Leader+, estou tambémconvicto de que o legado do Leader+ proporcionará uma base sólida para a consolidação da
prosperidade futura das nossas zonas rurais. Por esta razão, o Observatório decidiu abordar este tema no seminário realizado
na Córsega em Abril de 2007, em que o sucesso do Leader+ e o seu contributo para o desenvolvimento sustentável e a criação
de emprego foram bem evidentes.

(1) Comunicação da Comissão aos Estados-Membros, de 14 de Abril de 2000, que estabelece as orientações relativas à iniciativa comunitária
de desenvolvimento rural (Leader+) (2000/C 139/05).
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LEADER+ em acção

Preservar as práticas naturais

A compatibilização das actividades humanas com a natureza
reveste se de importância fundamental para preservar o
ambiente em Minorca e para manter o estatuto de «reserva
da biosfera» deste território, concedido em 1993 pela Unesco.
No âmbito deste projecto Leader+ foi publicado um guia
destinado a contribuir para dar resposta aos desafios da
procura de produtos agrícolas e alimentares de qualidade,
respeitando ao mesmo tempo o ambiente.

O guia, intitulado «Acordos sobre práticas agrícolas sustentá-
veis em Minorca» (Acuerdos de prácticas agrarias sostenibles
en Menorca), baseia se na filosofia de «custódia do território»
e dirige-se aos proprietários e aos utentes do território. Antes
da elaboração do guia foi organizado um workshop em que
participaram todas as partes interessadas nas actividades agrí-
colas e ambientais da ilha. Foi tambémefectuada uma análise
das medidas agroambientais aplicáveis em Minorca, tendo
sido seleccionadas 28 medidas, abrangendo cinco grupos
principais: tipo de cultura, gestão agrícola, gestão pecuária,
gestão dos recursos naturais, outras actividades complemen-
tares. O GrupoOrnitológico Balear (GrupoOrnitológico Balear
y Defensa de la Naturaleza—GOB) é o guardião destas medi-
das, que garante o cumprimento do acordo, tendo em conta
a produção e o calendário acordado entre as partes.

Esta iniciativa tem vários aspectos inovadores, um dos quais
consiste no facto de uma parte do orçamento ser reservada
para compensar os agricultores pela sua contribuição para a
preservação da paisagem deMinorca. Registaram se já vários
êxitos, tais como: um acordo de cooperação entre um hotel
da ilha e os produtores locais de produtos alimentares, um
passeio educativo de alunos das escolas primárias da ilha, a
criação de uma loja de produtos agrícolas e a criação de uma
marca de comercialização dos produtos.

Práticas agrícolas sustentáveis

Estado-Membro: Espanha
Região, distrito: Illes Balears
Nome do GAL: Associació Leader illa de Menorca

População: 86 697
Superfície: 702 km²

Custo total do projecto: 21 734 euros
UE: 6 503 euros
Outros fundos públicos: 6 503 euros
Fundos privados: 8 368 euros

Pessoa de contacto: Gonçal Segul (LAG)
+34 971355660; Miguel Camps (GOB) +34 971350762

Endereço: Pza. de la Biosfera, 5, urbanizacion de Malburger,

07702 Menorca, Espanha

Telefone: +34 971355660
Fax: +34 971368216
Correio electrónico: leader.menorca@cime.es

Internet: www.leadermenorca.org

Fotografias cedidas pela unidade da rede nacional de Espanha
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Um novo look para os produtos
à base de carne
A natureza e a finalidade deste projecto integram se perfei-
tamente na estratégia de investimentos produtivos do GAL.
O projecto foi promovido por uma empresa criada por um
jovem casal que, graças ao Leader+, pode agora manter uma
actividade de pequena escala relacionada com a produção
de produtos regionais autênticos à base de carne, tais como
enchidos, que são utilizados na confecção de numerosos pra-
tos típicos locais.

O investimento Leader+ permitiu remodelar emelhorar subs-
tancialmente as instalações de produção, bem como adquirir
vários novos equipamentos e outrosmateriais necessários para
o processo de produção. Por consequência, não só foi possível
manter e diversificar esta actividade tradicional, evitando uma
perda para a região, como tambémdesenvolvê-la, através das
actividades de marketing e promoção dos enchidos locais e
regionais desenvolvidas no âmbito do projecto.

Oprojecto, queproporcionaumvalor acrescentado significativo
à freguesia rural onde se situa, teve também um impacto
considerável em termos de criação de emprego. Alémde serem
mantidos os três postos de trabalho já existentes, serão criados
mais dois, conferindo assim ao projecto um efeito económico
multiplicador a nível local. No que a este ponto se refere,
observe-se que estes postos de trabalho foram preenchidos
por jovens, quatro mulheres e um homem, que não só estão
dispostos a fazer carreira neste sector, como também foram
residir para as vizinhanças.

Fotografias cedidas pela unidade da rede nacional de Portugal

LEADER+ em acção

Produtos artesanais à base de carne

Estado-Membro: Portugal
Região, distrito: Beira
Nome do GAL: RUDE— Associação de Desenvolvimento

Rural

População: 80 386
Superfície: 936 km²

Custo total do projecto: 61 614 euros
UE: 21 565 euros
Outros fundos públicos: 9 242 euros
Fundos privados: 30 807 euros
Custo total do projecto: 1/2006-6/2006

Pessoa de contacto:Maria Celeste Valente

Endereço: Quinta do Pedregal Eixo TCT, 6200

Covilhã, Portugal

Telefone: +351 275313016
Fax: +351 275314470
Correio electrónico: rudeleader@mail.telepac.pt

Internet: www.rude-adr.pt
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Mais do que um lugar para pescar

Este projecto, que foi apoiado pelo grupo de acção local
Leader+ «Terra de Sousa», centra-se em vários objectivos.
Além de proporcionar aos pescadores locais a oportunidade
de praticarem esta actividade desportiva, propõe-se ainda:
sensibilizar os jovens para a prática da pesca, ensinar diferentes
aspectos desta actividade (pesca com isco artificial, pesca com
mosca, etc.), promover os produtos da região e aumentar o
número de turistas locais.

O parque foi construído remodelando dois lagos artificiais já
existentes, criados inicialmente para irrigar uma plantação de
kiwis, e proporcionando assim instalações onde é possível
praticar a pesca desportiva e promover outros produtos
regionais. O parque de pesca é constituído por dois tanques
rectangulares e situa-se junto àmargem direita do rio Sousa,
que fornece a água necessária para alimentar os tanques.

As instalações têm uma capacidade de produção anual de
cerca de 30 toneladas de trutas (arco-íris ou castanhas). Com o
apoio do Leader+, as zonas circundantes foram remodeladas
e melhoradas, para permitir a prática de outras actividades
(parque infantil, parque de piqueniques, bar, loja de produtos
regionais, etc.). As obras de construção estabeleceram uma
nova organização espacial da zona situada em torno dos dois
lagos, que incluía o acesso rodoviário ao parque. Foi também
necessário criar uma frota de veículos e construir outras infra-
-estruturas, tais como o parque de piqueniques e o parque
infantil e instalar a necessária sinalização.

Este projecto é de carácter inovador na região, diversificando
as actividades para novas áreas, através da utilização de infra-
-estruturas já existentes. Esteve tambémna origemda criação
de três postos de trabalho: um permanente e dois sazonais.

Fotografias cedidas pelo Ader-Sousa

Parque de pesca desportiva

Estado-Membro: Portugal
Região, distrito: Região do Vale do Sousa, distrito do Porto

Nome do GAL: ADERSOUSA— Associação de

Desenvolvimento Rural das Terras de Sousa

População: 99 106
Superfície: 652,8 km²

Custo total do projecto: 199 833,32 euros
UE: 56 952 euros
Outros fundos públicos: 22 980,92 euros
Fundos privados: 119 900,40 euros
Custo total do projecto: 5/2006-6/2007

Pessoa de contacto: José Antonio Barbieri Cardoso

Endereço:Mosteiro de Pombeiro, Pombeiro,

Felgueiras, Porto, Portugal

Telefone: +351 255311230
Fax: +351 255311275
Correio electrónico: adersousa@adersousa.pt
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Novamente um habitat natural!

Os prados de Viehdieck, na região Leader de Schwentine-
Holsteinische Schweiz, são o habitat ideal de uma série de
espécies ameaçadas de aves. Alémdo picanço-de-dorso-ruivo
e do cartaxo nortenho, nestes últimos anos tem sido também
observado o codornizão. Esta ave do género crex, que está
em risco de extinção em todo omundo, necessita de planícies
abertas com arbustos altos, com um elevado nível de águas
subterrâneas e baixa densidade florestal, para nidificar. Porém,
devido à drenagem e a décadas de prática da agricultura, o seu
habitat degradou semuito e énecessário intervir urgentemente
para o conservar!

Na Primavera de 2003, a associação de protecção do ambiente
NABU (Naturschutzbund Deutschland) de Eutin comprou
13 hectares de terra, com um financiamento Leader+, entre
outros, com o objectivo de restabelecer o mais rapidamente
possível o estado natural dessas terras. Foi necessário um ano
para preparar o trabalho de base: elaborar um projecto de
engenharia hidráulica, garantir os financiamentos e obter as
necessárias autorizações.

O projecto foi iniciado no Outono de 2005, com a implanta-
ção de uma sebe de salgueiros de três quilómetros de com-
primento. Os canais de drenagem e outros dispositivos que
pudessem impedir o alagamento do prado foram destruí-
dos. Foram escavadas simultaneamente cinco charcas, numa
encosta de solo mineral. O objectivo desta obra foi permitir
que a população de relas da regiãomeridional de Ostholstein
emigrasse para norte.

Ao fim de um ano, no Verão de 2006, nesses prados onde
predominavam anteriormente os cardos e as urtigas, os
níveis de água mais elevados, combinados com os efeitos do
pastoreio por um rebanho de 15 vacas, começaram a produzir
resultados. EmMaio, o codornizão e o picanço-de-dorso-ruivo
regressaram da sua migração de Inverno em África e os adens
nidificarampela primeira vez emViehdeck. Entretanto as novas
charcas foram povoadas por numerosos anfíbios, entre eles as
relas. Dado que o projecto foi um êxito, a zona será alargada a
mais cinco hectares. Fotografi as cedidas pela unidade da rede nacional da Alemanha.

LEADER+ em acção

Um habitat natural

Estado-Membro: Alemanha

Região, distrito: Schleswig-Holstein
Nome do GAL: Schwentine-Holsteinische Schweiz
População: 57 546
Superfície: 459 km²

Custo total do projecto: 255 000 euros
UE: 64 000 euros
Outros fundos públicos: 136 000 euros
Fundos privados: 55 000 euros
Custo total do projecto: 2005-2006

Pessoa de contacto: Oscar Klose, NABU Eutin

Endereço: Vahldiekstraße 19a, 23701 Eutin, Alemanha

Telefone: +49 45215344
Fax: +49 45215344
Correio electrónico: oscar.klose@aol.com
Internet: www.nabu-eutin.de

Pessoa de contacto: Horst Weppler,

LAG Schwentine-Holsteinische Schweiz

Telefone: +49 4521788380
Correio electrónico: h.weppler@kreis-oh.de
Internet: www.kreis-oh.de
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Contribuição do Leader
para o crescimento
e o desenvolvimento sustentável

por Laurent Van Depoele, antigo professor da Universidade Católica
de Lovaina e antigo director de desenvolvimento rural da Comissão Europeia

Destaque

À luz da Estratégia de Lisboa revista em Fevereiro de 2005 e da agenda de Gotemburgo, o presente artigo centrar-se-á na
contribuição do desenvolvimento rural em geral e do Leader (1) (enquanto iniciativa comunitária distinta de desenvolvi-
mento rural) em particular para a promoção do crescimento económico, da competitividade, da criação de emprego e do
desenvolvimento sustentável.

Contexto histórico (2)

Nos primeiros tempos do Leader I, no princípio da década de
1990, vivíamos numa era de pré-globalização e, no contexto da
política agrícola comum (PAC), estávamos mais preocupados
com a competitividade com os EUA do que com a Índia ou à
China. Odeclínio do emprego agrícola e o aumento donúmero
de agricultores a tempo parcial levou alguns grupos Leader I a
interessarem-se pela criação de novos postos de trabalho,mas
sem resultados tangíveis e sem sublinhar a sustentabilidade
e a qualidade desse emprego. Há 10 anos, em Novembro de
1996, a Conferência de Cork introduziu novos conceitos que
perduraram e que são hoje verdades reconhecidas, tais como
a capacidade das zonas rurais para serem competitivas, através
de políticas adequadas, e a relevância e eficácia dametodolo-
gia Leader. Porém, a Declaração de Cork tinha também algu-
mas limitações, pois subestimava as preocupações ambientais,
que se limitavam às medidas agroambientais, e ignorava a
evolução do contexto económico e social global da UE.

In Rural policy lessons from OECD countries (3), Mario Pezzini
observa que a evolução da natureza, do conteúdo e da gestão
das políticas rurais registada na década de 1990 em muitos
países da OCDE se relacionava com «alterações das prioridades
políticas e adaptações à estrutura da governação» (both
shifts in policy focus and adjustments to governance structure).
Esta afirmação é particularmente válida para a política de

desenvolvimento rural da UE, que evoluiu efectivamente
durante esse período de uma abordagem política sectorial
para uma abordagem política territorial, da subvenção de
sectores em declínio para investimentos estratégicos e para
uma política de desenvolvimento de novas actividades,
centrada nas responsabilidades locais e na descentralização
da administração política.

O Conselho Europeu de Lisboa (23 e 24 deMarço de 2000) acor-
dou numobjectivo estratégico a prosseguir na primeira década
do século XXI, com a finalidade de promover o emprego, a
reforma económica e a coesão social, no âmbito de uma eco-
nomia baseada no conhecimento. Este objectivo realizar-se-ia
através de políticas adaptadas às necessidades da sociedade
da informação e através da investigação e desenvolvimento,
que permitiriam aumentar a competitividade e a inovação. O
Conselho Europeu de Gotemburgo (15 e 16 de Junho de 2001)
aprovou uma estratégia da União Europeia em favor do desen-
volvimento sustentável que implica uma concepção coorde-
nada de políticas comuns abordando as dimensões económi-
cas, ambientais e sociais da sustentabilidade (4) que tenhampor
principal objectivo odesenvolvimento sustentável. Aagendade
Gotemburgo acrescentouumadimensão ambiental à Estratégia
de Lisboa. De acordo comestas duas agendas, a União Europeia
deve criar uma economia globalmente competitiva, assente no
conhecimento, com uma dimensão social forte e um elevado
nível de preocupação com o ambiente, e deve desenvolver a

(1) A referência ao Leader inclui o Leader I, o Leader II e o Leader +.
(2) Ver também John Bryden «De Leader I para Leader+ emais além, para o eixo Leader», em Leader+Magazine, , n.º 6, 2006, p. 8 a 12.
(3) Em International Regional Science Review, n.º 24, Janeiro de 2001, p. 134 a 145.
(4) Satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades.
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investigação e desenvolvimento, enquanto investimento essen-
cial a longo prazo.

O Leader+ foi concebido durante os debates de 1998/1999
sobre a Agenda 2000, portanto só através da sua execução
o Leader+ poderá prestar uma contribuição para a realização
dos objectivos de Lisboa e Gotemburgo.

A estratégia de Lisboa e o aumento da competitivi-
dade através do crescimento e do emprego

O processo de globalização em curso está na origem de um
incremento da troca de mercadorias a nível global, o que se
traduz na entrada de mais produtos estrangeiros no mer-
cado europeu e, esperêmo-lo, na entrada de mais produtos
europeus no mercadomundial. Todas as empresas europeias
devem tentar inserir-se nesta nova realidade global. Microem-
presas, pequenas emédias empresas, prestadores de serviços,
todos devem reflectir sobre as perspectivas futuras, inovando
e procurando soluções alternativas. Algumas políticas da UE
podem proporcionar os instrumentos necessários para este
efeito. Debates académicos recentes sobre a abordagem de
política rural da UE e a sua aplicação, nomeadamente atra-
vés da iniciativa Leader, sugeriram que a capacidade de um
dado território para implantar processos de desenvolvimento
económico cada vez mais globais se baseia parcialmente nas
formas e apoios regionais, sociais, culturais e institucionais. De
acordo com estas teorias, um bom desempenho dos agentes
individuais não é suficiente para obter um êxito sustentável
emmatéria de inovação, mas o desenvolvimento económico é
facilitado pela ligação em rede e pela interacção entre uma ple-
tora de organismos representativos das empresas e dos inter-
venientes a nível local. As estruturas de criação de coligações e
a coerência na identificação de uma agenda territorial comum
são essenciais ao crescimento económico. Uma abordagem ter-
ritorial permite considerar o espaço rural como uma entidade
territorial com uma economia regional e local que abrange as
actividades agrícolas, industriais e de serviços.

As zonas rurais não podem ser consideradas como uma enti-
dade territorial uniforme. Muitas delas usufruem actualmente
de uma situação relativamente favorável na Europa, que se
relaciona principalmente com a sua proximidade de grandes
centros urbanos, de que beneficiam directamente. Outros
territórios europeus continuam expostos ao risco da recessão
industrial relacionada com circunstâncias económicas espe-
cíficas, que decorrem geralmente do encerramento de uma
grande empresa. Essa situação relaciona-se em muitos casos
com o processo de globalização, tendo-se registado recen-
temente numerosos casos deste tipo nos sectores têxtil e
automóvel e na indústria pesada. Algumas zonas confrontam-
-se também com restrições geográficas de ordem vária que
obstamactualmente a que tenhamacesso a umapercentagem

equitativa dos recursos necessários para aumentar a sua com-
petitividade. Os desafios do desenvolvimento são assimmaio-
res quando se tenta criar ou manter uma base de emprego
sólida em zonas remotas ou periféricas.

O desenvolvimento do emprego nas zonas rurais está estrei-
tamente relacionado com o desenvolvimento da estrutura de
produção da economia regional. Uma vez que a agricultura
não é já o motor do desenvolvimento económico das regiões
rurais, a política de desenvolvimento rural deve centrar-se
directamenteno aumentodoempregoemactividades exterio-
res à exploração e não agrícolas, mas tendo simultaneamente
em conta a necessária participação dos agricultores nas estra-
tégiasmultissectoriais de desenvolvimento local. Tanto a espe-
cialização, como a diversificação podem ser estratégias bem
sucedidas. Efectivamente, o Leader apoia a criação de micro-
empresas e de pequenas emédias empresas (PME) e o acesso
às tecnologias da informação e da comunicação. A conclusão
geral dos estudos de casos analisados no projecto Ruremplo,
coordenadopor Ida Terluin e Jaap Post (5), éque as capacidades
dos agentes (conhecimentos, competências e atitudes) são o
factor essencial e decisivo da criação de emprego. Numero-
sos projectos do âmbito do Leader+ ilustram a importância
da acção dos agentes locais neste domínio. A diversificação da
gama de produtos alimentares e de produtos primários com
valor acrescentado cria um volume de emprego significativo e
numerosos postos de trabalho nas zonas rurais. Umprograma
Leader irlandês de «pequenas empresas alimentares» prestou
um contributo importante para o desenvolvimento e cresci-
mento actual do sector, segundo a sua coordenadora, Isobel
Fletcher (6). No departamento deArdèche, em França, dois GAL
estão a colaborar para criar emprego através do desenvolvi-
mento do seu património religioso.

A estratégia de Lisboa centra-se também, entre outras coisas,
na melhoria da educação e da formação, da investigação e do
desenvolvimento e na criação de uma sociedade «baseada no
conhecimento». Para tirar partido das oportunidades de cres-
cimento e emprego são necessários investimentos em capital
humano e em competências. Ummercado laboral emmutação
exigequeamãodeobra evolua. Elevar onível de instrução, refor-
çar a capacidade empresarial autóctone, baseada nos recursos
naturaiseculturais locais, emelhoraras competênciasdamão-de-
-obra existente sãoelementos essenciais doprocessode transfor-
maçãodas bases económicas tradicionais das zonas rurais numa
economiado conhecimento, orientadaparaos serviços. Efectiva-
mente, encontramos no Leader+numerosos exemplos de finan-
ciamento do ensino, da formação e da aprendizagem ao longo
da vida. O curso de formação intitulado «Mulheres na liderança»,
realizado emNorth Cork e no Sudoeste de Limerick, ilustra per-

(5) Agricultural Economics Research Institute, LEI-DLO, Haia, 1999.
(6) See Irish Leader Support Unit Newsletter, Winter 2006, p. 8.



Leader+ Magazine 9 10 • 2008

feitamente o impacto que o Leader pode ter para asmulheres
das zonas rurais, ajudando-as a ter acesso ao emprego (7).

De acordo com as «Principais conclusões iniciais do programa
Leader+» (8), só cerca de 11% do número total de projectos Lea-
der+ seleccionados (2003) se relacionam com um dos temas
prioritários do Leader+, «Utilizar os novos conhecimentos e as
novas tecnologias», que pode abranger as tecnologias da infor-
mação e da comunicação, o ensino e a formação à distância, a
gestão ambiental, os serviços de saúde, as energias renováveis, a
transformaçãodeprodutos agrícolas emarinhos, a produçãode
culturas alternativas e as biotecnologias. No âmbito do Leader+,
o projecto @CERCA, uma abordagem regional inovadora para
umaestratégia TIC abrangentenaAndaluzia, constitui umexem-
ploperfeito deumprojectodemelhoria daqualidadede vidada
população rural daAndaluzia através da promoçãoda utilização
das novas tecnologias (9). Umoutro exemplo consiste na coorde-
naçãopor parte deumgrupo Leader+doNorte do Luxemburgo
doprojecto «Casas Internet» em todos osmunicípios (10). Alguns
projectos finlandeses abordam novas tecnologias de remoção
de neve das ruas e de transformação de resíduos agrícolas.

A agenda de Gotemburgo e o ambiente

A integração do «ambiente» em todas as áreas políticas
comunitárias relevantes é a condição fundamental estabelecida
pelo Conselho Europeu de Gotemburgo. Os consumidores
exigem crescentemente uma produção alimentar segura,
proveniente de explorações sustentáveis do ponto de vista
ambiental, que produzam também simultaneamente um
«bem público» em termos de ganhos de biodiversidade,
embelezamento da paisagem, redução da poluição dos lençóis
freáticos, melhoria da gestão da água e redução das emissões
de CO2. É principalmente através das medidas agroambientais
da PAC que a obtenção destes resultados é economicamente
possível, o que ilustra o factodequeo âmbitodas preocupações
ambientais se circunscreve emgrandemedida àsmedidas agro-
ambientais, não abrangendo toda a zona rural e as respectivas
actividades. Porém, apesar disso alguns projectos Leader+
relacionam-se com o ambiente. «Living landscapes», um dos
projectos Leader+mais bem sucedidos da ilha deWight, presta
apoio aos empregadores das zonas rurais nodomínio da criação
demais oportunidades de emprego emactividades ambientais.
«Sense of Place», um projecto Leader+ transregional do Norte
de Inglaterra, promove a colaboraçãoentre as populações locais
no domínio da identificação do valor do seu património local,
da sua cultura e das suas paisagens e da reflexão sobre a forma
como esse património pode ser partilhado e desenvolvido,

em benefício da comunidade (11). No que se refere às energias
renováveis, a Baviera é pioneira na produção de biodiesel
a partir de óleo de colza (12). O crescimento da produção de
biomassa e de energias renováveis não só contribui para reduzir
as emissões de gases com efeito de estufa, como também cria
novas oportunidades de emprego nas zonas rurais. Mas no que
a este ponto se refere a agenda «ambiental» está tambémmuito
mais dependente da PAC do que do programa Leader, como
é o caso, por exemplo, do financiamento dos agricultores que
praticam culturas energéticas.

Algumas conclusões

Apesar de os fundos utilizados para financiar um dos temas
estratégicos prioritários do Leader+, «Utilizar os novos conheci-
mentos e as novas tecnologias», terem sido limitados, a imagem
doLeader+dopontode vista da sua contribuiçãopara a estraté-
gia de Lisboa de ummodo geral é positiva. A contribuição para
a agenda deGotemburgo provémprincipalmente da PAC e das
medidas de desenvolvimento rural. Por consequência, temos de
reconhecer que as dificuldades comque se confrontamas zonas
rurais, bem como os requisitos de Lisboa e de Gotemburgo,
ultrapassam com frequência o âmbito do Leader e do regula-
mento relativo ao desenvolvimento rural e, portanto, exigem a
intervenção conjunta de vários fundos diferentes. A coordena-
ção a nível regional entre a política de desenvolvimento rural e
a política regional é pois essencial, bem como a coordenação
comoutros instrumentos, tais como as possibilidades de inves-
tigação previstas no âmbito do sétimo programa quadro.

Aexperiência Leader ilustra claramentequeoêxitodosprojectos
depende tambémdaboa gestão. Precisamos de pessoas jovens
e inteligentes no lugar do condutor e os melhores devem estar
ao serviçodas zonasmais frágeis. A integraçãode todas as carac-
terísticas dametodologia Leader (da base para o topo, territorial,
parceria, abordagem integrada) torna amais apta a fazer face à
diversidade crescenteque caracteriza aUE-27,masnãodeve con-
tribuir para que se percamosmuitos e excelentes animadores e
gestores locais, altamentemotivados, do programa Leader.

Passados 10 anos, os «10 mandamentos» da Declaração de
Cork continuam a ser válidos. Têm por objectivo a criação de
um espaço rural vivo e saudável, através da utilização de um
conjunto de instrumentos simples e transparentes, em apoio
da agricultura, do ambiente, da criação de emprego, do
crescimento e dodesenvolvimento sustentável das zonas rurais.
É esta abasedeumaabordagem territorial quenão sópermite o
desenvolvimento de uma enorme diversidade territorial, como
tambémpreserva aomesmo tempo a coesão da UE. Fá-lo com
base na participaçãodos interessados a nível local, constituindo
um exemplo de democracia participativa a nível europeu.(7) Leader+Magazine n.° 2, 2005, p. 40.

(8) Idem, p. 6 a 8.
(9) Idem, p. 12.
(10) Idem, p. 13.

(11) UK Leader+Magazine Primavera de 2006, p. 15.
(12) Leader+Magazine n.° 3, 2005, p. 3.
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Introdução

Em Kellerwald-Edersee os sectores da agricultura e da silvicul-
tura são há séculos as principais fontes de emprego da região.
Mas a partir da década de 1960 muitos agricultores abando-
naram a produção agrícola; portanto, em muitas partes da
região actualmente só um pequeno número de agricultores
se continua a dedicar à agricultura como ocupação principal.
A qualidade de vida foi assim gravemente afectada emmuitos
locais pelo desaparecimento de infra-estruturas como bancos,
estações de correio, supermercados, transportes públicos, etc.
O resultado é que muitos jovens, principalmente os mais ins-
truídos, abandonam a zona devido à falta de perspectivas de
trabalho, pelo que a população está também envelhecida.

No âmbito da sua estratégia de desenvolvimento local, o GAL
seleccionou a «promoção de ciclos empresariais regionais»
como a sua esfera de actividade central. Esta actividade inclui
também a promoção e a orientação de fundadores de novas
empresas. O artesanato é um dos principais pilares económi-
cos da região, nomeadamente as pequenas empresas comum
número máximo de cinco trabalhadores.

Apoio desde a fase da informação...

Com vista à realização dos principais objectivos da «promoção
de ciclos empresariais regionais» na região, o grupo de acção

local (GAL) elaborou àpartida umplanoglobal de relações públi-
cas. O conceito Leader+ foi apresentado à imprensa local em
numerosas ocasiões e o GAL informou também regularmente a
populaçãodasoportunidadesdefinanciamentoexistentes, apre-
sentando os projectos individuais, bem como as medidas rela-
cionadas com as empresas, com os respectivos montantes. Foi
fornecida informação suplementar às partes interessadas através
da distribuição de dois folhetos (umdoGAL e outro de todos os
grupos Leader+ do Hesse). As oportunidades de financiamento
disponíveis para a criaçãode empresas foramexplicadas àmaior
parte das autoridades locais, em numerosas reuniões.

... até ao conceito completo

A partir do momento em que surge a ideia de criar uma
empresa, o processo de apoio continua, com a realização de
reuniões periódicas entre os autores da ideia do projecto e
o GAL, para assegurar que todos os pormenores do plano
sejam conformes. O Centro de Inovação e de Racionalização
Económica da região de Hesse tem uma intervenção impor-
tante neste processo. Os futuros empresários podem frequen-
tar seminários e fazer o seu primeiro exame sobre gestão de
empresas no centro e caso o projecto esteja pronto para ser
executado, o Banco de Investimento do Hesse está disponível
para analisar o plano de actividades da empresa.

Kellerwald: facilitar a criação de empresas

Para valorizar a região, o GAL Leader+ de Kellerwald-Edersee apoia a criação de novas empresas promissoras, bem como
o estabelecimento de parcerias com outras empresas regionais

Baseado num artigo de Lisa Küpper, gestora do GAL, e Isabell Friess, unidade da rede nacional da Alemanha

ALEMANHA®



Leader+ Magazine 12 10 • 2008

«Futterland: produtos para o mercado de animais
de pequeno porte»

A partir de 2002, o programa Leader+ apoiava 15 empresas
na região de Kellerwald-Edersee. Uma delas é o projecto inti-
tulado «Futterland: produtos para o mercado de animais de
pequeno porte». O promotor do projecto regressou há dois
anos à sua terra natal no Hesse, tendo já a intenção de criar
uma instalação de transformação para a produção de alimen-
tos para animais de pequeno porte. A exploração familiar, com
as suas instalações agrícolas vazias, era ideal para os seus pla-
nos, e o financiamento Leader+, no montante de 5 000 euros,
apoiou a ampliação e a conversão do celeiro numa instalação
de produção. As perspectivas de mercado pareciam ser favo-
ráveis, comum risco empresarialmínimo, e o sucesso actual da
empresa prova que o empresário tinha razão. A «Futterland»
embala produtos agrícolas primários comopalha, feno e palha
miúda (prontos para utilização final), entregando-os depois a
pequenos e grandes clientes (que incluem um comprador por
grosso). A empresa criou assim umposto de trabalho a tempo
inteiro e seis postos de trabalho a tempo parcial.

Corte de cascos

Umpintor e envernizador qualificado, Robert van Raemdonck,
ficou desempregado em 2003, na sequência do encerramento
da empresa onde trabalhava. Constatando que tinha poucas
probabilidades de arranjar emprego na sua especialidade,
resolveu procurar novas perspectivas de trabalho. Teve a ideia

de trabalhar como tratador especializado no corte de cascos
para os criadores de gado. Esta região agrícola, comuma activi-
dade pecuária importante, necessitava de umprofissional com
capacidade para examinar e tratar os animais. Porém, não havia
na zona nenhum tratador especializado no corte de cascos e a
cidade mais próxima ficava a 70 km de distância. Geralmente
as empresas especializadas no corte dos cascos trabalham a
nível nacional e só visitam uma exploração se o número de ani-
mais que necessitam de tratamento for superior a ummínimo.
Por outro lado, as empresas mais pequenas têm dificuldade
em prestar serviços rápidos e um tratamento adequado. Em
2004, comumapoio de 3 000 euros do Leader+, o promotor do
projecto adquiriu uma tesoura especial para corte de cascos e
investiu noutros equipamentos. Dadoqueera filhode agricultor,
tinha já os necessários conhecimentos e experiência e obteve as
qualificações exigidas frequentando um curso de formação e
obtendo a certificação adequada. Actualmente a empresa tra-
balha à capacidademáxima. Uma vez que as empresas agríco-
las e artesanais colaboram estreitamente, o projecto contribui
tambémpara reforçar os ciclos empresariais regionais.

Os antigos materiais de construção estão de volta

«Lehm und Farbe» (barro e tinta) é uma empresa do sector
dos materiais e métodos de construção amigos do ambiente
e de uma vida saudável. Esta empresa oferece métodos de
construção alternativos que utilizammateriais naturais como
rebocos e alvenaria de terra crua e tintas minerais e naturais,
bem comomateriais isolantes, soalhos e estuques não tóxicos.
A terra crua é não só um dos materiais de construção mais
antigos, como tambémumdosmais naturais, com excelentes
propriedades biológicas. A orientação ecológica da empresa
constitui um atractivo principalmente para os construtores e
renovadores com preocupações ecológicas (que são cada vez
mais numerosos). Com um apoio financeiro de 5 000 euros do
Leader+, um barracão agrícola foi convertido em armazémde
materiais de construção e no princípio de 2003 a criação desta
empresa esteve na origem de quatro novos postos de traba-
lho. O volume de encomendas da empresa é favorável, mesmo
numa fase difícil do sector da construção, o que se deve tam-
bém à cooperação comoutros artesãos da região, uma vez que
a ligação em rede contribuiu para criar emprego.

Ummercado alimentar baseado nos produtos locais

As «formas de vida tradicionais» criaram também emprego
em Kellerwald! EmWaldeck não existe há bastante tempo um
supermercado. Porém, quando ficou desempregado devido à
falência da sua entidade patronal, o promotor deste projecto,
Claus-Peter Betzer, decidiu reabrir umamercearia desactivada,
juntamente com a mulher. A loja centra-se na oferta de pro-
dutos locais e o Leader+ disponibilizou 11 000 euros para a
remodelação das instalações, que incluía a aquisição de novas
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unidades frigoríficas, prateleiras e máquinas registadoras.
Foram criados através deste projecto dois postos de trabalho
a tempo inteiro e vários postos de trabalho a tempo parcial. A
loja é auto-suficiente em termos financeiros, uma vez que não
existem na zona (1 400 habitantes) outros comércios alimen-
tares. Uma prioridade futura consiste em reforçar a coopera-
ção com outros fornecedores directos. Está a ser concebida
actualmente para o efeito no âmbito deste projecto uma base
conceptual de comercialização de produtos locais.

Omaior êxito: foram criados muitos postos
de trabalho

Além destes quatro projectos, há muitos outros exemplos de
criação de novas empresas na região de Kellerwald Edersee,
embora nem todos tenham sido apoiados pelo Leader+. Foram
criados muitos postos de trabalho através do programa de
turismo rural do Hesse, em empresas como: hotéis rurais, cafés
instalados nas explorações agrícolas, o «labirinto no milho»,
cavalariças com lições de equitação, programas de férias em
explorações agrícolas e uma pista de tobogã de Verão, que
não só atraem turistas, como também criam novos postos de
trabalho. Nestes últimos dez anos foram concedidos à região
de Kellerwald-Edersee subsídios nomontante de cerca de 6,1
milhões de euros que, por sua vez, geraram investimentos no
montante de 15,3 milhões de euros. Foram já ou estão a ser
executados perto de 200 projectos, na sua maior parte com
apoio público, e foram criados até à data 155 novos postos de
trabalho, através das mais variadas iniciativas. Fotografias cedidas pela unidade da rede nacional da Alemanha

Kellerwald: facilitar a criação de empresas

Estado-Membro: Alemanha

Região, distrito: Hessen
Nome do GAL: Kellerwald-Edersee e.V.
População: 57 651
Superfície: 740 km2

Custo total do projecto: 695 000 euros
UE: 139 000 euros
Outros fundos públicos: 139 000 euros
Fundos privados: 417 000 euros
Custo total do projecto: 2002-2006

Pessoa de contacto: Lisa Küpper
Endereço: Laustr. 8, 34537 Bad Wildungen, Alemanha

Telefone: +49 56219694620
Fax: +49 56219694623
Correio electrónico: lisa.kuepper@kellerwaldverein.de
Internet: www.kellerwaldverein.de
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Introdução

Dois grupo de acção local (GAL) vizinhos, o de New Forest e o
da ilha de Wight, separados por um braço de mar, o canal de
Solent, têm vindo a colaborar no âmbito de vários projectos
que têm por finalidade preservar um meio ambiente muito
belo e melhorar a qualidade de vida da população local.

Nestes últimos anos a prática tradicional de New Forest de
apascentar o gado em baldios («commoning») (1) passou a ser
marginal do ponto de vista económico. A economia rural da
ilha de Wight, pelo seu lado, sofre os efeitos da insularidade:
custos suplementares de transporte entre a terra firme e a ilha
e despesa adicional decorrente da obrigatoriedade de dispo-
nibilizar serviços a uma pequena comunidade. Os dois grupos
Leader+, apoiados pelo New Forest Disctrict Council e pela Isle
ofWight Economic Partnership, decidiramminorar o problema
damarginalização das zonas rurais, tentando estimular a cria-
ção de pequenas empresas, consideradas comoo sustentáculo
das economias rurais.

O parque nacionalmais recente de Inglaterra, o de New Forest,
é a última paisagem medieval que resta nas terras baixas da

Inglaterra. É um mosaico de charnecas e baldios, de bosques
antigos, rios e vales, ondeestãodisseminadaspequenas explora-
ções agrícolas e aldeias. Esta paisagem é criada e sustentadapela
prática tradicional do apascentamento do gado nos baldios.

Cerca de metade da ilha de Wight é designada como zona de
beleza natural excepcional. Esta zona, que coincide na sua
maior parte com a zona do programa Leader+ (2), caracteriza-se
por paisagensmuito variadas: imponentes falésias de calcário e
colinas ondulantes; riachos lamacentos e estuários; pastagens
verdeseviçosas;eárvoresesebes. Inclui tambémumaorlacosteira
classificada como património natural («Heritage Coast») (3).
A gestão territorial praticada ao longodemuitos séculosmoldou
a topografia existente, criando a paisagem actual.

Incentivo às empresas locais

Os dois grupos Leader que participaram neste projecto deci-
diram que um regime de pequenas subvenções incentivaria
o desenvolvimento de pequenas empresas e microempresas,
mas qual seria a melhor forma de obter esse resultado? O

Ideias inovadoras para o sul de Inglaterra

Dois GAL juntam forças para encontrar soluções para problemas comuns e financiar projectos que criem emprego
sustentável e melhorem a qualidade de vida

REINO UNIDO®

(1) «Commoning» éumtermoquedesigna aprática de apascentamento legal
dos póneis (bem como dos bovinos, suínos, burros e ovinos) nas terras
da coroa e nos baldios adjacentes de New Forest, no Hampshire; os que
a praticam são designados pelo nome de «New Forest Commoners».

(2) OLeader+da ilhadeWightégeridopela IsleofWight EconomicPartnership.
Parte do seu trabalho consiste em desenvolver a economia local.

(3) Oprograma de classificação da costa comopatrimónio natural («Heritage
Coast») foi iniciado em 1972 para proteger os pontos da orla costeira com
especial interesse paisagístico e ambiental de formas de desenvolvimento
indesejáveis.
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segredo era partir dos pontos fortes de cada uma dessas duas
zonas. O grupo de New Forest decidiu que o seu regime de
subvenções procuraria consolidar a capacidade de empresas já
existentes, nomeadamente as que trabalhavam comprodutos
locais, ao passo que o da ilha de Wight decidiu que as novas
empresas eram o segredo do êxito. Os dois grupos, utilizando
como incentivo as subvenções, puderam prestar às empresas
beneficiárias o tipo de apoio sustentado identificado como
sendo essencial para o êxito do programa.

O grupo de New Forest, cujo mercado alvo era constituído
por empresas já existentes, muitas das quais precisavam de
dinheiro para investir em novos equipamentos, resolveu dis-
ponibilizar subvenções no montante máximo de 7 000 euros.
O grupo da ilha de Wight entendeu que uma subvençãomais
pequena, nomontante de 700 euros, seria suficiente para refor-
çar as novas empresas na fase do arranque, proporcionando-
-lhesmeios de adquirir umnovo equipamento, fazermais publi-
cidade ou arrendar um espaço comercial, em vez de trabalhar
a partir de casa.

Beneficiar de uma abordagem de parceria

Atendendo aos objectivos diferentes dos regimes de subven-
ções, haveria alguma vantagem em conferir a este projecto o
carácter de umprojecto de cooperação interterritorial? Os dois
grupos Leader+ estavam convencidos de que a colaboração
entre ambos reforçaria os seus projectos. Umprojecto conjunto

permitiria efectuar uma avaliação contínua dos dois métodos
de execução e do êxito do apoio às empresas, ligar em rede os
consultores empresariais e os empresários locais e partilhar as
boas práticas, sem risco de competição geográfica.

Embora os consultores empresariais avaliassem periodica-
mente os respectivos programas, os grupos Leader+ decidi-
ram efectuar duas avaliações, a primeira ao fim de um ano e a
segunda no fim do projecto. A primeira avaliação revelou que
havia alguma relutância por parte dos empresários de New
Forest em elaborar umplano de actividades, uma vez que diri-
giam empresas que estavam já a funcionar. Porém, para obte-
rem a subvenção tinhamde apresentar ao painel que a atribuía
provas convincentes do bom funcionamento da sua empresa,
e o resultado foi que a maioria das empresas apoiadas estão
florescentes. Na ilha de Wight, o painel que atribuía as sub-
venções insistia emque as novas empresas apresentassemum
plano de actividades e esta política foi bem sucedida, pois 92%
dessas empresas continuam a funcionar ao fimde um ano: um
prazo considerado crucial emuito superior àmédia nacional. A
avaliação final do projecto permitirá efectuar uma comparação
mais exacta entre os aumentos de receitas alcançados através
dos dois métodos de atribuição de subvenções, uma vez que
se parte do princípio de que os benefícios do projecto prova-
velmente só serão visíveis ao fim de um ano.

A qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável são
aspectos considerados essenciais pelos dois grupos Leader+.
OGALNew Forest tem-se esforçado por incentivar a atribuição
de subvenções que promovam uma gestão sustentável dos
solos agrícolas e os produtos locais. O GAL Ilha de Wight, por
outro lado, adoptou uma abordagemmais global, na medida
em que as subvenções são concedidas ao arranque de novas
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empresas que prestem uma gama mais alargada de serviços
rurais e que insiram maior número de mulheres no mercado
de trabalho. Ao fim de dois anos de um projecto de três anos,
o Leader+ de New Forest criou ou preservou 54 postos de tra-
balho e 14 novos produtos, ao passo que o projecto Leader+ da
ilha de Wight permitiu criar 72 novos postos de trabalho

Criar emprego que promova o desenvolvimento
sustentável…

Julie Hodgson tem agora uma nova carreira profissional: traba-
lha com o filho numa empresa familiar inovadora que produz
queijos de qualidade, utilizando leite não pasteurizado. Uma
subvenção Leader+ no montante de 700 euros ajudou esta
nova empresa a adquirir formas especiais. Julie participou tam-
bém em workshops, numa rede e num intercâmbio de boas
práticas, através de um processo de geminação com um pro-
dutor de queijo de County Antrim (Irlanda do Norte) apoiado
no âmbito de outro projecto Leader+.

Monique Gudgeon está a transformar carne de veado obtida
pelomarido, que tem direitos de caça em várias propriedades
locais. O recurso a terceiros para a transformação da carne
era muito dispendioso e o casal receava que a qualidade do
seu produto estivesse a ser comprometida. Uma subvenção
Leader+ nomontante de 7 000 euros permitiu que a empresa
adquirisse equipamento portátil de desmanche de carne que
lhe permitiu expandir a sua actividade, mantendo o controlo
da qualidade do produto.

A empresa de avicultura de Sharon Jackson cria e vende frangos,
a maior parte dos quais são criados ao ar livre e alimentados
à base de produtos naturais, aproveitando velhos galinheiros.
Por consequência, perdia muitas galinhas, atacadas por
predadores (geralmente raposas). A empresa recebeu 1 450
euros para construir novos galinheiros e vedações, a fim de
reduzir as perdas de aves e expandir a actividade. Alémdisso, a
beneficiária da subvenção aprecia agora as vantagens de dispor
de um plano de actividades e manteve se em contacto com os
consultores empresariais.

… e quemelhore a qualidade de vida
nas zonas rurais

Julie Webb, com sete anos de experiência como pintora deco-
rativa/de arte popular, dirige uma nova empresa, a partir do seu
estúdio. Uma subvenção Leader+ no montante de 700 euros
permite-lhe dar aulas e organizar workshops no seu estúdio da
ilha deWight oudeslocar se atéoutros locais das zonas rurais. As
suas aulas destinam-se a permitir que um principiante que não
sabe pintar ou desenhar consiga obter resultados atraentes.

Nicola Henshaw é uma entalhadora que utiliza madeira de
folhosas inglesas (especificamente carvalhos de New Forest)
e que executou recentemente vários grandes projectos de arte
pública utilizandomadeira de azinheira de New Forest. Nicola
precisava de um novo espaço coberto para o seu trabalho e
o Leader+ disponibilizou-lhe um financiamento destinado a
reconverter uma estrebaria degradada.

Uma companhia de teatro dirige um programa escolar na ilha
deWight, realizando sessões sobre uma determinada questão
ou baseadas no currículo escolar em que os alunos podem
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explorar temas através de actividades dramáticas práticas. Os
professores podem escolher o tema ou o assunto a explorar
e a companhia dirige as actividades dramáticas dos alunos,
ajudando os assim a alcançar os objectivos da aprendizagem
e a compreender melhor as questões. Os professores podem
optar por utilizar osworkshops para aumentar a autoconfiança
e a capacidade de trabalho em equipa dos alunos, para criar
um ambiente de trabalho agradável ou para promover uma
atitude positiva em relação à aprendizagem.

Em 2005 não havia nenhuma padaria emWest Wight. Antes
de abrir a sua padaria e café, DavidMercer tinha já 16 anos de
experiência como padeiro, que incluía um cargo de gerente
da padaria de um supermercado de Ryde. Dado que era natu-
ral da povoação e que estava interessado na regeneração da
sua terra, investiu mais de 5 600 do seu dinheiro para remo-
delar e revitalizar a loja. Utilizou também uma subvenção
rural de 700 euros para comprar máquinas e equipamentos
de cozinha.

Regime de subvenções a empresas de zonas rurais

Estado-Membro: Reino Unido

Região, distrito: Sudeste de Inglaterra
Nome do GAL: Isle of Wight Rural Action Zone

and New Forest Leader+

ILHA DEWIGHT
População: 63 000
Superfície: 841 km2

Custo total do projecto: 141 092 euros
UE: 30 632 euros
Outros fundos públicos: 55 160 euros
Fundos privados: 55 300 euros
Custo total do projecto: 1/2005-12/2007

NEW FOREST
População: 30 000
Superfície: 588 km²

Custo total do projecto: 406 314 euros
EU: 101 578 euros
Outros fundos públicos: 93 451 euros
Fundos privados: 211 285 euros
Custo total do projecto: 1/2005-12/2007

Pessoa de contacto: Carol Flux (ilha de Wight)

Endereço: IWEP, Innovation Centre, Newport, Isle of Wight

PO30 5WB, United Kingdom

Telefone: +44 1983535836
Correio electrónico: carol.flux@iwep.com

Pessoa de contacto: Sally Igra (New Forest)

Endereço: New Forest District Council, Appletree Court,

Lyndhurst Hants SO43 7PA, United Kingdom

Telefone: +44 2380285368
Correio electrónico: sally.igra@nfdc.gov.uk
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Valorizar
os produtos locais

DINAMARCA®

Produtos alimentares dinamarqueses:
valorizar a identidade local

BÉLGICA®

Meetjesland: desenvolver e apoiar
os produtos regionais
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Introdução

No presente artigo são apresentados dois projectos Leader+
distintos que estiveramposteriormente nabase deumprojecto
de cooperação interterritorial: umprojecto doGAL «Bornholm»
e outro do GAL «Pequenas ilhas dinamarquesas».

Os consumidores dinamarqueses associam actualmente a ilha
de Bornholm a produtos alimentares de grande qualidade.
No caso das pequenas ilhas da Dinamarca, os produtores
do sector alimentar perceberam que era possível produzir
produtos especiais para consumidores que exigem qualidade,
juntamente com inovação e uma identidade local.

O desenvolvimento promovido pelos dois GAL esteve na
origemde umcrescimento positivo das pequenas empresas da
zonaqueproduzemalimentosdequalidade.OGAL «Bornholm»
colocou a tónica em projectos de maiores dimensões,
centrados na comercialização e nas vendas. O GAL «Pequenas
ilhas dinamarquesas» prestou apoio a pequenas empresas
inovadoras do sector alimentar das ilhas, contribuindo também
para a criação de uma rede de produtores.

Desenvolver os produtos alimentares de Bornholm

Em 1995 foi estabelecida uma cooperação estreita entre Bor-
nholmeSydøstre Skåne (Suécia), comoobjectivodedesenvolver

os produtos alimentares regionais. Estes dois destinos turísti-
cos influentes eram já conhecidos pelas suas belezas naturais
e pela sua história cultural interessante. Estava na altura de
acrescentar uma outra dimensão: a cultura alimentar. A ideia
consistia principalmente em conferir mais visibilidade à cultura
alimentar regional. Os suecos tinham uma rede desenvolvida
de pontos de venda situados nas explorações agrícolas, mas os
habitantes da ilha de Bornholm eram mais conhecidos pelos
seus numerosos fumeiros e restaurantes. Foi esse o ponto de
partida de uma cooperação estreita e de longo prazo que
esteve entretanto na origem da criação de uma rede europeia
designadapelonomede «CulinaryHeritage Europe» (património
culinário europeu) (www.culinary-heritage.com).

Produtos alimentares dinamarqueses: valorizar a identidade local

Dois GAL dinamarqueses colaboram no âmbito de um projecto que valoriza a identidade dos alimentos produzidos
a nível local

por Hans Jørgen Jensen, coordenador do GAL «Bornholm», e Morten Priesholm, coordenador do GAL «Pequenas ilhas dinamarquesas»

DINAMARCA®



Leader+ Magazine 20 10 • 2008

Começou a ser dadamais atenção à cooperação entre culturas
alimentares regionais, que coloca a tónica nas possibilidades,
mais do que nas limitações. Por outro lado, o mercado está a
manifestar um interesse crescente pela produção de produtos
alimentares que se caracterizem pelas suas qualidades artesa-
nais e que possam ser rastreados directamente até ao produtor
primário.

Um farol local que aponta o caminho

Juntamente com a elaboração do plano de desenvolvimento
de Bornholm para o período Leader+, o GAL «Bornholm» pla-
neouuma campanha concentrada, a desenrolar em três etapas:
em primeiro lugar, realização de uma análise SWOT (pontos
fortes, pontos fracos, oportunidades e riscos) do potencial de
desenvolvimento do sector alimentar local; em segundo lugar,
criação de um centro regional de desenvolvimento dos produ-
tos alimentares; e finalmente, ligado a este centro, criação de
um centro de exposição dos produtos alimentares regionais.

Após a realização da análise SWOT, que foi financiada pelo
Leader+, foi criado o centro regional de desenvolvimento
dos produtos alimentares e foi contratado um funcionário
cuja principal função consistia em ser um embaixador dos
produtos alimentares de Bornholm e cuja presença teve

grande impacto. Por consequência, os produtos alimentares de
Bornholm começarama sermuito conhecidos naDinamarca. Os
numerosos produtores locais do sector alimentar participaram
num processo no âmbito do qual não só adquiriram novos
conhecimentos aprofundados sobre os mecanismos de
mercado, como tambémficarammais preparadospara cooperar
emmatéria de promoção das vendas.

A terceira etapa da estratégia de desenvolvimento e promo-
ção dos produtos alimentares locais consistiu na criação de
uma sala de exposições comum. Um velho moinho de vento
que era utilizado originalmente para moer cereais e que na
década de 1960 fora transformado numa sala de conferências
foi totalmente renovado e é hoje (emmais do que um sentido)
um verdadeiro farol, que aponta o caminho para os produtos
alimentares de Bornholm. O moinho foi equipado com uma
sala de exposições e uma loja, nos dois andares de baixo, e
comumescritório e uma sala de reuniões, no terceiro andar. No
seu primeiro ano de funcionamento, omoinho foi tambémum
ponto focal de informação turística sobre a ilha em geral.

Uma rede de pequenas ilhas...

A região abrangida pelo GAL «Pequenas ilhas dinamarquesas»
inclui 27 ilhas, com uma população que varia entre os 10 e os
1 200 habitantes. As ilhas não formam um arquipélago, mas
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antes estão espalhadas ao longo da costa dinamarquesa e
dos fiordes. Contudo, há uma tradição de cooperação em
matéria de questões políticas, infra-estruturas, educação e
desenvolvimento económico.

As pequenas ilhas dinamarquesas dispõem assim de uma
boa base de cooperação e de uma rede que liga as diferentes
empresas das pequenas ilhas. Um dos objectivos intermédios
do GAL tem sido o de «reforçar a agricultura e a produção ali-
mentar». O plano de desenvolvimento do GAL centra-se, entre
outras coisas, na produção de produtos alimentares locais de
qualidade: «A procura de certos produtos de qualidade está
a aumentar, na sequência do aumento do número de consu-
midores com um bom poder de compra e sensibilizados para
a qualidade… Por outro lado, a diversidade dos produtos
disponíveis reduziu-se, devido à racionalização estrutural da
agricultura em geral… Esta evolução pode criar mais possibili-
dades de produção e venda de novos produtos alimentares de
qualidade, através de empresas sustentáveis e rentáveis».

Existem nas 27 pequenas ilhas dinamarquesas cerca de 20
empresas do sector alimentar. Esta produção alimentar pro-
vémcaracteristicamente de pequenas empresas familiares que

têm também actividades agrícolas, na produção de fruta ou
bagas. Na maior parte dos casos trata se de uma produção de
«pequena escala», com impacto principalmente para o artesa-
nato e o comércio local. Os produtos alimentares produzidos
pelas empresas das pequenas ilhas são, entre outros, compo-
tas, cidra de maçã, vinagre de maçã, cerveja, gelados, sal de
ervas, chutney e produtos de charcutaria.

... apoiada pelo Leader+

Osprodutores das ilhas comercializamos seus produtos através
de pontos de venda situados nas explorações (que vendem os
produtos aos turistas) e em lojas especializadas de vilas e cida-
desmaiores. Os produtores do sector alimentar das pequenas
ilhas dinamarquesas tinham começado já em 2004 a colaborar
com a Rede Alimentar das Pequenas Ilhas Dinamarquesas. Esta
associação recebeu apoio do GAL «Pequenas ilhas dinamar-
quesas» nas seguintes áreas:

criação de um sítio Internet (www.oespecialiteter.dk);®

criação de uma loja Internet;®

publicação de um folheto sobre as especialidades das ilhas;®

realizaçãode seminários sobre aproduçãoe comercialização®

de produtos alimentares;
participação emmercados alimentares nacionais;®

actividades de® marketing comumna imprensa e contactos
com os compradores.

Os produtores que cooperam no âmbito da rede começaram
recentemente a debater o tema da definição do termo
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Rede alimentar das pequenas ilhas
dinamarquesas

Estado-Membro: Dinamarca

Região, distrito: Småøer

Nome do GAL:
Danske Småøer («Pequenas ilhas dinamarquesas»)

População: 5 284
Superfície: 196 km²

Custo total do projecto: 26 666 euros
UE: 13 333 euros
Outros fundos públicos: 13 333 euros
Custo total do projecto: 10/2005-5/2007

Pessoa de contacto:Morten Priesholm

Endereço: Strynø Brovej 12, Strynø, 5900 Strynø, Danmark

Telefone: +45 38330067
Fax: +45 62513996
Correio electrónico:mp@danske-smaaoer.dk

Internet: www.danske-smaaoer.dk

«Especialidades das ilhas». O objectivo consiste em sensibilizar
para esta produção, a fim de obter uma certificação dos
produtos que tenha em conta a origem das matérias-primas
utilizadas, osmétodos de transformação (sem aditivos ou com
poucos aditivos), a qualidade sensorial dos produtos, o meio
ambiente e a identidade e história dos produtos.

Os produtores perfilharam tambémo conceito francês de «ter-
roir», que implica a ligação entre o produto e o seu local de
cultivo e que evidencia a relação existente entre o clima e o
solo, por um lado, e as matérias-primas, por outro.

Resultados da cooperação
entre os produtores alimentares

Em fins de 2005 os dois GAL, «Bornholm» e «Pequenas ilhas
dinamarquesas», juntamente com o Centro de Investigação
Turística e Regional (Bornholm), começaram a apoiar a coo-
peração entre os diferentes produtores alimentares das res-
pectivas regiões. O objectivo consistia em «apoiar um grupo
de pequenos produtores alimentares, através do intercâmbio
de experiências e da assistência de um consultor, centrada no
aumento das vendas, no desenvolvimento de produtos e na
comercialização». Este objectivo seria realizado com base nas
boas práticas existentes, através da concepção de novas ideias
e do estabelecimento de novos contactos.

Participaram no projecto, intitulado «Dar a força toda aos pro-
dutos alimentares locais», quatro produtores das pequenas ilhas
dinamarquesas e três de Bornholm. Estes produtores participa-
ram, entre outras iniciativas, em doisworkshops que incluíram
visitas a empresas, apresentações efectuadas por consultores e
o intercâmbio de experiências. O primeiroworkshop realizou se
em Dezembro de 2005, em Bornholm, incluindo visitas a uma
pequena fábrica de gelados e a uma vinha. Em Fevereiro de
2006 os produtores reuniram-se nas pequenas ilhas de Fejø and
Strynø, onde visitaramuma empresa de produção de compotas
e umprodutor de cidra demaçã. Nestes doisworkshops os pro-
dutores assistiram a apresentações sobre os seguintes temas:
«Consultoria e desenvolvimento de produtos nas redes suecas»,
por Bodil Cornel, de um centro sueco especializado na pequena
produção artesanal de produtos alimentares; e «Experiências
gustativas e desenvolvimento de produtos», por Kille Enna, uma
cozinheira dinamarquesa que desenvolve produtos.

Os produtores das regiões dos dois GAL cooperam agora com
uma rede nacional centrada na criação de um serviço de consul-
toria, nomarketing comume na concepção de políticas relacio-
nadas comoenquadramento jurídico dos pequenos produtores
alimentares. Esta cooperação inclui produtores de sete regiões
dinamarquesas e os produtores de Bornholm e das pequenas
ilhas dinamarquesas contribuem para esta rede com as experi-
ências e contactos do seu pequeno projecto de cooperação.
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Centro de desenvolvimento alimentar
de Bornholm

Estado-Membro: Dinamarca

Região, distrito: Bornholm
Nome do GAL: «Bornholm»

População: 43 245
Superfície: 587 km²

Custo total do projecto: 280 000 euros
UE: 140 000 euros
Outros fundos públicos: 140 000 euros
Custo total do projecto: 1/2004-12/2006

Pessoa de contacto: Hans Jørgen Jensen

Endereço:Møllebakken 4c, 3760 Gudhjem, Danmark

Telefone: +45 56970070
Fax: +45 56970073
Correio electrónico: hjj@leader.dk
Internet: www.leader.dk/bornholm

Desenvolvimento comum de produtos
alimentares locais

Estado-Membro: Dinamarca

Região, distrito: Bornholm & Danske Småøer

(pequenas ilhas dinamarquesas)

Nome do GAL: «Bornholm» & Danske Småøer

(«Pequenas ilhas dinamarquesas»)

Custo total do projecto: 18 667 euros
UE: 8 000 euros
Outros fundos públicos: 10 667 euros
Custo total do projecto: 1/2004-12/2006

Pessoa de contacto: Anna Pallikaras
Endereço: Stenbrudsvej 55, 3760 Gudhjem, Danmark

Telefone: +45 56441144
Fax: +45 56494624
Correio electrónico: Anna.Pallikaras@crt.dk
Internet: www.crt.dk
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Introdução

A regiãoabrangidapelogrupodeacção local (GAL)Meetjesland
é uma zona agrícola da província da Flandres Oriental que
abriga um número significativo de pontos de venda na
exploração e de produções artesanais, bem como empresas
alimentares que transformamosprodutos agrícolas produzidos
a nível local. Por consequência, o GALMeetjesland seleccionou
como principal objectivo do seu plano de desenvolvimento
da região o desenvolvimento futuro dos sectores agrícola e
alimentar. Esse objectivo pressupõe, nomeadamente, o apoio
à venda de produtos locais, em pontos de venda como os
que se situam nas explorações agrícolas, bem como o apoio
à valorização dos produtos na exploração. Neste contexto, o
centro agrícola «Plattelandscentrum Meetjesland vzw» criou
umaestrutura de apoio aodesenvolvimento e à venda conjunta
desses produtos, em colaboração com os agricultores.

Uma iniciativa que tem por objectivo
o desenvolvimento

O «PlattelandscentrumMeetjesland vzw» é uma iniciativa cujo
objectivo directo é o desenvolvimento da zona deMeetjesland

e que tem o apoio total do GAL. Por um lado, o centro propõe-
-se dar a conhecer à população a agricultura e a horticultura
locais e, por outro, apoia o desenvolvimento de produtos
regionais. O projecto, que é coordenado por Luc Feusels,
um dos fundadores da cooperativa, tem três componentes,
estreitamente interrelacionadas entre si. Em primeiro lugar, a
organização de uma estrutura que abranja todos os produtos

Meetjesland: desenvolver e apoiar os produtos regionais

Promover a sensibilização para as marcas e apoiar os produtos locais não só valoriza os produtos, como tambémpropor-
ciona incentivos a empresas que podem contribuir para a economia local

BÉLGICA®
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agrícolas e regionais de Meetjesland; em segundo lugar,
a concepção de uma estratégia publicitária e a criação de
um centro de promoção da comercialização dos produtos
agrícolas e regionais; e, finalmente, a criação de vários canais de
distribuição dos produtos agrícolas e regionais deMeetjesland.
O financiamento Leader+ contribuiu para a disponibilizaçãodos
necessários materiais de promoção (painéis publicitários, sítio
Internet, registo damarca, etc.), para a organização de eventos
publicitários (aulas de cozinha), para o desenvolvimento de
equipamentos de refrigeração portáteis e para as despesas
gerais (pessoal e escritório).

A estrutura: venda conjunta dos produtos

Após numerosas reuniões e consultas, foi decidido que se
optaria por uma estrutura «cooperativa», a fimde garantir uma
melhor promoção dos produtores de Meetjesland e dos seus
produtos. A cooperativa será apoiada inicialmente pelo Platte-
landscentrum vzw, que desempenhará funções de consultoria
até que a cooperativa se torne completamente autónoma.

Será seleccionada entre os numerosos produtos agrícolas e
regionais dosmembros da cooperativa uma gama completa de
produtos normalizados provenientes domaior número possível
de produtores. Para atrair os consumidores, serão efectuadas
combinações específicasdeprodutos agrícolas e regionais: paco-
tes normais, para vários preços; pacotes para presentes e para
ocasiões especiais; a pedido, podem ser seleccionados outros
produtos, para formar pacotes personalizados especiais.

Uma estratégia de promoção

«Mmm…eetjesland» significa produtos frescos, produzidos
com o maior cuidado e transportados a distâncias curtas; a
proximidade entre produtor e consumidor contribui para a sus-
tentabilidade da empresa. O ponto de partida da promoção
consiste em dar a conhecer ao consumidor o rótulo de origem
«Mmm…eetjesland», que certifica a identidade, a autentici-
dade e a origem do produto. As explorações e os produtos
locais de Meetjesland actuarão assim como um verdadeiro
embaixador da zona rural de Meetjesland. Foi concebido um
logótipo identificativo da cooperativa e os produtores optaram
por criar uma empresa de qualidade e uma marca forte. Os
produtores têm o direito de apor um rótulo de origem ao seu
produto, que chama a atenção para a sua identidade e origem,
promovendo assim a confiança do consumidor num produto
de qualidade garantida da região de Meetjesland.

Graças à campanha publicitária conjunta, estão disponíveis
mais recursos e é atingido umpúblicomais alargado. É também
possível fazer publicidade através de diferentes produtos: bro-
churas gerais, bem como brochuras específicas para ocasiões
especiais, dirigidas aos mais diversos grupos. Por exemplo, há
brochuras emvárias línguas para turistas, bem comobrochuras
específicas dirigidas às autoridades públicas, às bibliotecas, aos
restaurantes, às empresas de catering, às charcutarias, etc. A
organização pode tambémorganizar eventos como cursos de
cozinha específicos de demonstração, mercados de produtos
agrícolas e regionais e acções especiais de promoção dos pro-
dutos agrícolas e regionais da região de Meetjesland.

Segundo Luc Feusels, «Apromoção dos produtos da sua região
incentiva outras empresas (comerciantes, empresas, agriculto-
res, horticultores comerciais) a desenvolveremnovos produtos
agrícolas e/ou regionais. Portanto, este projecto cria também
um superávide económico para essas empresas. É novidade
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na região de Meetjesland o facto de os produtos agrícolas e
regionais serem transformados por desempregados de longo
prazo, que entram assim em contacto com o sector agrícola e
alimentar e que, a longo prazo, poderão talvez obter emprego
nesses sectores.»

Criar uma rede de distribuição

De futuro a cooperativa procurará optimizar outras formas de
cooperação e de comercialização conjunta. Poderão ser desen-
volvidas diferentes actividades, tais comoproduçãode pacotes
para presente, acções para o dia de S. Valentim, o dia da Mãe,
etc., bem como o fornecimento dos produtos em recepções e
eventos ou acções depublicidade específica a umdeterminado
produtor, durante um certo tempo.

Numa segunda fase poderá ser desenvolvida uma forma de
cooperação mais intensiva, por exemplo, venda por um pro-
dutor de produtos de outros produtores ou construção de um
centro de distribuição específico.

«Graçasà criaçãodeumrótulo regional paraprodutosespecíficos
e à campanha de promoção, conferimos ao sector alimentar
da região de Meetjesland uma identidade e uma estrutura
próprias. Os produtores nemsempre têmo know-how eo tempo
necessáriosparadesenvolverumaestratégiadecomunicação.Por
outro lado, a rentabilidade doprojecto beneficia principalmente
a exploração agrícola», diz Luc Feusels.

Resultados concretos

O projecto permitiu associar 17 produtores que cooperam
agora no âmbito de uma nova estrutura cooperativa, «Mmm...
eetjesland cvba». Esta cooperação esteve já na origem do
desenvolvimento de uma gama de produtos agrícolas e/ou
regionais, vendidos em «embalagens de presente», tendo
sido já promovidos 5 000 produtos, através de uma série de
actividades diferentes. Além disso foram organizadas várias
recepções, bem como «refeições a pedido». Em ligação com
estas actividades, o projecto concebeu e produziu uma série de
materiais de promoção como bandas publicitárias para sítios
Internet, caixas e guardanapos e organizou o seu primeiro
«mercadoMeetjesland» de produtos agrícolas e/ou regionais,
que atraiu cerca de 1 500 visitantes. Participou também em
váriosmercados regionais e noutras actividades de promoção
como «lições de cozinha» (800 participantes, em50 lições), bem
como no desenvolvimento de equipamentos de refrigeração
portáteis. O projecto dispõe já do seu próprio sítio Internet e
organiza sessões de informação para os produtores.

Fotografias cedidas pela unidade da rede nacional da Bélgica

Produtos regionais de Meetjesland

Estado-Membro: Bélgica
Região, distrito: Flandres Oriental
Nome do GAL: LAG Meetjesland

População: 94 505
Superfície: 500 km²

Custo total do projecto: 248 195 euros
UE: 86 868 euros
Outros fundos públicos: 86 868 euros
Fundos privados: 74 459 euros
Custo total do projecto: 3/2004-6/2007

Pessoa de contacto: Luc Feusels
Endereço: Leemweg 24, 9980 Sint-Laureins, Bélgica

Telefone: +32 93797837
Fax: +32 93797478
Correio electrónico: info@plattelandscentrum.be

Internet: www.mmm-eetjesland.be
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Utilizar
damelhor forma
os recursos naturais
e culturais

REINO UNIDO®

Spring Fling: artes e artesanato na comunidade

IRLANDA®

Iniciativa «Marca Fuchsia»:
desenvolver a economia regional
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Introdução

A região de Dumfries e Galloway situa se no Sudoeste da Escócia.
É uma massa continental de 6 396 km2 que tem apenas 145 000
habitantes, ou seja, cerca de 3%da população da Escócia. Esta zona,
queéperiféricaemrelaçãoaosprincipais centrosurbanos, caracteriza-
-se por comunidades agrícolas e silvícolas fortes, umahistória cultural
rica e uma paisagem diversificada, com 27 sítios Natura 2000.
Infelizmente a agricultura e outros sectores tradicionais estão em
declínio e a regiãoestá aperder população, nomeadamente jovens e
população activa, que continuama abandonar a zona. Esta evolução
está na origem de comunidades cada vez mais fragmentadas e de
uma sensação crescente de isolamento.

Porém, a região atrai numerosas pequenas e médias empresas do
sector das artes e do artesanato. Em reconhecimento deste facto, foi
criado umevento intitulado Spring Fling, umestúdio aberto para as
artes e o artesanato que foi concebido para chamar a atenção para
Dumfries e Galloway como um local de visita para artistas e arte-
sãos de qualidade. O projecto tinha por objectivo permitir que as
empresas de arte e artesanato desenvolvessem as suas actividades
comerciais através de vendas directas e da penetração em novos
mercados, de exposições realizadas em condições de segurança e
de oportunidades a que de outra formanão teriamacesso. O evento
atrai umpúblico de âmbito edimensãoque, na ausência desta opor-
tunidade, as empresas não teriam sequer alcançado num ano.

Criar uma oportunidade anual

Spring Fling (www.spring-fling.co.uk) é umevento anual que con-
siste na organização de umestúdio aberto para artistas e artesãos,
durante um fim de semana. Foi concebido para dar aos artistas e
artesãos que resideme trabalhamna regiãodeDumfries eGalloway

uma oportunidade de abrirem os seus estúdios ao público em
geral, para exibirem as suas obras, responderemaperguntas, faze-
rem demonstrações ou mesmo receberem encomendas. Spring
Fling evoluiu com base num projecto de 2002-2005 de desen-
volvimento do sector das artes e do artesanato, financiado pelo
«Dumfries and Galloway Council» (a autarquia local) e pelo Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), e nos objectivos
e finalidades desse projecto, que eram os seguintes:

criar redes de empresas;®

promover e desenvolver iniciativas de® marketing
e comercialização;
expandir as actividades das empresas de modo®

a penetrarem nos mercados de consumo;
conferir mais visibilidade ao sector nos mercados®

comercial e do turismo cultural.

O projecto, que se encontra agora na sua segunda fase (2006-
-2008), continua a apoiar o desenvolvimento das empresas dos
artistas visuais e dos artesãos da região e, o que é mais impor-
tante, o Spring Fling está a trabalhar em parceria com a Spring
Fling Open Studios Association para continuar a organizar este
evento de grande êxito. As actividades do projecto incluem várias
iniciativas, tais como a atribuição de prémios de marketing e de
desenvolvimento criativo, a publicação de um boletim noticioso
bimestral, sessões de aconselhamento pessoal, venda a retalho de
produtos artísticos e participação em feiras de artesanato.

Atingir um público mais alargado...

Os artistas e artesão são seleccionados para participar no evento
através de um processo público de candidatura. É produzida e
amplamente distribuída uma brochura em papel couché que
presta informações sobre o trabalho dos artistas e dos artesãos, os
dados de contacto individuais, as gamas de preços e os endereços
dos seus estúdios. Osmais de 70 estúdios são agrupados em fun-
ção da localização, em cinco rotas assinaladas com um código de
cor, a fim demaximizar as visitas potenciais do público. A investi-
gaçãodemonstrou que os visitantes que regressam têmtendência
a seguir uma rota diferente na visita seguinte.

... permite obter resultados junto desse
público alargado

Este evento atraiu tambémempresas de arte e artesanato que se
mudaram para a zona de Dumfries e Galloway. O sector da hote-
laria beneficiou tambémdo evento, tal como outras empresas dos
sectores da restauração e do turismo, quer directamente, atra-
vés de recomendações incluídas na brochura Spring Fling, quer
indirectamente, através do aumento do número de visitantes que
acorrem à região. Efectivamente, o Spring Fling é umevento único
no Reino Unido, devido à forma como combina as empresas de

Spring Fling: artes e artesanato
na comunidade
Um evento cultural impõe se como centro de atracção
anual da comunidade artística e torna se num instrumento
importante da economia regional

REINO UNIDO®
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arte e artesanato com outras empresas conexas, com as atrac-
ções culturais e com a própria topografia da região. É também
único devido à elevada percentagem de visitantes que atrai para
a região, ao contrário demuitos outros eventos do tipo de estúdio
aberto, que estão dependentes dos seus mercados internos.

Um sucesso baseado na boa gestão

O Spring Fling é organizado, gerido e executado pela equipa de
responsáveis pelas artes doDumfries andGallowayCouncil, nome-
adamente pelo responsável pelo desenvolvimento do artesanato
e pelo responsável pelo desenvolvimento das artes visuais. Desde
o início do evento e até aqui há pouco tempo, a equipa cooperava
estreitamente como Spring Fling Steering Group (Grupo Director
do Spring Fling). A partir de Fevereiro de 2008, a equipa colabora
com o Spring Fling Management Committee (Comité de Gestão
do Spring Fling), eleito pela Spring FlingOpen Studios Association
(Associação estúdios abertos Spring Fling) um organismo de que
sãomembros os antigos e actuais participantes no Spring Fling. Na
sequência de uma consulta pública aos membros da associação,
foi elaborado um plano trienal destinado a garantir uma realiza-
çãobem sucedida do evento até 2010 e a equipa responsável pelas
artes do Dumfries and Galloway Council coopera estreitamente
com a Associação na execução desse plano.

2008 é o sexto ano consecutivo de realização do evento. Os pla-
nos para os próximos anos baseiam se no evento de 2007, que

foi o mais bem sucedido de sempre e também o que atraiu mais
público. O Spring Fling já tem fama comoo eventomais bem suce-
dido e original do seu género na Escócia, tendo conquistado um
lugar de direito no calendário artístico escocês.

Nos dois anos em que foi apoiado pelo Leader+ (2003-2005), o
projecto teve grande êxito, permitindo obter em 2005 receitas
nomontante de cerca de 375 000 euros (268 869 libras esterlinas)
para a região, e este êxito tem continuado. Em 2005, o Spring Fling
ganhou um prémio Leader+ de excelência em desenvolvimento
rural. Em 2006, foi um dos candidatos aos prestigiados prémios
Scottish Thistle Awards, patrocinados pela organização Event Sco-
tland, na categoria dos eventos e festivais. Em 2007, o Spring Fling
recebeu uma medalha de bronze nos prémios de excelência da
Convenção de Autoridades Locais Escocesas (COSLA), tendo sido
nomeado para a categoria Advancing Community Well Being, e
foi-lhe tambémconcedido o estatuto de Beacon Festival de 2007-
-2009 pela Dumfries & Galloway Events Partnership. Serão 87 os
artistas e artesãos de toda a região que participarão no evento
de 2008, em 73 estúdios, o maior número de estúdios até à data.
O programa «New Faces» (novas caras), que está no seu terceiro
ano, acolhe quatro novos participantes no evento detentores de
um diploma de artes ou artes aplicadas. Estes artistas, oriundos
do Sudoeste da Escócia, regressam à região para expor no estúdio
de um artista local. Desde a sua criação, em 2003, o Spring Fling
permitiu obter receitas totais no montante de mais de 2 289 000
euros (1 750 000 libras esterlinas) para a região.

Fotografias cedidas pelo

«Art & Craft Sector Trade

Development Project»;

fotógrafo: Zvonko Kracun

Spring Fling

Estado-Membro: Reino Unido

Região, distrito: Escócia, Dumfries & Galloway

Nome do GAL: Dumfries and Galloway

População: 144 856
Superfície: 6 396 km²

Custo total do projecto: 58 986 euros
UE: 27 671 euros
Outros fundos públicos: 27 669 euros
Fundos privados: 3 646 euros
Custo total do projecto: 3/2003-10/2005

Pessoa de contacto: Helen Voce/Elinor Gallant

Endereço: Gracefield Arts Centre, 28 Edinburgh Rd,

Dumfries DG1 1JQ, United Kingdom

Telefone: +44 1387262084
Fax: +44 1387255173
Correio electrónico: HelenV@dumgal.gov.uk e

elinor.gallant@dumgal.gov.uk

Internet: www.spring-fling.co.uk
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Introdução

A conservação emelhoria domeio ambiente local constitui um
instrumento significativo de promoção do desenvolvimento
local. Neste contexto, o GAL «West Cork Leader Cooperative
Society Ltd.» (WCLCS) apoia o desenvolvimento das empresas,
bem como amelhoria da oferta de estruturas de acolhimento,
a preservação da cultura local, o património, a renovação das
aldeias e trabalho relacionado como ambiente. A zona deWest
Cork usufrui de uma imagem forte e de um perfil e identidade
regionais, caracterizando-se também por uma participação
comunitária e um voluntariado fortes.

Os atractivos da região derivam da sua paisagem agreste, da
sua orla costeira, do seu património construído, dos seus tesou-
ros arqueológicos, das suas rotas pedestres, das suas cidades
e aldeias e da sua população. Esta combinação de atractivos
irresistíveis confere à região características distintivas únicas.

No contexto de umamarca

O principal instrumento de que o WCLCS dispõe para obter
vantagens competitivas é o desenvolvimento da West Cork
Regional Branding Initiative (iniciativa marca regional de West
Cork). A fúcsia, associada há muito a West Cork, foi escolhida
como símbolo de origemequalidade dos produtos alimentares,
turísticos e artesanais da região. Reflecte tambémcaracterísticas
locais positivas como a qualidade do ambiente e a riqueza e

diversidade do património, da cultura e da paisagemda região.
A marca Fuchsia reflecte de uma forma simples a essência da
região. Por outro lado, traduz também os sentimentos da
população para com a sua região, juntamente com os valores
associados ao seu património e tradição, de uma forma
característica e coerente.

Cria igualmente sinergias claras entre o desenvolvimento das
empresas, por um lado, e a participação activa da comunidade
e o desenvolvimento do voluntariado, por outro, com o objec-
tivo de utilizar a imagem distintiva da região em apoio das
vantagens competitivas locais e de criar umamarca que iden-
tifique os produtos e serviços locais, sublinhando as origens
regionais distintivas e a qualidade desses produtos.

Ummarca com objectivos claros

A iniciativa «Marca Fuchsia» esteve na origem da criação de
uma infra-estrutura e de um sistemade apoio de qualidade que
estão já a conferir vantagens excepcionais aos utilizadores da
marca e à região em geral. Uma avaliação económica recente
da «Marca Fuchsia» efectuada pelo University College Cork
estimou o seu valor directo total em 107milhões de euros, em
2005. Dessemontante, 70milhões de euros ficaram na região
e, através dos efeitos multiplicadores, foi gerada uma contri-
buição total de 89 milhões de euros para a economia de West
Cork e foi apoiado o equivalente a 1 131 postos de trabalho a
tempo inteiro. Amarcaprestou tambémumcontributo essencial

Iniciativa «Marca Fuchsia»: desenvolver a economia regional

Através da utilização de umamarca regional forte, numerosos projectos e elementos diversificados combinam-se para
promover o património natural e cultural da região, no âmbito de uma estratégia coerente de desenvolvimento regional

IRLANDA®
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para os esforços desenvolvidos pelo WCLCS para incentivar
o investimento no sector das tecnologias, através da criação
do parque tecnológico e empresarial deWest Cork (West Cork
Business and Technology Park ) em Clonakilty, que é agora
responsável por 820 novos postos de trabalho nos sectores
das tecnologias da informação e dos serviços. O êxito deste
projecto e a abordagem estratégica do WCLCS comprovam
claramente a afirmação de que as características distintivas da
região e o seu perfil regional forte, bem como os seus recursos
naturais e culturais excepcionais, podem ser utilizados com
efeitos significativos para alargar a base económica e obter
vantagens competitivas para a região. Estas vantagens foram
utilizadas no âmbito dos objectivos claros da marca, que são
nomeadamente os seguintes:

criar produtos e serviços de qualidade, utilizando os®

recursos naturais locais, para dar resposta a necessidades
de mercado específicas;
integrar o desenvolvimento e o® marketing de sectores
económicos complementares;

promover um graumais elevado de participação colectiva®

dos sectores público e privado no desenvolvimento local;
utilizar o perfil, a imagem e a identidade regional para pro-®

mover a criação de novas empresas na região.

Adoptar uma abordagem temática

O WCLCS adoptou uma abordagem temática de utilização
dos valores culturais e ambientais da zona de West Cork com
vista a promover a competitividade territorial e as vantagens
competitivas locais. Esta abordagem abrange três elementos
complementares interrelacionadosque se apoiammutuamente,
a saber:

promoção do desenvolvimento e do® marketing da marca
regional de West Cork;
promoção do meio ambiente natural e do património®

construído e cultural de West Cork;
desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias®

emWest Cork.

Vantagens competitivas

Marca regional

Investimentos1.
de capital

Marketing2.

Formação3.

Técnica4.

Ambiente

Natural1.

Construído2.

Cultural3.

Qualidade4.
de vida

Tecnologia

Eficiência1.
operacional

Novos modelos2.

Desenvolvimento3.
das competências

Marketing4.

O êxito desta iniciativa de desenvolvimento comercial da
marca Fuchsia baseou-se na expressão clara dos valores explí-
citos da marca, representados pelos seus recursos culturais,
patrimoniais e ambientais locais. Para ilustrar esta afirmação,
passamos a apresentar exemplos de alguns projectos apoiados
pelo financiamento Leader+ que reflectem activos essenciais.
relacionados com o ambiente e o património, que são funda-
mentais para a marca de West Cork.

Promover o êxito da marca

1. Expressão, impressão e profissão

Para comemorar a designação de Cork como Capital Europeia
da Cultura de 2005, o WCLCS encomendou a um fotógrafo
local muito conhecido, John Minihan, retratos de produtores
de renome do sector alimentar local. Estes retratos, intitulados

As interrelações entre estes elementos são indicadas no diagrama que se segue.
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«Expressão», que reflectem a riqueza patrimonial e cultural da
produção alimentar artesanal de West Cork, constituíam um
ensaio fotográfico excepcional e desenhavamumpercurso em
West Cork. As imagens captam a diversidade, o carácter e as
personalidadesúnicas que estãona base da indústria alimentar
deWest Cork. Durante todo o ano de 2005, estes retratos foram
mantidos em exposição permanente no principal mercado de
produtos alimentares artesanais de Cork, onde permanecem
ainda. Uma exposição pública desta obra constituiu um dos
elementos centrais do festival alimentar «A Taste ofWest Cork».
Os retratos foram integrados posteriormente na estratégia
regional de marketing, tendo sido reproduzidos em promo-
ções e brochuras de marketing, bem como num calendário
publicitário de 2006.

Na sequência do sucesso desta iniciativa, foram encomenda-
dos outros retratos de personalidades conhecidas dos sectores
turístico e artesanal locais. Estes retratos, intitulados respec-
tivamente «Impressão» e «Profissão», continuam a explorar a
combinação única de pessoas, produtos e lugares representa-
tiva dos valores fundamentais e da essência da região.

2. «Heritage training: a flagship project»

Oobjectivo deste curso consistia em dar a conhecer o valor do
património local e em evidenciar a necessidade de sensibiliza-
ção para esse valor, pelos seguintes meios:

prestar informações práticas e formação relacionadas com®

a conservação e a manutenção do património local;
promover uma abordagem integrada de conservação do®

património local;
promover boas práticas de conservação do património local;®

reforçar a capacidade das comunidades locais para traba-®

lharem eficazmente em equipa e para assegurarem uma
conservação adequada do património local.

Depois de terem completado o curso, os participantes devem
estar aptos a descrever pormenorizadamente o património
de uma dada zona e a aplicar critérios de atribuição de valor
relativo aos diferentes elementos do património identificados.
Devem também estar aptos a definir projectos adequados e
exequíveis relacionados com o património e a elaborar planos
de execução bem sucedida dos projectos propostos.

O curso termina com a elaboração de um projecto de gestão
integrada do património em que os participantes aplicam na
prática o que aprenderam nas aulas anteriores. Os partici-
pantes concebem os seus projectos, que devem incluir uma
demonstração de registo e valorização de vários aspectos, no
âmbito de auditorias ao património local com base nas quais
são elaboradas propostas viáveis de acções relacionadas com
o património e umplano de acção de execução dessas acções.
Este programa de formação teve um efeito catalisador, incen-
tivando a execução de vários projectos de conservação do
património de iniciativa comunitária, financiados ao abrigo
do programa Leader.

3. O castelo de Carriganass

O castelo de Carriganass, cujo nome em irlandês significa
«O rochedo da catarata», consiste nas ruínas imponentes de
uma torre e de uma cerca amuralhada do século XVI, que têm
uma presença muito forte na memória popular da comuni-
dade local. O restauro deste castelo foi empreendido por um
comité local entusiasta e, depois de pronta, a obra foi inau-
gurada oficialmente por Jeremy Irons, um actor que ganhou
um Óscar e que reside nas proximidades. O castelo foi doado
à comunidade local, o que se revestiu da maior importância,
uma vez que esta contribuiu para o restauro do castelo comum
financiamento parcial de contrapartida. Alémde ter permitido
a conservação de base da estrutura do castelo, o projecto foi
tambémumponto focal para a comunidade. Actuou comoum
catalisador do desenvolvimento de vários projectos, tais como
a criação de circuitos pedestres locais e amelhoria do acesso a
sítios arqueológicos e outros do património local.

4. «Good Practice in Village Planning: A Guide for
Local Communities»

Com base no conceito das iniciativas de formação, o WCLCS
elaborou umguia de boas práticas de planeamento das aldeias
dirigido às comunidades locais («Good Practice in Village Plan-
ning: A Guide for Local Communities»). O objectivo deste guia
de planeamento e do programa de formação (integrado no
projecto) consistia em prestar apoio às comunidades locais na
identificação de zonas onde a planta e a organização espacial
das respectivas aldeias podiam sermelhoradas e de formas de
valorização dos activos existentes, em benefício da comuni-
dade. O guia de planeamento centrava se em vários aspectos,
tais como a formulação de uma estratégia de desenvolvimento
global, baseada numa análise dos principais sítios de interesse
público, das características locais, dos espaços e lugares impor-
tantes e das melhorias ambientais essenciais.

Esta iniciativa, que promove umplaneamento das aldeias orien-
tado para o desenvolvimento, foi especialmente bem sucedida,
reforçandoa responsabilidadedas comunidades pela renovação
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das aldeias. Muitas das aldeias que participaram no projecto
criaram estruturas comunitárias vibrantes e garantiram o finan-
ciamento da execução de uma grande variedade de projectos
de conservação do património, melhoria das estruturas de aco-
lhimento, equipamentos públicos e pequenas infra estruturas.

5. Itinerário das rendas

O WCLCS apoiou em 2002 um curso de iniciação à confecção
de rendas que se realizou em várias localidades de West Cork
e em que participarammais de 70mulheres. O curso centrava
se emmétodos de confecção de tipos específicos de rendas e
dirigia-se a bordadeiras experientes. Decidiu-se seguidamente
estudar a ideia de um itinerário das rendas e, no âmbito de
workshops sobre a confecção de rendas, as participantes efec-
tuaram investigação sobre a história desta actividade na região
de West Cork. O projecto foi concluído com a publicação de
uma brochura sobre o itinerário das rendas, em que se tra-
çava o itinerário da actividade nos centros urbanos de Kinsale,

Macroom, Bantry, Cape Clear, Rathbarry e Clonakilty. A organi-
zação Traditional Lacemakers of Ireland (Rendeiras tradicionais
da Irlanda) exibiu exemplares de rendas irlandesas no festival
da renda de 2006 de Salsapolco, em Itália, onde ganhou uma
medalha de ouro internacional pela sua investigação sobre o
itinerário das rendas de West Cork.

Conclusões

O património e a cultura da região deWest Cork proporciona-
ram uma excelente base para a iniciativa de criação da marca
Fuchsia. O apoio Leader+ a uma série de diferentes projectos
não só permitiu afirmar a identidade da região, como também
criar directa ou indirectamente um número significativo de
postos de trabalho, que contribuem para a prosperidade da
região. Estes projectos, na medida em que têm em conta o
património natural e cultural, são naturalmente compatíveis
com os principais activos da região, o que significa que émais
fácil garantir a sua sustentabilidade.

Fotografias cedidas pela unidade da rede nacional da Irlanda

Iniciativa «Marca Fuchsia»

Estado-Membro: Irelanda
Região, distrito:West Cork

Nome do GAL:West Cork Leader Cooperative Society

População: 108 000
Superfície: 3 150 km²

EXPRESSÃO, IMPRESSÃO E PROFISSÃO
Custo total do projecto: 21 290 euros
UE: 10 645 euros
Fundos privados: 10 645 euros
Custo total do projecto: 4/2005-11/2006

FORMAÇÃO EMGESTÃODO PATRIMÓNIO
Custo total do projecto: 50 000 euros
UE: 50 000 euros
Custo total do projecto: 12/2005-6/2007

BOAS PRÁTICAS DE PLANEAMENTO DAS ALDEIAS:
UM GUIA PARA AS COMUNIDADES LOCAIS
Custo total do projecto: 108 527 euros
UE: 108 527 euros
Custo total do projecto: 3/2003-8/2005

CASTELO DE CARRIGANASS
Custo total do projecto: 342 616 euros
UE: 171 308 euros
Fundos privados: 171 308 euros
Custo total do projecto: 6/2002-12/2006

ITINERÁRIO DAS RENDAS
Custo total do projecto: 6 550 euros
UE: 6 550 euros
Custo total do projecto: 6/2002-4/2006

Pessoa de contacto: Ian Dempsey

Endereço:West Cork Leader Cooperative Society Ltd,

Clonakilty, Co. Cork, Ireland

Telefone: +353 2334035
Fax: +353 2334066
Correio electrónico: ian@westcorkleader.ie
Internet: www.westcorkleader.ie
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Utilizar os novos
conhecimentos
e as novas
tecnologias

ITÁLIA®

Teletrabalho:
reforçar a coesão económica e social

ESPANHA®

Tem umamensagem: O «Serviço Infomóvel»
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Introdução

O projecto concebido pelo grupo de acção local (GAL) Alto
Oltrepò recorre às novas tecnologias para facilitar o teletra-
balho, no âmbito da sua política económica e social para a
região. A criação de telecentros em zonas onde não existem
normalmente as necessárias infra-estruturas tecnológicas (liga-
ções e serviços) proporciona umaoportunidade importante de
desenvolvimento rural. Os telecentros não só permitem que
a zona dê resposta à procura de emprego da população local,
como também disponibilizam às empresas locais os serviços
básicos da chamada «economia Internet» (1).

A região de Alto Oltrepò, uma região montanhosa interior,
caracteriza-se por uma desertificação generalizada e pelo
envelhecimento da população, que têm um impacto socio-
económico negativo nos centros urbanos desta região rural.
Um outro factor crítico, a inexistência de uma cultura empre-
sarial inovadora, tem várias causas: uma sensibilização limitada
para as potencialidades da região; as poucas oportunidades
de desenvolvimento local; a dificuldade de adaptação à evo-
lução do mercado; a falta de informação e formação da mão-

-de-obra local; e a inexistência de uma cultura de cooperação,
que agrava a fragmentação do mercado de trabalho (as ins-
talações produtivas da região são de pequena ou minúscula
dimensão e exercempredominantemente a sua actividade no
sector agrícola).

Criar pontos fortes nas zonas rurais

Para fazer face a estes problemas, o GAL adoptou (em parte
com base na experiência do programa Leader II, que reforçou
a sensibilizaçãopara a identidade local) uma estratégia emque
o carácter rural da zona passará a ser o seu ponto forte. Para tal
é necessário um desenvolvimento sustentável que tenha em
conta as necessidades domeio local. O GAL aplicou, portanto,
medidas destinadas a satisfazer quatro objectivos específicos:
trabalhar com a economia Internet; pôr termo ao isolamento,
reduzindo a distância física entre o trabalhador e o seu local de
trabalho; apoiar a vida familiar, através de uma rede de servi-
ços; e assegurar a gestão do território e das suas tradições.

A ideia consiste assim em revitalizar as funções essenciais
associadas à vida na zona: o trabalho, a mobilidade pessoal,

Teletrabalho: reforçar a coesão económica e social

As novas tecnologias proporcionam novas oportunidades de emprego e contribuem para atenuar a sensação
de isolamento das pessoas que residem em zonas periféricas

Baseado num artigo do grupo de acção local Alto Oltrepò e de Laura Ganglia, da rede Leader italiana

ITÁLIA®

(1) Economia Internet: o terreno virtual em que se fazem negócios,
se cria e troca valor, se realizam transacções e se estabelecem
relações individuais. Estes processos podem estar relacionados
com as actividades semelhantes que se desenrolam no mercado
convencional, mas são independentes dessas actividades.
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a comunicação e a coexistência civilizada, para formar uma
comunidade local estável e coerente.

Os telecentros como instrumentos de coesão social

Oprojecto foi concebidodemodoamelhorar significativamente
a qualidade de vida das famílias locais. Através da utilização de
novas tecnologias, reduzir-se-ia a necessidade de deslocações
pendulares casa/trabalho emelhorar-se-ia a correspondência
entre a oferta e a procura de emprego, o que, por seu turno,
permitiria criar novas empresas e promover a inovação e a
familiarização com os novos métodos de trabalho.

Oprojecto centra-seno teletrabalho, quepermite ao trabalhador
reduzir o tempo necessário para as deslocações casa-trabalho.
Permite tambémcombinar o trabalho comuma série de outros
serviços disponibilizados às famílias e, de ummodomais geral, à
população local. Por outro lado, em termos de desenvolvimento
económico e social da zona, a criação de telecentros está
associada amuitas outras actividades, tais como: a criaçãodeum
grupo de utilizadores, a promoção da cooperação com outras
empresas interessadas, o apoio à criação de novas empresas
típicas da economia Internet e a disponibilização de umpacote
de serviços avançados aos profissionais da zona. O telecentro
destina-se tambéma ser um centro de coesão social, um centro
de prestação de serviços horizontais e um instrumento de
combinação de oportunidades económicas e tecnológicas.

O valor acrescentado do Leader+

A abordagem de criação de centros de teletrabalho adoptada
pelo GAL implicava a necessidade de efectuar um estudo de

viabilidade inicial, para identificar as zonas onde as longas
deslocações pendulares casa-trabalho eram mais usuais. Só
após a realização desse estudo seria possível determinar que
categorias profissionais estariam interessadas no teletrabalho
e elaborar um plano adequado.

O Leader+ proporcionou o enquadramento adequado do
ponto de vista metodológico, compatível com o espírito e as
necessidades do projecto. Com base nos resultados do estudo
de viabilidade, o GAL Alto Oltrepò decidiu avançar com o
projecto, identificando os serviços que dariam resposta às
necessidades da zona. Mas para definir objectivos comuns era
necessário fazer um esforço importante, ouvindo a população
local e colaborandocomela: organizarmesas-redondas, recolher
manifestações de interesse, fazer entrevistas individuais. Essas
iniciativas dirigir-se-iam às autoridades locais, às associações
económicas, sociais e culturais, bem como aos organismos e
instituições que prestam serviços e desempenham funções
estratégicas essenciais, a diferentes níveis.

O processo atrás descrito provou ser útil para determinar as
melhores localizações para os centros de teletrabalho e para
identificar um grupo de indivíduos dispostos a participar no
projecto. Foi tambémcriada umaorganizaçãodestinada a gerir
a rede de centros de teletrabalho, sob a forma de uma coope-
rativa que celebrou com os três municípios beneficiários do
projecto um acordo de programação da criação e da gestão
da rede.

Foi efectuada simultaneamente uma série de entrevistas amais
de 100 pessoas, para seleccionar umgrupo de indivíduos (mais
oumenos) qualificados que se inscreveriam emprogramas de
formação concebidos e criados especialmente para este efeito
pelo GAL. Seriam seleccionados depois entre os participantes
nesses programas de formação os membros da equipa final
dos centros de teletrabalho.

Flexibilidade da formação e da criação de emprego

Foram criados no âmbito do projecto três centros de teletraba-
lho dotados de todos os equipamentos e ligações telemáticos
necessários para apoiar o teletrabalho emvários serviços. Foram
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seleccionados para localizar esses centros trêsmunicípios: Brallo
di Pregolano, no Alto Valle Staffora, Val di Nizza e Golferenzo.

Porém, em vez de respeitar o plano inicial, que previa a
criação de duas instalações, foi decidido que seriam criados
três centros, ou seja, uma estrutura de maiores dimensões
e dois centros mais pequenos, para cobrir mais eficazmente
a zona seleccionada. Foram organizados dois cursos de 200
horas cada um, em que participaram 46 pessoas. No que se
refere ao impacto no emprego, foram criados 18 novos postos
de trabalho e o primeiro centro de teletrabalho que entrou
em funcionamento emprega 10 pessoas. Após a criação
do primeiro centro de teletrabalho, o GAL criou também
um programa de acompanhamento e apoio por técnicos
especializados, para assegurar que as instalações funcionassem
correctamente. Foram também disponibilizados operadores

com os conhecimentos necessários para trabalhar com os
equipamentos e o software.

Ao afastar-se do plano original, o projecto, em vez de se limi-
tar a facilitar a mobilidade dos trabalhadores locais, passou a
centrar-se na criação de postos de trabalho efectivos para os
habitantes da região, que se arriscam a ser excluídos do mer-
cado de trabalho devido à dificuldade em beneficiar de opor-
tunidades profissionais. Os postos de trabalho criados através
do desenvolvimento de novas actividades designadas pelo
nome de «teleactividades» prestam apoio e assistência a uma
série de actividades e serviços diferentes, tais como: «linhas
verdes» de contacto com empresas e serviços; documentação
em linha; pontos de acesso à Internet; baby-sitting; um portal
único de acesso aos serviços públicos; um serviço de registo
civil e um serviço de turismo.

Oteletrabalhoao serviçoda coesãoeconómica
e social

Estado-Membro: Itália
Região, distrito: Lombardia

Nome do GAL: Alto Oltrepò

População: 17 970
Superfície: 487 km²

Custo total do projecto: 240 000 euros
UE: 36 000 euros
Outros fundos públicos: 60 000 euros
Fundos privados: 144 000 euros
Custo total do projecto: 7/2005-7/2007

Pessoa de contacto: Raffaella Piazzardi
Endereço: Via Mazzini, 16, 27057 Varzi, Itália

Telefone: +39 0383540637
Fax: +39 038353583
Correio electrónico: galoltrepo@tiscali.it
Internet: www.gal-oltrepo.it

Fotografias cedidas pela unidade da rede nacional de Itália
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Introdução

A Comunidade de Concelhos do Oriente das Astúrias é consti-
tuída por treze concelhos: Amieva, Cabrales, Cangas de Onís,
Caravia, Llanes, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera
Baja, Piloña, Ponga, Ribadedeva e Ribadesella. É o território
abrangido pelo Grupo Leader+ doOriente das Astúrias, gerido
pelo GAL «Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente de
Asturias» (Consórcio para o Desenvolvimento Rural do Oriente
das Astúrias).

A população total destes 13 concelhos demontanha, predomi-
nantemente rurais, éde cerca de 50 000 habitantes, distribuídos
por mais de 1 819 km2, e o número de jovens de 15 a 35 anos é
inferior a 12 000. A população deste distrito oriental estámuito
dispersa: por exemplo, no concelho de Llanes existem apenas
78 aglomerados populacionais. No que se refere ao emprego,
o sector dos serviços (turismo, comércio) é a principal fonte de
emprego, aque se seguemaagricultura e aspescas, a construção
e a indústria.

Gerir um serviço de informação juvenil

O serviço de informação juvenil da Comunidade de Concelhos
do Oriente das Astúrias é um serviço público que presta infor-
mação e assistência aos jovens. Tem duas delegações: uma no
concelho de Llanes e outra no concelho de Parres, que são
responsáveis pela prestação de serviços aos 13 concelhos que
formam o território da Comunidade; o funcionamento destes
serviços enquadra-se no âmbito da rede de informação juve-
nil das Astúrias, constituída por perto de 40 delegações que
abrangem toda a região.

Numserviçode informação juvenil está concentrada informação
muito diversificada, que pode ajudar os jovens a tomar decisões
sobre o seu futuro. Este serviço recolhe, classifica, elabora e
divulga informações de interesse para os jovens e é neste
trabalho de divulgação que se centra o serviço «Infomóvel».

As delegações da região atenderam em 2004 um total de 5 191
pedidos de informação, através de vários canais diferentes:
correio postal, telefone, fax e correio electrónico, além dos
que foram apresentados pessoalmente, através dos pontos
de informação juvenis ou nas próprias delegações.

Efectivamente, o projecto Infomóvel tinha já funcionado a
título experimental na Comunidade de Concelhos no primeiro
trimestre de 2002, tendo sido escolhido posteriormente como
exemplo de boas práticas de informação juvenil e apresentado
num concurso nacional.

O serviço

O serviço «Infomóvel» é um serviço gratuito de envio demen-
sagens de texto (SMS), emque jovens de 15 a 35 anos de idade,
de preferência, se inscrevem comoutilizadores, solicitando um
determinado tipo de informações de especial importância para
os seus interesses (emprego, alojamento, subsídios, formação,
etc.). A simplicidade do serviçoprestado contrasta, porém, com
a complexidade do planeamento e execução domesmo pelas
duas delegações do serviçode informação juvenil responsáveis
pelo seu funcionamento.

Origem da ideia

Os estudos estatísticos sobre a juventude demonstraram que
neste grupo etário a disponibilidade de telemóveis é de 92% e
que 94%dos utilizadores de idades compreendidas entre os 15
e os 29 anos utilizam os telemóveis para enviar mensagens de
texto e mensagensmultimedia, descarregar canções e toques,
participar em concursos, etc. Perante esta realidade social, os
serviços de informação juvenil pensaramque seria interessante
enviar directamente essa informação aos utilizadores, alcan-
çando assim um certo nível de personalização, através do envio
de informação adaptada aos interesses previamente indicados.

Tem umamensagem: o serviço «Infomóvel»

Esta acção-piloto, concebida para dar resposta às necessidades de vários
municípios emmatéria de informação, em breve provou ser um êxito entre
os seus jovens utilizadores

Baseado num artigo de Luis FernándezMuñoz e Covadonga Fernández García,
que trabalham como responsáveis de informação juvenil da Comunidade de Concelhos
do Oriente das Astúrias.

ESPANHA®
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O projecto «Infomóvel» foi aprovado em Maio de 2005 pelo
Leader+, tendosidodisponibilizadoàComunidadedeConcelhos
um orçamento de 7 092 euros. A ajuda económica concedida
foi utilizada para o arranque do serviço e a configuração da
ferramenta, por um lado e, por outro, para a edição dematerial
publicitário, folhetos e cartazes destinados a apoiar as várias
campanhas de divulgação.

A ideia em acção...

O programa Infomóvel baseia-se numa estratégia de envio de
informação clara e concisa, solicitada pelos próprios utilizadores
quando se registaram no serviço. Este registo é efectuado
através de uma ficha de inscrição onde são registados os dados
do utilizador e o tema ou os temas preferidos pelas pessoas
que pedem a informação, tais como: emprego, alojamento,
exames, cursos, bolsas de estudo e apoio financeiro aos
estudos, concursos e competições, actividades de tempos
livres, cultura, desporto, clubes e quaisquer outros temas que
os possam interessar.

Este registo é acompanhado por uma autorização do utilizador
para receber informação por este meio e por uma garantia do
prestador dos serviços de que os dados fornecidos pelo utiliza-
dor serão respeitados de acordo com a legislação em vigor. A
aplicação informática «SMSnet» regista todos os utilizadores na
agenda de contactos do sistema e cria grupos com interesses

comuns, em função do tipo de informação solicitada: ofertas
de emprego, cursos, ajuda à procura de casa, etc., a quemdeve
ser enviada a informação previamente seleccionada.

… gerou uma resposta positiva

Nos primeiros meses de execução do projecto, de Junho a
Novembro de 2005, foram registados 291 utilizadores nas dele-
gações do serviço de informação juvenil localizadas nos conce-
lhos de Llanes e Parres, 65% dos quais eram do sexo feminino
e 35% do sexo masculino. Predominavam os jovens do grupo
etário dos 25 aos 30 anos, com 30%, seguidos pelos de 18 a 24
anos, com 27%. Os utilizadores do grupo etário dos 31 aos 35
anos representavam12%, umapercentagemmuito semelhante
aos de mais de 35 anos; e os jovens de 16-17 anos perfaziam
6%. Foram enviadas nomesmoperíodo 2 673mensagens SMS.
Os temasmais solicitados foramos seguintes: emprego, forma-
ção, alojamento e actividades de tempos livres.

O sistema de avaliação do serviço incluía uma apreciação sub-
jectiva dos beneficiários que foi muito positiva, com comentá-
rios como os seguintes: «uma boa ajuda, muito cómoda» e «a
maneira mais rápida de receber informações».

Combase nestes resultados, o projecto-piloto Infomóvel deverá
continuar, comnovas campanhas demarketing emelhorias téc-
nicas que atrairão um número crescente de utilizadores.

Serviço «Infomóvel»

Estado-Membro: Espanha
Região, distrito: Asturias
Nome do GAL: Consorcio para el desarrollo rural

del oriente de Asturias

População: 49 136
Superfície: 1 829 km²

Custo total do projecto: 7 093 euros
EU: 4 681 euros
Outros fundos públicos: 2 412 euros
Custo total do projecto: 5/2005-7/2005

Pessoa de contacto: Luis Fernandez Muńoz

Endereço: Ctra. General, s/n, 33556 Benia de Onis,
Asturias, Espanha

Telefone: +34 985844128
Fax: +34 985844163
Correio electrónico: info@leaderoriente.com
Internet: www.leaderoriente.comFotografias cedidas pela unidade da rede nacional de Espanha
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Cooperação
nodesenvolvimento
rural

FRANÇA e TUNÍSIA®

Demãos dadas sobre o mar:
colaboração entre a França e a Tunísia

IRLANDA, FRANÇA, FINLÂNDIA, ITÁLIA, PAÍSES BAIXOS®

E REINO UNIDO

Transnet: uma parceria europeia
de desenvolvimento das empresas rurais
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Introdução

No coração da região de Rhône-Alpes, no Sudeste da França,
o grupo de acção local (GAL) «Chambaran» lançou em 2005
a ideia de um programa de cooperação transnacional com a
associação de desenvolvimento local de El Jem, uma cidade
do centro da Tunísia.

As cidades de Romans-sur-Isère (na zona de colinas do depar-
tamento de Drôme) e El Jem colaboram efectivamente desde
1992, no âmbito de umprogramade intercâmbio cultural. Ape-
sar de estarem separadas pelo Mediterrâneo, as duas regiões
descobriram que têmmuito em comum, por exemplo, a sua
necessidade de atrair turistas.

Apesar de tanto El Jem, como a zona de colinas do departa-
mento de Drôme possuírem um rico património cultural local,
ambas têm dificuldade em atrair turistas. A paisagem e a tra-
dição popular desta parte do departamento de Drôme (paisa-
gem, igrejas, aldeias, artes e ofícios) combinam se para formar
um património rural que nunca foi convenientemente explo-
rado. Por outro lado, os operadores turísticos transportam em
autocarros bandos de turistas que desembarcam em EL Jem
para admirar o terceiro maior anfiteatro do Império Romano

(que se situa à distância cómoda de uma hora de viagem das
estâncias balneares da orla costeira), mas depois levam-nos
outra vez embora sem lhes mostrar a cidade. As ruínas de El
Jem são uma atracção turística famosa que não gera receitas
para a região, pois as receitas das entradas revertem na sua
totalidade para o Instituto do Património Nacional. Porém, os
dois territórios dispõem de um outro recurso comum subex-
plorado: as suas árvores, castanheiros em França e oliveiras na
Tunísia, bem como os respectivos óleos.

Demãos dadas sobre o mar: colaboração entre a França e a Tunísia

Dois países colaboram para encontrar soluções para problemas comuns, desenvolvendo o seu património cultural
e agrícola

FRANÇA E TUNÍSIA®
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Utilizar a madeira

A cidade de Romans-sur-Isère, encorajada pelo êxito de um
programa de intercâmbio anterior, pediu ao GAL «Chamba-
ran» que estudasse formas de alargar a cooperação existente
entre as duas cidades de modo a incluir as respectivas zonas
interiores rurais. Graças ao apoio Leader+ e com a assistência
do GAL e do Centro Nacional de Planeamento Agrícola francês
(CNASEA), começou já a ser executado umplano de desenvol-
vimento rural sustentável adequado.

Ao longo deste último ano, representantes dos três principais
parceiros, a escola de horticultura de Romans-sur-Isère, o
Centro de Iniciativas de valorização da Agricultura e do Meio
Rural (CIVAM) do departamento de Drôme e a associação de
desenvolvimento local de El Jem (ADM) reuniram regular-
mente para criar um sistema comum de resolução dos dife-
rentes problemas identificados. Foram definidos quatro eixos
de cooperação e a escola de horticultura assumiu a direcção
de um deles, a «exploração de produtos locais derivados da
madeira». No departamento de Drôme, até aí o castanho era
utilizado apenas na produção de estacas, ao passo que, em El
Jem, as oliveiras velhas substituídas por plantas jovens eram
desaproveitadas. A escola de Romans-sur-Isère organizou dos
dois lados doMediterrâneo sessões de formaçãonodomínio da

criação de mobiliário urbano baseado em desenhos originais.
Foram criadas áreas de exposição para exibir os váriosmodelos
de bancos, mesas e postes indicadores e, em El Jem, também
artigos de artesanato. Os futuros empresários poderiam ser
assim incentivados a criar actividades empresariais baseadas
nos recursos naturais locais. No mesmo espírito, o CIVAM,
com a sua experiência de exploração de produtos agrícolas,
está a estudar a criação de um processo de venda de azeite
embalado emgarrafas pequenas, para vender aos numerosos
turistas que passam todos os anos pela região.

Eixos de cooperação

O segundo eixo de cooperação é o trabalho das mulheres
nas zonas rurais. Um outro problema comum a estes dois
distritos rurais é o isolamento e o facto de o trabalho das
mulheres, desenvolvido não só nas explorações, mas também
em várias actividades artesanais, não ser objecto do devido
reconhecimento. No que a este ponto se refere, a ideia é
criar iniciativas de promoção de encontros, mas também
de actividades económicas. O CIVAM e a associação de
desenvolvimento local estão também interessados em criar
uma rede de alojamentos locais. Uma vez que o arrendamento
de quartos em casas particulares é proibido na Tunísia, os
turistas têmpoucas possibilidades de encontrar alojamento em
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El Jem ou nas proximidades. Há a esperança de que, iniciando
um debate sobre a questão, sejam encontradas soluções. No
departamento de Drôme, as actividades de arrendamento de
quartos em casas particulares são o resultado de iniciativas
individuais, uma vez que não existe nenhuma organização
ou rede nesse domínio. O projecto prevê a criação de uma
rede transnacional baseada em patrocínios, num estatuto
e na comunicação. O quarto e último eixo de cooperação
centra se num «projecto para a juventude», em que os jovens
das «Maisons de Jeunesse Culturelles» (Casas da Cultura de
Juventude) de El Jem e Romans-sur-Isère colaborarão para
criar «vídeos do cidadão» e documentários sobre a vida das
mulheres jovens nas zonas rurais. Apesar das diferenças
culturais e ambientais, os problemas são muito semelhantes
dos dois lados do mar.

Uma experiência de aproximação das populações

Este programa de cooperação transnacional está ainda no
início. Para já, a tarefa consiste em validar estes eixos para a
população local e em verificar se estes objectivos radicam
numa necessidade real e são concebidos de modo a incluir
a participação dessa população. Foram organizados para o
efeito dois eventos: no ano passado realizou-se em El Jem um
«festival da azeitona», a 28 e 29 de Dezembro, ao passo que o
projecto «Travessias festivas», um programa de uma semana de
workshops profissionais, conferências públicas, serõesmusicais
e exposições de fotografias teve lugar de 3 a 10 de Fevereiro.
A organização da operação «Travessias festivas» foi possibili-
tada pelo apoio dos fundos europeus, que contribuiu também
para pagar as despesas de deslocação dos participantes entre
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Demãos dadas sobre o mar

Estado-Membro: França
Região, distrito: Drôme

Nome do GAL: Chamberan

População: 77 899
Superfície: 1 303 km²

Custo total do projecto: 64 538 euros
UE: 32 369 euros
Outros fundos públicos: 14 578 euros
Fundos privados: 7 591 euros
Custo total do projecto: 6/2006-12/2007

Pessoa de contacto: Sandie Schlingler
Endereço: FDCIVAM ‘En avant drôme des collines’

Maison de la 3 côte chapeliers, 26100

Romans-sur-Isère, França

Telefone: +33 475451315
Fax: +33 475452679
Correio electrónico: sdsvamdrome@free.fr

Internet: www.fdcivamdrome.org

Fotografias cedidas pela unidade da rede nacional de França

os dois países. Mas principalmente este apoio permitiu que as
equipas responsáveis pela organização doprojecto dedicassem
o tempo necessário à organização e execução adequadas do
mesmo.

A rede e o rótulo Leader+ facilitaram também os contactos e
as parcerias com a região Rhône-Alpes. «Sem o financiamento
da primeira viagem exploratória, não se tinha podido fazer
nada», foi o veredicto unânime de todos os participantes. Estes
lamentaram também que os fundos europeus não pudessem

ser partilhados com um país terceiro. O orçamento de El Jem
era praticamente inexistente e este desequilíbrio financeiro pre-
judicou a operação. Por outro lado, o Serviço de Emprego de El
Jem fez um trabalho de base notável. Os resultados que obteve
sugerem que esse serviço vai criar actividades baseadas num
sistema demicrocrédito. Este tipo de projecto de aproximação
entre as populações de zonas rurais de França e de um país do
Magrebe encontra-se ainda numa fase experimental. Porém, o
território de Monts du Lyonnais está já a estudar um projecto
conjunto com uma região de Marrocos!
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Transnet: Uma parceria europeia de
desenvolvimento das empresas rurais
Demonstrar o contributo prestado pelas acções-piloto
Leader+ no que se refere a determinar a orientação
de possíveis projectos futuros e garantir a sustentabilidade
para os parceiros mais adequados

Introdução

O projecto Transnet é uma parceria de desenvolvimento das
empresas rurais emqueparticipamsete regiões rurais europeias,
colaborando no âmbito de umprojecto Leader+. As zonas rurais
participantes incluem regiões dos seguintes Estados-Membros:
Finlândia, França, Irlanda, Itália, Países Baixos e Reino Unido.

Na sua qualidade de projecto piloto, tinha por objectivo desen-
volver as capacidades dos empresários rurais através da liga-
ção em rede e da formação. As empresas rurais das diferentes
zonas colaboraram também na análise das possibilidades de
exportação e comercialização dos seus produtos e/ou servi-
ços para as diversas regiões participantes da UE. O Transnet
constituía igualmente um processo de intercâmbio de infor-
mação que podia contribuir para a sustentabilidade dasmicro-
empresas das zonas rurais da Europa, através da melhoria das
redes empresariais existentes e da criação de novos círculos de
empresas de qualidade.

O objectivo prioritário do projecto consistia em propor exem-
plos práticos de comércio internacional adaptados às necessi-
dades das pequenas empresas rurais.

Por quê Transnet para o GAL Oost Drenthe?

Se bem que existam muitos instrumentos que podem ajudar
as empresas europeias a trabalhar a nível internacional, esses
instrumentos nem sempre estão adaptados às necessidades
das microempresas, que dispõem de recursos limitados.
No projecto Transnet foram reunidos os conhecimentos e

a experiência de oito regiões europeias diferentes para dar
resposta às necessidades dasmicroempresas, disponibilizando
lhes uma rede de apoio ao desenvolvimento rural, a nível
nacional e internacional.

A região doGALOost Drenthe precisava de estimular e reforçar
o funcionamento das suas redes empresariais. Atendendo a
que as actividades propostas pelo Transnet foramconsideradas
adequadas, oGALdecidiu participar na rede, pois a cooperação
constitui um instrumento de aprendizagem mútua e de
reforço da rede empresarial local. O desenvolvimento da rede
empresarial local reforçaria assim a estrutura económica da
região.

OGALOostDrenthe começou aparticipar noprojecto em2002,
quando o coordenador Leader e um membro do GAL (que
pertencia também à rede empresarial local) assistiram a uma
conferência sobre cooperação internacional realizada emCork,
na Irlanda (convidados pela parceria Leader deWaterford). No
decurso dessa conferência, os membros do GAL neerlandês
encontraram-se com os outros GAL cooperantes e começaram
a trocar ideias e conhecimentos. Acordaram que o Transnet
seria associado ao projecto local neerlandês Stipo (Stimulering
Plattelandsondernemingen — Estímulo às empresas rurais).
Efectivamente, em Drenthe o Transnet foi considerado como
umprojecto que poderia proporcionar um incentivo estrutural
forte ao projecto Stipo, em que participavam dois GAL Leader:
Oost Drenthe e Drents-Friese Leader-gebied.

A ideia que está por detrás doTransnet

O Transnet funciona através da criação de uma rede europeia
de círculos de empresas rurais de qualidade. Consiste numpro-
grama de formação no domínio da penetração no mercado e
da organizaçãode eventos comerciais. O programa ajuda assim
asmicroempresas a serem inovadoras e eficazes, contribuindo
para aumentar a sua produtividade através de oportunidades
e parcerias comerciais. Uma das formas de o fazer consiste no

IRLANDA, FRANÇA, ITÁLIA, PAÍSES BAIXOS, FINLÂNDIA E REINO UNIDO®
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intercâmbio de know-how empresarial, de informação demer-
cado e de boas práticas emmatéria de produtos e serviços.

Oprojectoencontraram-se tambémnoapoioàs redesempresariais
locais existentes, ajudando-as amelhorar as suas actividades e a
sua formade funcionamento. Por outro lado, era atribuída aprio-
ridade às necessidades dos jovens, incentivando esse grupo alvo
a regressar à sua região de origempara trabalhar, bem como ao
apoio àsmulheres, ajudando-as a criar pequenas empresas. Uma
rede empresarial é constituída por um grupo de três ou mais
empresas que decidiram cooperar para empreender um pro-
jecto ou actividade que os membros individuais do grupo não
poderiam executar igualmente bem trabalhando sozinhos.

Resultados preliminares e recomendações

Um dos parceiros do projecto-piloto, que foi concluído em
Dezembro de 2006, era o coordenador global do projecto.
Outros parceiros Leader+ eram responsáveis pela gestão dos
três temas do projecto, a saber:

rede europeia de redes empresariais rurais;®

módulo conjunto de formação no domínio da penetração®

no mercado;
eventos empresariais.®

Cada um dos temas devia produzir determinados resultados.
No caso do primeiro tema, esses resultados eram os seguintes:
criação de um sítio Internet, elaboração de um guia de boas
práticas e laboração de relatórios. O segundo tema devia pro-
duzir iniciativas de formação, um inquérito de avaliação e a
formação de 80 empresários. O terceiro tema deveria ter como
resultados novos contactos empresariais e um programa de
eventos personalizados.

Um grupo director (constituído por parceiros Transnet) ana-
lisou os resultados do projecto-piloto e formulou algumas
recomendações. No que se refere à estrutura organizacional
do projecto, concluiu que os participantes eram demasiado
diferentes em termos da sua cultura local, das suas práticas, do
tipo de empresa, das estruturas de apoio, das instalações, etc.,
para poderem beneficiar plenamente do projecto ou mesmo
da parceria.

Recomendou também que fosse tido em conta na selecção
de futuros parceiros transnacionais o facto de existirem na
região do parceiro proposto empresas que correspondessem
às necessidades das outras regiões e que estivessemdispostas
a participar. Além disso, a comunicação e o marketing eram
muito importantes nas etapas iniciais, a fimde promover a par-
ticipação das empresas e de assegurar que fosse dada resposta
às necessidades dos parceiros.

Aprender com a prática

Ao reflectirem sobre a experiência do projecto-piloto, os par-
ticipantes concluíram que o projecto não era suficientemente
transnacional. O projecto evidenciou também a necessidade
de seleccionar todos os parceiros antes da fase inicial de con-
cepção e estruturação do projecto. Neste caso o projecto fora
já concebido e estruturado antes de terem sido seleccionados
todos os parceiros, o que deu muito poucas oportunidades
de prestação de novos contributos ou de alteração do pro-
jecto. Os ensinamentos a retirar do projecto deviam centrar-
-se na partilha de conhecimentos entre as empresas das várias
regiões parceiras, pois era a esse nível que podia haver uma
verdadeira ligação em rede. Outra recomendação foi que em
futuras actividades transnacionais o quadro inicial do projecto
fosse aprovado por alguns ou por todos os parceiros, para que
os pormenores pudessem ser acordados posteriormente, e que
fossem previstas revisões/avaliações anuais que permitissem
redefinir ou alterar a concepção do programa.

Porém, certos eventos foram bem sucedidos, na medida em
que permitiram tirar partido de verdadeiras oportunidades de
negócio. Foi o caso do evento sobre ligação em rede, realizado
na Finlândia em 2004; doworkshop organizado em Abruzzo, na
Itália, em Setembro de 2004; e dos campeonatos mundiais de
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lavoura de Carlow, realizados emSetembro de 2006. Estes casos
provaram que a preparação e a participação nesses eventos se
reveste da maior importância para o êxito do projecto e para a
criação de verdadeiro valor acrescentado para os participantes.

Resultados para o GAL Oost Drenthe

No início do projecto, as expectativas do parceiro neerlandês
em matéria de benefícios a retirar do projecto Transnet eram
muito positivas. Os empresários neerlandeses que participaram
noprojecto esperavammelhorar a sua ligação em rede e as suas
competências no domínio da criação de redes. Contudo, essas
expectativas foram frustradas. Como já foi dito mais atrás nos
comentários sobre os resultados globais e as recomendações,
os parceiros neerlandeses consideraram que não havia seme-
lhanças entre as regiões parceiras e que as diferenças eram
demasiado grandes para poderem ser facilmente superadas.

A actividade económica da região de Oost Drenthe centra-se
no turismo, nas actividades recreativas e na agricultura, dirigi-
dos para as zonas urbanas circundantes. Em comparação com
muitas outras regiões parceiras do projecto Transnet, não é
uma região agrícola tradicional, com um reduzido número de
habitantes e pouca interacção com as zonas urbanas circun-
dantes. Por consequência, os empresários neerlandeses tiveram
dificuldade em estabelecer a ligação com outras empresas do
projecto. Por outro lado, os empresários neerlandeses estão já
mais orientados para a exportação, como o sublinha o apoio
do Governo a este objectivo, o que significa que do ponto de
vista neerlandês o projecto Transnet não eramuito importante
para apoiar a exportação. Finalmente, os temas do projecto
não erammuito relevantes para os parceiros de Oost Drenthe.

Portanto, de futuro o GAL neerlandês deverá assegurar que
sejam seleccionados para este projecto transnacional parceiros
com interesses compatíveis com os da sua região.

Partilha de experiências e conclusões

Apesar da experiência do parceiro neerlandês, o projecto
demonstra que a cooperação transnacional, que proporciona
às regiões uma oportunidade de partilharem experiências e de
se familiarizarem com novas áreas de actividade, tem muitos
aspectos positivos. No decurso de uma reunião do grupo
director realizada em Fevereiro de 2007, e como já foi dito
mais atrás, foram retirados alguns ensinamentos do projecto.
O Transnet evidenciou também a importância da avaliação,
enquanto instrumento de análise de vários aspectos do
projecto, tais como a programação, a gestão, o desempenho,
etc.; o valor acrescentado obtido; e o impacto potencial para as
políticas e programas locais, nacionais e europeus. A formação
foi um elemento importante para todos os parceiros: o projecto
demonstrou que a formação deve ser introduzida numa etapa
bastante inicial equedeve serdeâmbito alargado, para se centrar
posteriormente em aspectos específicos, quando necessário.

Apesar de se ter chegado a acordo no sentido de que deveria
ter sido executado umprojecto demenores dimensões emais
bemdefinido, foi evidente que, para efeitos de selecção futura
de parceiros transnacionais, deverão existir na região do par-
ceiro proposto empresas adequadas a dar resposta às necessi-
dades das outras regiões parceiras. Só assim será possível evitar
que aconteça o mesmo que se verificou neste caso, ou seja,
que as empresas do parceiro neerlandês não correspondiam
às necessidades das outras empresas do projecto.
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Transnet

Estado-Membro: Irlanda, França, Itália, Países Baixos,
Finlândia e Reino Unido

Regiões:Waterford and Louth (Irlanda), Bretanha (França),

Abruzzo (Itália), Drenthe (Países Baixos), Kauhava (Finlândia)

NomedoGALprincipal:Waterford Leader Partnership (Irlanda)

População: 60 000
Superfície: 1 290 km²

Outros GAL: Louth Leader (Irlanda), Pays de Morlaix (França),

Gal Vastese Inn (Itália), Oost Drenthe (Países Baixos), Aisapari

(Finlândia)

Non-Leader + LAG: Joutsenten Reitti, Finlândia

(não incluído nos custos)

Custo total do projecto: 534 272 euros
EU: 320 930 euros
Outros fundos públicos: 175 062 euros
Fundos privados: 103 612 euros

Custo do projecto deWaterford (Irlanda): 104 994 euros
UE: 97 154 euros
Outros fundos públicos: 0 00 euros
Fundos privados: 7 840 euros

Custo do projecto de Louth (Irlanda): 84 735
UE: 71 735,39 euros
Outros fundos públicos: 0 euros
Fundos privados: 13 000 euros

Custo do projecto de França: 85 164 euros
UE: 42 582 euros
Outros fundos públicos: 18 325 euros
Fundos privados: 24 257 euros

Custo do projecto de Itália: 84 107 euros
UE: 26 073 euros
Outros fundos públicos: 26 073 euros
Fundos privados: 31 961 euros

Custo do projecto dos Países Baixos: 90 272 euros
UE: 45 136 euros
Outros fundos públicos: 27 082 euros
Fundos privados: 18 054 euros

Custo do projecto da Finlândia: 85 000 euros
UE: 38 250 euros
Outros fundos públicos: 38 250 euros
Fundos privados: 8 500 euros

Pessoa de contacto: Claire Connors
(Waterford Leader Partnership)

Endereço: 21 Church Street, Dungarvan, Co. Waterford,

Ireland

Telefone: +353 5845300
Fax: +353 5845238
Correio electrónico: claire.connors@wlp.ie

Fotografias cedidas pela unidade da rede nacional dos Países Baixos
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Asmulheres
e os jovens
no Leader+

SUÉCIA®

Entrevista a Jenny Nylund, GAL Nedre Dalälven

ÁUSTRIA®

Supervisão dos jovens por profissionais
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Introdução

Jenny Nylund trabalha no GAL Leader+ «Nedre Dalälven». Vive
numa aldeia, com o companheiro e três filhos, e dirige a sua
própria empresa do sector turístico. Durante estesúltimos cinco
anos trabalhou comogestora de projecto de desenvolvimento
rural para asquestõesda juventude.Actualmenteo seu trabalho
consiste emprestar apoio aos jovens quequerem iniciar os seus
próprios projectos e em incentivar os jovens que executam
projectos na sua zona. Um desses projectos é o programa de
«cheques para os jovens» de Nedre Dalälven, que concede
subvenções de cerca de 1 500 euros para ajudar as aldeias a
melhorar a sua oferta dirigida aos jovens. No âmbito deste
programa, jovens do grupo etário dos 15 aos 25 anos podem
candidatar-se a um financiamento no montante máximo de
1 500 euros. Os projectos devemser concebidos pelo candidato
e, apesar de o gabinete disponibilizar algumapoio, o candidato
deve fazer a maior parte do trabalho, tal como a elaboração
da candidatura, dos relatórios, etc. Este programa tem sido um
instrumento muito bem sucedido do trabalho com os jovens
de Nedre Dalälven.

Jenny trabalha também no GAL, fazendo parte do comité
executivo Leader+ de Nedre Dalälven, e é membro activo
da direcção de um projecto sueco interregional para jovens,
o «U-LAND», um projecto de cooperação entre cinco zonas
Leader dirigido aos jovens das aldeias.

O denominador comum de Nedre Dalälven é o rio Dalälven.
A zona caracteriza-se pelo rio e pela sua história e as zonas
industriais estão perfeitamente integradas no espaço natural,
que inclui um parque natural. Esta zona de 65 000 habitantes,
situada a cerca de 150 km a norte de Estocolmo, é uma das
12 zonas Leader+ da Suécia. Tem uma indústria turística em
desenvolvimento e é um local turístico muito popular, devido
às suas possibilidades de pesca, que são de categoria mun-
dial. Está disponível mais informação sobre o GAL no seguinte
endereço: www.leader-nedredalalven.org.

A entrevista

Contact Point Leader+ (CP): O que significa para si o desen-
volvimento rural, a nível local? Quais são os aspectos do seu
trabalho quotidiano que lhe parecem mais interessantes?
Acha que faz diferença ser umamulher jovem?

JennyNylund (JN):Ameu ver, o desenvolvimento rural é uma
entidade complexa. O que está basicamente em causa é a cria-
ção das condições essenciais para poder ter uma boa vida no
campo: emprego, comunicação, acesso à natureza, uma vida
cultural rica, bons serviços públicos, actividades interessantes
para os jovens, etc. É igualmente importantemudar as atitudes
para com a aldeia e criar nas aldeias um espírito empresarial,
de coesão e de inovação.

A parte mais interessante do meu trabalho como animadora
de juventude é o contacto com jovens que querem realmente
contribuir e que se recusam a aceitar que lhes ponham obstá-
culos no caminho! Apoiar esses jovens e ajudá-los a executar
os seus projectos é a atitude mais inteligente que podemos
ter, quer eles optem por viver nas aldeias quer por se muda-
remmais tarde para as cidades. Os jovens são o nosso futuro!
O papel de uma mulher jovem e activa numa zona rural é …
complicado. Nem toda a gente está a favor da mudança e da
inovação. Nem toda a gente quer que as coisas mudem. Sim,
é complicado, para não dizer mais! Mas o que interessa é dar
força às atitudes positivas (que são cada vez mais numerosas
emais fortes) e não esquecer que as pessoas e as suas compe-
tências não devem ser avaliadas com base na idade e no sexo,
se bem que talvez seja certo que pessoas de idades diferentes
fazemmelhor coisas diferentes.

No meu trabalho com os jovens, é uma grande vantagem ser
também (relativamente) jovem. Sou capaz de falar com os
jovens na linguagem deles e é provavelmente menos intimi-
dante falar com o responsável pelo apoio da UE quando essa
pessoa émuito parecida connosco!

Entrevista a Jenny Nylund,
animadora de juventude,
GAL «Nedre Dalälven», Suécia

SUÉCIA®
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CP: Qual é a importância que atribui ao património natural
e cultural da sua região como recurso a explorar no âmbito
da iniciativa Leader?Oque é tem sido feito para desenvolver
e dar mais visibilidade a este património?

JN:Aprincipal característica da nossa zona é o rio. Temos várias
reservas naturais e um parque natural. Estamos a executar
vários projectos que proporcionam aos turistas o acesso a
essas zonas. Nesses projectos é importantemanter o equilíbrio
entre a acessibilidade e a protecção da natureza. Tal como em
muitas outras zonas da Suécia, temos coisas únicas a oferecer
aos visitantes: paz e sossego e um ambiente puro. Há emNedre
Dalälvenmuitas espécies animais ameaçadas e uma vida avícola
rica. O desafio consiste em explorar com respeito o património
natural e cultural, sem o estragar.

CP: Há algum projecto bem sucedido que tenha contribuído
para reforçar aeconomiada sua região?Qual foi esseprojecto
e porque é que acha que foi bem sucedido?

JN: Sim, temos um projecto que desenvolveu as empresas de
uma aldeia chamada Östervåla. É um projecto que ganhou o
prémiodemelhor projecto da Suécia em2005. Oprojecto criou
vários postos de trabalho, reteve um grande empregador que
tencionava deslocalizar se e atraiu novas empresas. Julgo que
o que esteve na base deste sucesso foi uma combinação entre
a boa gestão do projecto e a atitude da aldeia. As empresas
de Östervåla querem mesmo cooperar para desenvolver a
sua aldeia. Quando a estalagem local estava prestes a fechar,
um grupo de empresários locais tomou conta da empresa.
Optámos por nos responsabilizarmos pela nossa aldeia e por
resolvermos os problemas, em vez de ficarmos sentados sem
fazer nada, para nos queixarmos depois que é tarde demais.
É óptimo para a aldeia que haja tantos cidadãos empenhados
que colaboram para realizar objectivos comuns!

CP: Toda uma série de políticas da UE colocam actualmente
a tónica no desenvolvimento sustentável e na criação de
emprego. O GAL Dalälven tem abordado essas questões no
âmbito da vossa estratégia de desenvolvimento?

JN: Esse é sem dúvida um dos objectivos mais importantes
para Nedre Dalälven, bem como para os responsáveis pelo
co-financiamento. Estabelecemos objectivos em matéria do
número de postos de trabalho que esperamos criar e esses
objectivos foram cumpridos. O GAL sabe perfeitamente quais
são os projectos que têm ou não têm probabilidades de êxito.
Depois é importante que esses projectos recebam o apoio do
gabinetedoGAL (1). Estamos a trabalhar através deumaunidade
de apoio local que mantém uma colaboração informal com o
gestor do projecto. Estamos a esforçar nos ao máximo por
simplificar o mais possível a administração dos projectos, para

podermos investir o máximo do nosso tempo e energia na sua
execução. Posso afirmar que os esforços da unidade de apoio
contribuíram para que os nossos projectos fossem mais bem
sucedidos!

CP:Quais sãoosprincipais problemas comque se confrontam
os jovens da sua região quando procuram emprego? Acha
que políticas como o Leader+ são as mais adequadas para
criar emprego permanente? Até que ponto teve de pensar
de forma inovadora?

JN: Na nossa região, definimos como «jovens» as pessoas
do grupo etário dos 15 aos 25 anos. Não há grandes cidades
na região, por isso as pessoas que optam por continuar a
residir na zona têm possibilidades muito limitadas de acesso
ao ensino superior. Os jovens que optam por continuar a
viver aqui não frequentaram o ensino superior e, portanto,
trabalham em empregosmal pagos ou na indústria. O que não
é necessariamente negativo,muitos jovens preferem começar a
trabalhar, emvez de continuar a estudar. Infelizmente há poucos
postos de trabalho na aldeia, o que leva os jovens amudarem-se
para cidades maiores, para arranjar emprego ou para estudar.

Consideramos de duas formas a migração dos jovens. Por um
lado, queremos que os jovens tenham novas experiências, via-
jem e estudem, e que voltem depois para criar uma família no
mesmo lugar onde cresceram. Temos obrigação de assegurar
que a aldeia natal seja omais atraente possível para as crianças
e para os jovens, que seja um lugar onde tenham vontade de
regressar.

Há inclusive jovens que queremficar na aldeia, porque gostam,
porque arranjaram trabalho, criaram a sua própria empresa ou
estudam por correspondência. Mas para tal será necessário
esforçarmo nos pormudar amentalidade de toda a sociedade.
O facto de uma pessoa não ter ido à Austrália, estudado nos
Estados Unidos ou trabalhado no estrangeiro antes de assentar
é frequentemente considerado como uma falha. Por que é que
o facto de alguém saber o que quer e agir em consequência
deve ser considerado negativo?

EmNedre Dalälven demonstrámos que ométodo Leader per-
mite obter bons resultados. O GAL co financia e gere projec-
tos, paga impostos e todos podem ver que obtém resultados.
Pessoalmente acho que ométodo émuito adequado para criar
desenvolvimento positivo a longo prazo, algo quemuitos não
têm sido capazes de fazer. Julgo que isso se deve às parcerias
e a uma abordagem da base para o topo.

(1) O gabinete do GAL é a unidade de apoio do GAL, constituída pelas
pessoas que trabalham na administração do GAL. Na Suécia esse
gabinete é designado pelo termo de «kansli», a nível tanto do GAL,
como da unidade da rede nacional.
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CP: Que conselhos emmatéria de emprego dos jovens daria
a outros GAL? Tenciona estabelecer contactos com GAL de
outras zonas nestamatéria?

JN: O nosso principal objectivo não tem sido a criação de
emprego. Trabalhamos para criar condições favoráveis para
que os jovens possam iniciar e gerir projectos próprios.
Para que os projectos sejam considerados projectos jovens,
exigimos que sejam eles a geri los sozinhos. Achamos
que é essa a melhor forma de ensinar os jovens a serem
independentes e de lhes facultar instrumentos que lhes
permitam criar as suas próprias empresas, quando forem
mais velhos. Reconhecemos tambéma importância de ter um
responsável pelas actividades dos jovens que seja pago para
prestar apoio aos jovens e para os incentivar a trabalhar no
projecto. É igualmente importante que haja uma associação
forte, com adultos dedicados que apoiem as actividades dos
jovens, para assegurar que as experiências sejam capitalizadas
e transferidas para a geração seguinte, quando os jovens
crescem e andam para a frente.

Através da rede de jovens das unidades nacionais da rede da
Suécia, a U-LAND, estamos a cooperar comoutras quatro zonas
para desenvolver o trabalho que fazemos com os jovens. Esta-
mos tambémmuito interessados em cooperar nesta matéria
com outros GAL europeus.

CP: Como é que lhe parece que o desenvolvimento rural vai
evoluir, para si pessoalmente, no próximo período de pro-
gramação? Gostaria de fazer coisas novas, quais e porquê?

JN:OLeader vai evoluirmuito na Suécia. Abrangia apenas uma
pequena parte da Suécia, mas vai ser alargado gradualmente a
todas as zonas rurais! Claro que esta evolução émuito excitante
e positiva para todos nós, que acreditamos já no método
Leader. Acho que o Leader vai passar a sermenos experimental
e que o método será óbvio para muita gente. A cooperação
com as regiões vizinhas tornar-se-á mais importante. Haverá
também mais oportunidades de encontrar parceiros de
cooperação em regiões semelhantes à nossa, uma vez que
passarão a ser abrangidas mais zonas. Julgo e espero que
a rede de jovens do Leader sueco crescerá e adquirirá mais
importância. Espero continuar a trabalhar e a contribuir para
criar novas possibilidades e projectos de cooperação, na Suécia
e no estrangeiro. Espero inclusive poder iniciar actividades de
jovens em novas áreas.

Deposito grandes expectativas no trabalho com jovens que
fazemos em Nedre Dalälven e nos resultados desse trabalho.

Sabemos já o que é necessário para que seja bem sucedido.
Aguardo com expectativa um novo período de trabalho com
jovens, com novas ideias.

CP: A UE-27 proporciona grandes oportunidades de inter-
câmbios culturais e de experiências entre os agentes das
zonas rurais, através da ligação em rede e da cooperação?
Quais são a seu ver as melhores formas de promover estes
intercâmbios e como é que será possível promover a partici-
paçãodasmulheres e dos jovens, nomeadamente nos novos
Estados Membros?

JN: Julgo que muitos GAL descobriram durante o período
actual que é complicado executar projectos de cooperação com
outros países! Émuito importante que as regras sejam claras e
estabelecidas numa etapa inicial, para que os GAL as possam
compreender. Émais demorado do que se pensa encontrar um
parceiro, elaborar as candidaturas, iniciar umprojecto e executá
lo, nomeadamente quando existem barreiras linguísticas e
culturais. Acho que é muito importante escolher um tema e
estabelecer contactos comos outros GAL omais cedo possível.
Depois de o projecto ter sido iniciado, émais fácil ser eficiente!
Cooperámos já com parceiros da Finlândia num projecto de
campos de férias de teatro para jovens.

No que se refere à cooperação entre jovens, acho que é impor-
tante ser omais concreto possível. Se a nossa zona for famosa
pelo windsurf, provavelmente será possível encontrar noutra
região europeia que seja tambémconhecida pelamesma razão
um grupo de jovens interessados em cooperar. Depois pode-
mos estabelecer comparações, encontrar ideias comuns para
executar a actividade, discutir a evolução futura e divertirmo
nos juntos. Paramuitos jovens, a cooperação comoutros jovens
provenientes de contextos emeios diferentes é sempre vanta-
josa. Optar pela cooperação com os novos Estados-Membros
pode ser aindamais enriquecedor, pois esses países geralmente
são mal conhecidos. Espero que Nedre Dalälven tenha opor-
tunidade de iniciar esse tipo de projectos de cooperação no
próximo período de programação!

Fotografias cedidas pela unidade da rede nacional da Suécia
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Introdução

«A juventude é o nosso futuro» é uma frase citada com frequên-
cia nos discursos políticos. Porém, a única maneira de estabe-
lecer uma relação com a juventude a nível regional é levando
a sério as suas preocupações, o que, por sua vez, promove o
interesse dos jovens pelas questões regionais e contribui para
evitar a suamigração futura. A criação de um serviço de super-
visão dos jovens por profissionais, na região Leader+ austríaca
de Südburgenland, constitui um bom exemplo desta atitude.

Compreender o que querem os jovens

Os resultados de um inquérito à juventude de Jennersdorf
efectuado em 2002 demonstraram que as principais necessi-
dades consistiam em: salas de festa de entrada gratuita e sem
pressões para gastar dinheiro (61%), locais de reunião especiais
para jovens, bem como carrinhas de transporte para concertos,
discotecas e actividades de tempos livres (55%) e centros de
juventude (49%).

Estas e outras informações estiveram na base da concepção
demedidas futuras que poderiam beneficiar os jovens, nome-
adamente em termos de actividades de tempos livres, através

das quais os jovens procuram alcançar um equilíbrio que lhes
permita resistir às tensões e problemas comque se confrontam
em casa, na escola ou no emprego. Quando não conseguem
fazer face a esses problemas, podem cair em comportamentos
agressivos, doenças psicológicas ou inclusive na toxicodepen-
dência. Os responsáveis da região chegaram assim à seguinte
conclusão: asmedidas preventivas deviamorientar se para pro-
postas relacionadas com os tempos livres e a supervisão das
necessidades dos jovens.

Centros de juventude a nível central e local

Foi criadoumcentrode juventudeanível central emJennersdorf,
a capital de distrito, que constituía condição essencial para pos-
sibilitar a supervisão dos jovens a nível regional. Este centro de
juventude co-supervisionava os centros de juventude locais dos
municípios (alguns dos quais já existiam).

Todas as organizações distritais relacionadas com a juventude,
tais como o serviço público distrital de assistência à juventude,
os municípios, os clubes (bombeiros voluntários, clubes des-
portivos, sociedadesmusicais, etc.), as comunidades religiosas
e a polícia, participaram na criação e supervisão das estruturas
para jovens.

Supervisão dos jovens por profissionais

O Leader+ apoia um serviço de supervisão dos jovens por profissionais que ajuda os jovens da região
a responsabilizarem-se pelas suas acções e a participarem na comunidade local

ÁUSTRIA®
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Na criaçãodas estruturas centrais e descentralizadas foram tidos
em conta os problemas de mobilidade dos jovens e as condi-
ções geográficas, sociais e culturais específicas do distrito.

O objectivo prioritário e o princípio orientador do projecto,
estabelecidos com base no inquérito, consistiam em disponi-
bilizar aos jovens um local onde se pudessem reunir, sem serem
sujeitos a pressões para consumir. Estes locais de reunião para
os jovens foram concebidos pelos próprios jovens, de acordo
com a sua visão.

Tanto o centro de juventude regional como os centros locais
são autónomos do ponto de vista da organização e da adminis-
tração. A auto-administração, que representa uma abordagem
democrática da base para o topo, ensina os jovens a assumir
responsabilidades, capacitando os para encontrar compromis-
sos e trabalhar emequipa. Quando surgem situações problemá-
ticas ou de conflito, está disponível um animador de juventude
profissional (supervisor).

Actividades dos animadores de juventude…

Foram contratados com o apoio Leader dois animadores de
juventude profissionais (um do sexomasculino e outro do sexo
feminino) para a região, que prestavam apoio aosmunicípios e
aos jovens, inclusive na etapa da criação dos centros de juven-
tude. Porém, a sua principal função consiste em actuar como
ponto de contacto nos centros de juventude, onde estão aces-
síveis regularmente, várias vezes por semana e num horário
fixo, e em conceber actividades de tempos livres, juntamente
com os jovens. Na sua qualidade de especialistas no domínio
do trabalho com a juventude, os dois animadores de juventude
estão também naturalmente à disposição dos representantes
das autarquias locais da região no que se refere às questões
relacionadas com a juventude.

A gama de tarefas destes dois supervisores pode ser resumida
da seguinte forma:

actuar comopessoas de contacto para os jovens e osmuni-®

cípios, para a concepção de projectos e a resolução de con-
flitos e problemas;
identificar e agir de acordo com os requisitos e interesses®

individuais dos jovens;
apoiar e ensinar os jovens a auto administrarem os centros®

de juventude;
responsabilizar se pela administração dos centros de juven-®

tude, quando não está disponível para o efeito um adulto
no município;
motivar e estabelecer relações com os jovens;®

criar serviços relacionados com as actividades/eventos de®

tempos livres;

organizar e executar eventos para jovens;®

estabelecer a ligação em rede entre todas as pessoas e®

estruturas do distrito relacionadas com a juventude;
desenvolver trabalho específico com os rapazes e com as®

raparigas;
organizar e executar actividades de ar livre e participar em®

projectos pedagógicos;
criar um clima de bem-estar e de prevenção da toxicode-®

pendência;
encaminhar para especialistas os adolescentes com pro-®

blemas psicossociais ou psiquiátricos, para tratamento e
supervisão;
fazer trabalho preventivo com os adolescentes com ten-®

dências violentas, para evitar a criminalização.

… e actividades dos centros de juventude

As actividades executadas e organizadas pelos próprios jovens,
ou com o apoio dos animadores de juventude, variam de acti-
vidades de tempos livres (visita a termas, cozinha, desporto,
etc.,) a eventos de informação sobre temas como «comércio
justo» ou «protecção de crianças e adolescentes». Os centros
de juventude dos setemunicípios organizam tambémeventos
conjuntos como campos de férias, campeonatos de futebol,
fins-de-semana de desportos de neve.

Os objectivos mais importantes a atingir através dos centros
de juventude auto-administrados e da profissionalização do
trabalho com a juventude são, por exemplo:

a aprendizagem da solidariedade e do espírito de grupo®

pelos jovens;
o reforço do sentimento de pertença dos jovens ao seu®

município;
promover as iniciativas dos jovens;®

promover a sensibilização democrática;®

promover o empenhamento voluntário dos jovens a nível®

da comunidade;
ensinar os jovens a assumirem responsabilidades e a agirem®

de forma autónoma;
desenvolver a capacidade dos jovens para conceberem®

uma mundivivência (1) baseada nas suas próprias ideias e
interesses.

(1) «Mundivivência» é um conceito filosófico e das ciências sociais
que significa o mundo «tal como é vivido», de preferência a uma
representação reflexiva do mundo.



Leader+ Magazine 55 10 • 2008

Financiamento Leader+: inovação e sustentabilidade

Os fundos Leader+ patrocinaram a contratação dos dois ani-
madores de juventude (despesas com pessoal), a realização
dosworkshops de juventude (círculos de juventude) nosmuni-
cípios da região e outras medidas educativas e de relações
públicas, bem como pequenos investimentos em tecnologias
da informação.

A criação de uma supervisão profissional (móvel) dos jovens
que incluía a instalação de centros de juventude nos municí-
pios foi um projecto-piloto de todo o Land de Burgenland. Foi
assim criado, com o apoio do Leader+, um serviço inovador,
que nunca existira anteriormente sob esta forma em Burgen-
land. A oferta global de serviços de assistência e apoio aos
jovens tem um carácter inovador de âmbito pouco habitual
nas regiões rurais. O modelo de organização dos centros de
juventude locais (auto administração pelos próprios jovens) é
também inovador. A sustentabilidade do projecto reflecte-se
no facto de os centros de juventude e a supervisão dos jovens
por profissionais terem continuado a existir após o termo do
período de financiamento pelo Leader.

Supervisão dos jovens em Jennersdorf

Estado-Membro: Áustria
Região, distrito: Burgenland, Sul de Burgenland
Nome do GAL: Südburgenland plus

População: 103 736
Superfície: 1 456 km²

Custo total do projecto: 283 182 euros
UE: 141 591 euros
Outros fundos públicos: 2 825 euros
Fundos privados: 138 766 euros
Período de elegibilidade do projecto: 5/2004-12/2006

Pessoa de contacto: Thomas Novoszel

Endereço: Europastraße 1, 7540 Güssing, Áustria
Telefone: +43 3322901088020
Fax: +43 3322901088024
Correio electrónico: office.sued@leaderplus.at

Internet: www.leaderplus.at

Fotografias cedidas pela unidade da rede nacional da Áustria
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Perspectivas de desenvolvimento
rural na Bulgária e na Roménia

Novos Estados-Membros

Introdução

A Bulgária e a Roménia, tal como os outros Estados-Membros
da União Europeia, estão também a preparar conversações
com a Comissão Europeia, com vista a iniciar omais cedo pos-
sível os seus ambiciosos programas de desenvolvimento rural
para o período de 2007-2013.

Tal como está previsto nos regulamentos do Conselho (1), estas
negociações baseiam-se numa análise dos planos estratégi-
cos nacionais e dos programas de desenvolvimento rural que
especificam as condições que regem a intervenção de políti-
cas decorrentes de objectivos políticos europeus claramente
definidos. Estes programas substituirão o Sapard, que na etapa
da pré-adesão contribuiu para a normalização das estruturas
agrícolas e agro-alimentares e para a formação do pessoal que
será responsável pela gestão, o acompanhamento e os servi-
ços de pagamento do programa.

As estratégias concebidas por estes dois países estão estreita-
mente relacionadas com as questões com que se confrontam
as suas regiões rurais específicas. Permitirão que sejam execu-
tadas políticas rurais cujo impacto promoverá as transforma-
ções socioeconómicas necessárias para atingir a convergência
destas economias em transição.

Uma das principais características destas economias consiste
efectivamente no peso socioeconómico das suas zonas rurais,
que émuito maior do que na UE-25 ou mesmo nos 10 novos
Estados-Membros (NEM) que aderiram àUE em 2004, como se
sintetiza no quadro que se segue.

Nestes dois países, não só grande parte da população reside e
trabalha nas zonas rurais, como também é criada nessas zonas
uma percentagem significativa da riqueza da nação. Existem
diferençasmarcantes entre estas economias e as dos países da
UE 25, nomeadamente no que se refere ao emprego rural, que

(1) Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do Conselho, de 20 de Setembro de 2005, relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu
Agrícola de Desenvolvimento Rural (Feader).

(2) Critério da OCDE: zona com uma densidade populacional inferior a 150 /km2..

Zonas rurais (2) Bulgária Roménia NEM-10 UE-25

% do território 76,5 61,6 50,8 56,2

% da população 58,4 47,1 34,5 18,6

% do emprego 56,9 58 31,1 16

% do PIB gerado pelo sector primário 12,1 12,5 4,1 2,1

% do PIB 48,4 36,5 26 13,1

por Roland Hamel, consultor residente de geminação, Geminação para o
Desenvolvimento Rural e as Pescas, Ministério da Agricultura,
Serviço de Silvicultura e Desenvolvimento Rural, Bucareste, Roménia
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na Bulgária e na Roménia é responsável por perto de 57% do
emprego total, em comparação com 16% no resto da Europa.
No que se refere à contribuição da economia rural para o PIB, na
Bulgária 48,4%do valor acrescentado é gerado nas zonas rurais,
em comparação com13,1% naUE-25. Há tambémgrandes dife-
renças em comparação com os países que aderiram à UE em
2004, onde a reestruturaçãodo sector primário está geralmente
muito adiantada: nesses 10 países, o sector primário emmédia é
apenas responsável por 4,1% do PIB, em comparação com 12%
nos dois novos Estados-Membros mais recentes.

A reestruturação do sector primário nestas duas economias é
a principal preocupação da política de desenvolvimento rural
para o período de 2007-2013. Por consequência, o segundo
pilar da PAC constitui o principal instrumento de reestrutura-
ção das regiões rurais. Tanto na Bulgária, como na Roménia,
este segundo pilar é o principal instrumento de apoio da PAC,
com um peso superior ao do primeiro pilar, centrado na com-
petitividade dos preços agrícolas. Os programas nacionais de
desenvolvimento rural destes dois países, apoiados por dota-
ções europeias generosas (perto de três mil milhões de euros
na Bulgária e um pouco mais de oito mil milhões de euros na
Roménia, que representam a quarta maior dotação Feader na
UE-27, superior à da França, que é de 6,4mil milhões de euros),
terão um impacto significativo a nível macroeconómico.

Um sector agrícola e agro-alimentar necessitado
de reestruturação…

A Bulgária e a Roménia representam perto de 35% do número
total de explorações agrícolas da União Europeia. Nestes países
o sector caracteriza-se por uma dualidade em que uma mino-
ria de explorações agrícolas ocupam a maior parte da superfí-
cie agrícola útil (SAU), coexistindo com uma maioria de muito
pequenas explorações (menos de 5 hectares) que exploramum
percentagem relativamente baixa da SAU. Na Roménia, 45% da
SAU épropriedade de umaminoria de grandes explorações (5%
do total), ao passo os 4,5milhões de pequenas explorações que
representam a maior parte das propriedades agrícolas (95%)
subsistem nos restantes 55%. Este fenómeno é aindamais pro-
nunciado na Bulgária, onde 0,8%das explorações agrícolas ocu-
pam70%da SAU, deixando apenas 30%para os restantes 99,2%
(675 000 explorações agrícolas). Na sequência de umprocesso
de privatização que esteve na origem de uma redistribuição
alargada das terras agrícolas após a queda dos regimes anterio-
res, estas pequenas explorações agrícolas de semi-subsistência
são a causa da falta de competitividade de um sector primário
caracterizado pela fragmentação da superfície agrícola e por
um grau mínimo de mecanização da agricultura.

Estes dois países propõem-se utilizar as suas estratégias para
promover a criação de uma rede de explorações de média
dimensão economicamente viáveis, semelhantes às que pre-

dominamnamaior parte dos países europeus, nomeadamente
através da reestruturação das suas explorações agrícolas de
semi-subsistência.

… com uma população envelhecida
e relativamente pouco instruída…

Na Roménia, os agricultores formamumapercentagem impor-
tante da população activa das zonas rurais, representando
perto de 69% da população rural. Esta população agrícola
vive praticamente na sua totalidade em condições de semi-
-subsistência: perto de 93%, na Bulgária, e 98%, na Roménia.
Esta situação oculta um elevado nível de subemprego, que
se não reflecte em taxas de desemprego comparáveis à dos
outros países da União Europeia (8% na Roménia, 12% na Bul-
gária). Esta população está envelhecida (perto de 65%dos agri-
cultores romenos e búlgaros têmmais de 55 anos de idade) e
é pouco instruída (só 4,4 % dos agricultores búlgaros e 1,8%
da população rural romena têm um curso superior). A fim de
criar uma rede de explorações familiares, os agricultores mais
idosos serão incentivados a reformarem-se, para facilitar o
emparcelamento de uma propriedade agrícola fragmentada
e a instalação de agricultores mais jovens, e será promovida a
execução de acções de formação e aconselhamento.

… e um sector agro-alimentar pouco competitivo,
queactua comoumtravãoà reestruturaçãodo sector
primário

Se bemque tanto na Bulgária, como na Roménia o sector agro-
-alimentar seja responsável por perto de 14% da produção
industrial total, este sector é estruturalmente pouco competi-
tivo. O grau de concentração destas indústrias émuito baixo
nos dois países: na Roménia, as pequenas explorações agríco-
las commenos de 10 trabalhadores representam 60% do sec-
tor. Na Bulgária a situação é semelhante, pois do total de 6500
unidades recenseadas em2003, 20%erampequenas empresas
e 73% eram microempresas. As unidades de transformação
proporcionam um processo de escoamento natural dos pro-
dutos agrícolas, que adquirem assim valor acrescentado, mas
a existência de explorações agrícolas de semi-subsistência não
é favorável a uma oferta regular de produtos de qualidade. Por
consequência, é necessário, por um lado, finalizar a normaliza-
ção das unidades de transformação e, por outro lado, promo-
ver a sua integração vertical com os agricultores/produtores,
a fim de melhorar as cadeias de abastecimento.

Uma paisagem variada, dotada de riquezas
naturais que podem ser exploradas através
do desenvolvimento do turismo

Tanto na Bulgária, como na Roménia existem zonas de
excepcional beleza natural, que foram preservadas do
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processo de colectivização da agricultura devido à sua relativa
inacessibilidade. Estas zonas incluem as zonas montanhosas,
que constituem mais de 30% do território destes países, bem
como algumas regiões bem irrigadas das margens do baixo
Danúbio, que delimita a fronteira entre os dois países. Estas
zonas, algumas das quais foram classificadas pela Unesco
(17 na Bulgária e 4 na Roménia), estão revestidas de floresta
densa. Outra característica típica destas zonas rurais é a sua
biodiversidade verdadeiramente notável. Por exemplo, a
Roménia só por si abriga perto de 40% da população de lobos
e linces da Europa e mais de 60% da de ursos pardos.

Este meio ambiente é pois favorável ao desenvolvimento do
ecoturismo, que será também facilitado pela qualidade do
património histórico, que é em grande medida cultural. As
estratégias destes países propõem-se assim preservar a quali-
dade ambiental destes locais, nomeadamente através da rede
Natura 2000 e do desenvolvimento de práticas agrícolas res-
peitadoras do ambiente. No que se refere ao sector turístico,
será necessário mais profissionalismo e uma diversificação
crescente dos serviços, umamelhoria da promoção dos locais
de interesse turístico e umapolíticamais enérgica demarketing
territorial.

As zonas rurais são pouco atractivas

Nas zonas rurais, onde é frequente não existirem infra-estrutu-
ras, as estradas são essenciais para o transporte. Na Roménia,
80% da rede rodoviária consiste em estradas da classe B e/
/ou estradas locais, das quais só 10% forammodernizadas. Se
bem que na Bulgária a situação pareça ser um pouco melhor,
a rede rodoviária também tem falta de manutenção. O princi-
pal problema nos dois países consiste na inexistência de sis-
temas de esgoto adequados (30% das aldeias búlgaras e só
10% das romenas), com consequências muito negativas para
o ambiente.

As infra-estruturas de saúde e educação têm os mesmos pro-
blemas. Os edifícios escolares estão a tornar se inutilizáveis
devido à falta de manutenção e os materiais didácticos pre-
cisam de ser modernizados. Por consequência, os melhores
professores tendem a abandonar estas zonas, o que agrava
ainda mais as diferenças existentes em relação às zonas urba-
nas. No sector da saúde, os profissionais são poucos e estão
muito dispersos (nas zonas rurais da Roménia há um médico
para 1 600 habitantes, em comparação com um para 292, nas
cidades), o que cria problemas à população, que está relativa-
mente envelhecida e tem pouca mobilidade.

A melhoria destas infra-estruturas constitui, portanto, condi-
ção essencial do desenvolvimento destas zonas.

Actividades económicas

As actividades económicas mais comuns são as da loja local
da povoação e as várias actividades associadas ao sector pri-
mário. As empresas são raras nas regiões rurais: nas zonas
rurais da Roménia existem nove PME por 1 000 habitantes,
em comparação com 20 por 1 000, nas zonas urbanas, e 52
por 1 000, na UE-15. Na Bulgária esta situação está na ori-
gem de um desemprego de longo prazo que é endémico nas
regiões rurais, afectando 11% da população, em comparação
com 3% nas zonas urbanas. Este estado de coisas explica-se
pela falta de infra-estruturas, a inexistência de um mercado
local solvente e o baixo nível de instrução da população. A
melhoria do ensino e a criação de actividades económicas
noutros sectores além da agricultura são questões centrais
nas regiões rurais.

Uma estratégia estruturada em torno
de três prioridades

As orientações estratégicas (semelhantes) propostas para os
dois países para dar resposta a estas questões, ao contrário das
que foram aprovadas noutros países europeus:

atribuem a prioridade à reestruturação e àmodernização®

dos factores de produção nos sectores da agricultura e
da silvicultura, que constituem o eixo 1 do regulamento
de desenvolvimento rural (RDR, ver nota 1). Assim, 41,7%
e 45% das dotações Feader são afectados a este eixo na
Bulgária e na Roménia, respectivamente;
mobilizam a percentagem mínima prevista nos regula-®

mentos comunitários da contribuição financeira disponível
ao abrigo do eixo 2 do RDR para a preservação e utilização
domeio ambiente natural. Este eixo absorve cerca de 27,1%
das dotações Feader na Bulgária e 25% na Roménia;
atribuem grande importância à abertura das suas regiões®

rurais ao exterior, através do desenvolvimento das infra-
-estruturas e da diversificação das actividades, ao abrigo do
eixo 3 do RDR, a fim de que essas zonas sejam mais atrac-
tivas. Na Bulgária e na Roménia este eixo absorve 31,2% e
30% das dotações Feader, respectivamente.

Um programa Leader que deve acelerar
a reestruturação das zonas rurais

A Bulgária e a Roménia entregaram-se com entusiasmo ao
trabalho preparatório para o eixo Leader. Perto de 2,5% das
dotações Feader estão reservadas para o financiamento de
estratégias de desenvolvimento local aplicadas pelos GAL, a
primeira das quais será seleccionada antes de 2010, o prazo
de selecção previsto no RDR.
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A Bulgária está mais adiantada do que a Roménia nesta fase
preparatória. Um projecto financiado pelas Nações Unidas no
períodode2003-2006possibilitou a criaçãodegruposde acção
local, através dos quais foram criadas várias parcerias público-
-privadas. Foram concebidas estratégias de desenvolvimento
local e iniciados projectos em onze zonas. A experiência assim
acumulada permitiu que a Bulgária elaborasse uma estratégia
Leader ambiciosa, que abrangia todos os aspectos do seu
programa de desenvolvimento rural, em todo o território.

A Roménia dedicou tambémuma energia considerável a esta
fase preparatória. O ministro da Agricultura efectuou uma
selecção prévia de 120 zonas com experiência de execução
de projectos locais, com vista a promover a criação de parce-
rias destinadas a elaborar as estratégias de desenvolvimento
local. Estas entidades continuarão a existir depois de 2007, para
escolher omais rapidamente possível os primeiros GAL. Além
disso, foi designado em todos os serviços descentralizados (ao
nível NUTS 3) (3) um responsável pelo acompanhamento desta
fase preparatória que contribuirá para reforçar os intercâm-
bios entre os níveis nacional e local. As várias regiões romenas
poderão elaborar as suas próprias estratégias, baseadas em
todas as medidas do eixo 3 e em três medidas do eixo 1 e
centradas, nomeadamente, na formação, no aconselhamento
e na transformação dos produtos.

No período de 2007-2009, estes dois países atribuirão a prio-
ridade à criação de parcerias e ao aperfeiçoamento da sua
estratégia de desenvolvimento, através do financiamento de
acções afectadas ao eixo Leader e autorizadas ao abrigo de
uma disposição do Tratado de Adesão.

O Leader é um trunfo de valor inestimável para estes dois paí-
ses, que se confrontam ambos com a necessidade de reestru-
turar as suas zonas rurais. Osmétodos de execução inovadores
do programa acelerarão a reestruturação económica e social
das regiões rurais, pois quando se centra em questões espe-
cíficas, a iniciativa Leader:

promovendo o desenvolvimento do® know-how local, atra-
vés do recrutamento de dirigentes de grupo e de técnicos,
fomentará a divulgação da informação e a prestação de
aconselhamento, dois aspectosmuito importantes no con-
texto de uma população rural com pouca instrução;
na sua qualidade de iniciativa intersectorial, facilitará a®

consolidação ou a reestruturação do emprego agrícola,
estabelecendo ligações com actividades que reforçarão
a imagem da região;
inserindo os agentes numa rede e criando no âmbito dessa®

rede plataformas de intercâmbio a nível nacional, melho-
rará a concepção da política nacional.

(3) A classificação NUTS é de carácter hierárquico, na medida em que
subdivide o Estado-Membro em três níveis: níveis NUTS 1, 2 e 3.
O segundo e o terceiro nível são subdivisões do primeiro e do
segundo nível, respectivamente.
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Observatório Leader+:
organização e ligação em rede do Leader+
a nível europeu

Introdução

O Observatório Leader+ é a estrutura da Direcção-Geral da
Agricultura e do Desenvolvimento Rural da Comissão Euro-
peia responsável pela organização da rede Leader+ a nível
comunitário.

O Observatório Leader+, também designado pelo nome de
Observatório dos Territórios Rurais, desempenha desde 2004
uma série de tarefas e actividades variadas, com a ajuda do
Leader+ Contact Point.

A fim de estabelecer o contacto com os territórios rurais da
Europa, o Observatório criou vários instrumentos, alguns dos
quais, tais como as publicações, são instrumentos de divul-
gação mais tradicionais, ao passo que outros, como as ferra-
mentas «interactivas» do sítio Internet Leader+, são típicas do
espírito Leader, nomeadamente ao adoptarem uma aborda-
gem inovadora e da base para o topo.

Embora o Leader+ seja uma iniciativa da Comissão Europeia
centrada inicialmente naUE-15 emais recentemente naUE-25 e
na UE-27, o Observatório dirige se tambéma todos os agentes
das regiões rurais, em toda a parte e a todos os níveis. Esta filo-
sofia tem se reflectido no trabalho executado ao longo destes
últimos anos. Tal comoacontece comamaior
parte das redes, émuito vantajoso que exista
umquadro de recolha e divulgação da infor-
mação, em suporte de papel ou em formato
electrónico, até porque facilita o contacto
interpessoal. Efectivamente, o Observatório
Leader+ é constituído por uma equipamuito
pequena, mas muito importante do ponto
de vista do apoio ao Contact Point, que por
sua vez obtémdos GAL e de outros agentes
das zonas rurais informações e conhecimen-
tos sobre o desenvolvimento rural, em todas
as suas formas e esferas de acção.

A verdadeira essência da ligação em rede
consiste assim em saber quem são as pes-
soas», «o que estão a fazer» e, o que émais
importante, «como é que o estão a fazer».

Com base nestes elementos, a tarefa do Observatório, que
consiste em prestar informações aos agentes domundo rural
sobre as principais tendências da situação nas zonas rurais, é
muito facilitada. É para esta tarefa que vamos voltar agora a
nossa atenção.

O sítio Internet Leader+: uma ferramenta
criada a pensar em si!

Todas as iniciativas comunitárias dispõem de um sítio Inter-
net específico que é um instrumento de comunicação indis-
pensável e o sítio Internet Leader+ não é excepção! Quando
falamos do conteúdo de um sítio Internet, o que é necessário
saber é onde e como se foi buscar esse conteúdo e, ao tentar
determiná-lo, verificamos que a abordagem da base para o
topo é umprocesso consagrado de recolha e disponibilização
dessa informação e desses dados. Embora existissem já sítios
Internet Leader+ nacionais, o Observatório Leader+ compre-
endeu que era necessário criar uma plataforma que comple-
tasse essa informação nacional e apresentá-la através de um
portal europeu.

OObservatório compreendeu tambémque, dada a importân-
cia de atingir um público o mais alargado possível, a questão
da língua era crucial, nomeadamente para a população das
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zonas rurais. Por esta razão, foi atribuída a maior atenção à
disponibilização no sítio de menus principais em todas as
línguas oficiais da UE 27. É também disponibilizado o maior
número possível de conteúdos na língua de origem e/ou em
inglês. Porém, os submenus das ferramentas do sítio Internet
estão apenas disponíveis em 11 línguas.

Os conteúdos não são apenas apresentados de forma clássica,
tal como em arquivos, sendo também acessíveis através de
uma série de ferramentas interactivas que, por seu turno, estão
ligadas a bases de dados e funcionam através de motores de
pesquisa. Estas ferramentas foram desenvolvidas tendo em
conta as necessidades específicas dos agentes domundo rural
e, nomeadamente, dos GAL, não só porque foram eles que
contribuíram comgrande parte da informação, como também
porque são eles os principais beneficiários dessa informação
consolidada. O sítio Internet foi desenvolvido ao longo de um
período de três anos e tem continuado a evoluir, em termos de
funcionalidade e conteúdos disponíveis. Abordaremos agora
algumas das muitas componentes do sítio Internet em que é
apresentada a totalidade das ferramentas disponibilizadas aos
agentes domundo rural europeu, e não só, que constituemum
legado evidente do trabalho do Observatório.

Quem é quem no Leader

Saber quem são as pessoas e como contactá-las é uma das
informações fundamentais para quem trabalha no Leader+.
São abrangidos todos os que trabalhamanível europeu, nacio-
nal e local, para que as questões relacionadas com a execução
e os aspectos processuais possam ser tratadas pela pessoa
mais adequada. Consta também da base de dados dos GAL
uma lista de 1 153 GAL, organizada por Estados-Membros, que
abrange os 896 GAL da UE 15 e mais 257 dos novos Estados-
-Membros. Nestas fichas de dados dos GAL são apresentadas
informações pormenorizadas sobre a estratégia de desenvolvi-
mento rural doGAL e dados destinados a facilitar a cooperação
transnacional.

No que a este ponto se refere, estão disponíveis outras ferra-
mentas conexas: uma ferramenta de pesquisa de parceiros e
uma base de dados de cooperação, desenvolvidas tendo em
conta as necessidades dos GAL e descritas mais adiante.

Eventos

O Observatório organizou oito eventos desde Outubro de
2004. Dois deles tiveram lugar em Bruxelas e os outros seis
foram descentralizados, o que significa que se realizaram
em diferentes Estados-Membros, tendo sido acolhidos pelo
GAL local. É tratado em todos os seminários do Observatório
Leader+ um tema Leader+ específico, o que significa que é

necessário promover a participação domaior número possível
de GAL cujos principais interesses sejam representados pelo
tema escolhido, a fim de disponibilizar informações e contac-
tos relevantes e de prestar apoio a esses GAL no domínio da
aplicação das suas estratégias locais. Quando o seminário se
realiza no território do GAL, o programa inclui visitas dos par-
ticipantes aos projectos relevantes do GAL. Estas visitas pro-
porcionam provas tangíveis do trabalho Leader+ a nível das
bases e ilustram a contribuição que o Leader pode prestar para
o desenvolvimento local. Como tal, esses eventos constituem
um ponto de encontro para os beneficiários da iniciativa. O
êxito dos seminários é também facilitado por uma escolha
criteriosa dos oradores e dos moderadores que, devido à sua
experiência e conhecimento do tema abordado, podem res-
ponder a perguntas específicas.

O êxito destes eventos está dependente da contribuição das
autoridades de gestão, das redes de unidades nacionais, dos
GAL e de outros agentes do mundo rural. Podem ser todos
convidados a participar no evento, efectuando apresentações
sobre estudos de casos específicos, falando das suas experiên-
cias a nível territorial em matéria de uma nova metodologia
ou processo de decisão,moderandoworkshops, apresentando
informações sobre os aspectos debatidos e contribuindo de
ummodo geral para o debate. Todos os participantes em ini-
ciativas territoriais além dos GAL têm assim oportunidade de
prestar um contributo positivo, partilhando a sua experiência
e know-how. Os eventos constituem também uma excelente
fonte de ideias de boas práticas e, uma vez que os participan-
tes estão pessoalmente em contacto, incentivam o intercâm-
bio de informações.

Efectivamente, a ligação em rede e a cooperação têmmarcado
presença em todos os seminários do Observatório, mas mais
do que nunca na «Feira da cooperação europeia» realizada
em Bruxelas em Junho de 2005. O objectivo deste evento era
a promoção da cooperação transnacional e o apoio à função
de coordenação das administrações nacionais. Este objectivo
foi alcançado pelos seguintes meios: uma selecção criteriosa
dos oradores, dos projectos e dos temas, uma exposição com
stands nacionais e uma «área de busca de um parceiro» espe-
cífica. A presença da Comissária Fischer Boel reforçou também
a importância do evento.

Tal comonocasode todososoutros seminários, a documentação
relevante, que inclui fotografias, pode ser consultada na secção
deeventosdo sítio Internet. Umoutro instrumentoestreitamente
relacionado com este tema é o calendário de eventos, onde se
podem obter informações pormenorizadas sobre os eventos
relacionados com o desenvolvimento rural. O conteúdo deste
calendário é extraído não só da publicação Flash News, como
tambémdas contribuições prestadas pelo público em geral.
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Ficheiros dos Estados-Membros

A nível dos Estados-Membros, pode ser obtida uma síntese da
situaçãoactual doprogramaLeader anível nacional nasfichasde
dadosdospaíses.EstesFicheirosdosEstados-Membros contêm
tambémummapa, elaborado pelas unidades da rede nacional,
que indica a localização de todos os GAL. A imagemdo Estado-
-Membro no mapa (UE-25) contém uma ligação interactiva à
basededados deGAL, onde épossível obter outras informações
sobre os GAL e os respectivos territórios e estratégias. Osmapas
nacionais da UE-15 foram também coligidos pelo Observatório
num mapa de GAL europeus (ver publicações), onde foram
incluídos posteriormente os dois novos Estados-Membros,
quando ficaramdisponíveis. Estemapa europeu, que identifica
todos os GAL de acordo com o respectivo código europeu e
tema seleccionado, está disponível em suporte de papel, mas
pode também ser descarregado do sítio Internet.

Publicações

O Leader+ Magazine é publicado em todas as línguas oficiais
da UE como objectivo de oferecer aos seus leitores uma pano-
râmica actualizada dos projectos Leader+ que foram ou estão
a ser executados nos diferentes Estados-Membros. Cada um
dos números da revista tem um tema especial destinado a
ilustrar uma área de interesse específica do Leader, que tanto
pode ser um dos temas Leader como um aspecto da política
do programa, sendo solicitadas contribuições nacionais con-
formes com a estrutura de conteúdos aprovada. Ummotor de
pesquisa permite fazer uma busca de artigos em função de um
dado tema, do número da revista, de umgrupo-alvo oumesmo
de uma palavra-chave. Esta ferramenta contém também uma
hiperligação a uma galeria de imagens. O Leader+ Magazine,
que se baseia no êxito do seu antecessor, o Leader II Magazine,
completa as numerosas revistas publicadas a nível nacional.

Tem um público de leitores muito alargado,
não só da comunidade Leader da UE, mas
tambémde agentes domundo rural de países
terceiros. Os assinantes podem pedir exem-
plares na língua da sua preferência ou anular
a assinatura através da ferramenta de gestão
de assinaturas da página Leader+. Existe tam-
bém nesta página uma hiperligação ao motor
de pesquisa de artigos que permite procurar
artigos específicos de acordo com vários cri-
térios, tais como o país, o tema, o número da
revista, o grupo alvo e palavras-chave, ou ainda
através de uma opção «texto livre». Os artigos
estão tambémdisponíveis emversão impressa,
em inglês, e podem ser descarregados indivi-
dualmente em formato PDF. A navegação está
disponível em 11 línguas.

As boas práticas Leader+ consistem em exemplos recolhidos
na UE-15 pelo Observatório Leader+, com a ajuda das uni-
dades das redes nacionais e das autoridades de gestão
nacionais. Todos os exemplos foram seleccionados na base
de dados de boas práticas europeias Leader+, que está tam-
bémdisponível no sítio Internet, e serão disponibilizados em
22 línguas da UE.

A publicação Flash News foi concebida para apresentar notí-
cias periódicas actualizadas e importantes sobre o Leader+, tais
como eventos e publicações interessantes. Tal como a revista,
completa o que é publicado a nível nacional, oferecendo uma
visão europeia do Leader+, e pode ser descarregada direc-
tamente numa de cinco línguas à escolha, através de uma
hiperligação. É também possível contribuir com notícias e os
leitores são convidados a enviar notícias sobre projectos de
cooperação, bem como a aceder, através de uma hiperligação,
à Leader Competence Pool («Pool» de competências Leader)
referida mais adiante.

Biblioteca

A biblioteca Leader+ foi organizada com base em três cate-
gorias principais de documentos: «Capitalização Leader»,
«Documentos UE» e «Documentos redes nacionais», que
agrupam informações com uma utilização ou um interesse
específicos. Por exemplo, a «Capitalização Leader» contém
documentos e publicações importantes produzidos pelas
unidades das redes nacionais, que prestam apoio metodo-
lógico, bem como informações Leader II ou sobre o futuro
período de programação. As três secções estão subdivididas
em função de diversos temas relacionados com o Leader, a
saber: acompanhamento, avaliação,metodologia, cooperação
e boas práticas. Os «Documentos UE» são documentos oficiais
das instituições europeias ligadas ao Leader, ao passo que os
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«Documentos redes nacionais» fornecem a hiperligação que
conduz o utilizador às bibliotecas Internet nacionais dos dife-
rentes Estados-Membros. A biblioteca é permanentemente
actualizada, constituindo uma fonte de informações importan-
tes sobre a iniciativa Leader para todos os agentes domundo
rural, nomeadamente quando é utilizada em conjunção com
a secção de arquivos Leader.

Galeria de imagens

A fim de permitir que o utilizador tenha acesso às fotografias
utilizadas nos artigos do Leader+ Magazine, foi criada uma
galeria de imagens associadas aos artigos, através da qual se
pode também ter acesso ao texto do artigo. Esta ferramenta
enriquece os textos publicados e dá a conhecer as persona-
lidades que estão por detrás dos projectos, bem como o seu
contributo para o desenvolvimento rural. Esta função só está
disponível em inglês, se bem que os menus de texto existam
em 11 línguas.

Todas estas características podem ser consideradas como com-
ponentes «estáticas» do sítio Internet. Porém, as ferramentas
talvez mais úteis e certamente mais sofisticadas que foram
desenvolvidas pelo Observatório são as que formamo Leader+
interactivo. Estas ferramentas foramconcebidas principalmente
(mas não exclusivamente) para os GAL e estão ligadas directa-
mente a bases de dados criadas para efeitos específicos.

A ferramentamais recente é a Leader Competence Pool (LCP)
(«Pool» de competências Leader) desenvolvida em resposta
aos resultados da avaliação intercalar Leader+. O Observa-
tório considera também essencial que as competências e a
experiência adquiridas no âmbito do Leader II e do Leader+
não se percam. Esta ideia foi debatida e aprofundada com
representantes dos GAL, das unidades das redes nacionais

e das autoridades de gestão, no decurso de
um seminário do Observatório Leader+ rea-
lizado em Tihany, na Hungria, em Novembro
de 2006. A ferramenta LCP foi lançada pelo
Contact Point, em cooperação com as auto-
ridades de gestão Leader+ e as unidades das
redes nacionais, que sugeriram candidatos
adequados para registo e publicação dos res-
pectivos perfis. Proporciona a todos aqueles
que trabalham na área do desenvolvimento
rural na Europa uma ferramenta através da
qual poderão encontrar pares ou informações
especializadas emdeterminados campos e que
os poderá ajudar em várias situações. Estão já
registados profissionais que trabalham em:
gestão de GAL; redes regionais, inter-regionais
ou nacionais; e organismos institucionais, tais
como as autoridades de gestão.

A ferramenta pesquisa de parceiros é a que é utilizada hámais
tempo, pois estava já disponível no âmbito do Leader II. Foi
desenvolvida para reforçar a cooperação, nomeadamente a
cooperação transnacional, e está tambémdisponível nos sítios
Internet Leader+ nacionais. Permite que um GAL, utilizando
palavras-chave simples, procure outros GAL e projectos inte-
ressantes em Estados-Membros específicos. Os utilizadores
podem também fazer uma pesquisa por temas e combinar
diferentes opções, tais como características regionais. É tam-
bém possível anunciar um projecto específico ou pesquisar
parceiros adequados que procuram projectos.

O relevo atribuído pelo Observatório à importância da
cooperação transnacional é completado através da base de
dados de projectos de cooperação. Esta base de dados permite
que os GAL troquem informações sobre a implementação da
cooperação transnacional, em relação a projectos aprovados
no âmbito da iniciativa Leader+. São apresentadas informações
sobre os contactos dos parceiros participantes, os objectivos
comunsda cooperação, o planode acção conjunta, os aspectos
legais, os produtos e resultados esperados e informação
financeira. Por consequência, é um instrumento muito útil de
demonstração dos benefícios da cooperação, que contribui
para incentivar novas actividades de cooperação. Para tal as
autoridades de gestão e as unidades de redes nacionais são
convidadas a enviar uma lista dos seus projectos aprovados.
Cada um dos projectos individuais é depois ligado a um
modelo ou a uma ficha de dados do projecto com vários
campos descritivos do projecto, preenchida pela autoridade
de gestão ou pela unidade da rede nacional, com a ajuda
do GAL. Estas informações estão disponíveis na língua do
parceiro principal e são traduzidas para inglês pela Comissão
Europeia depois de a ficha de dados ter sido correctamente
preenchida.
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Uma das principais tarefas do Observatório tem sido a recolha
de dados sobre todos os GAL, para incluir na base de dados de
GAL. Este trabalho, iniciado no primeiro trimestre de 2005, cen-
trava se inicialmente na UE-15, mas inclui actualmente dados
sobre os GAL dos novos Estados-Membros (trabalho em curso).
É também possível aceder à base de dados de GAL através
dos ficheiros dos Estados-Membros individuais. A informa-
ção registada na base de dados foi recolhida inicialmente pelo
Contact Point, com base em informações que constavam dos
relatórios anuais. As fichas foram enviadas às autoridades de
gestão relevantes, para estas preencherem os campos em
branco. Depois de ter sido preenchida, a ficha era validada
pela autoridade de gestão e seguidamente era efectuado um
pedido de tradução à Comissão Europeia. Quando aparece na
ficha a referência «Ainda não validado pelas autoridades nacio-
nais» é porque esta não foi ainda validada pelas autoridades
nacionais e, por consequência, não foi ainda traduzida.

É possível ter acesso às informações que constam da ficha de
dados do GAL quer através de um motor de pesquisa, utili-
zando os critérios de selecção específicos disponibilizados,
quer através da página dos ficheiros dos Estados-Membros (ver
mais atrás) quer ainda através da página «Quem é quem», que
dá acesso à lista de endereços dos GAL. As fichas de dados dos
GAL podem também ser descarregadas em formato PDF.

Alémdas informações contidas nas publicações, na biblioteca
e nas várias bases de dados, o Observatório tem recebido
numerosos pedidos de informação sobre projectos de «boas
práticas». Se bem que se possa partir do princípio de que os
artigos da revista descrevem «boas práticas» e que, como tal,
podem ser uma fonte de inspiração e de ideias, decidiu-se ir
mais além, criando uma base de dados de boas práticas. Uma
«boa prática» pode incluir não só projectos individuais com
um enfoque estratégico especial, como tambémuma série de
projectos considerados como um todo.

A recolha de exemplos de boas práticas, a nível europeu, é
uma das tarefas do Observatório Leader+. Tem como objec-
tivo apresentar a um público amplo as realizações do Leader+
em áreas rurais, mas também se destina a todos os agentes
de desenvolvimento rural que estejam interessados em saber
como é que o Leader+ está a ser implementado. Para tal o
Observatório seleccionou uma equipa de peritos que recolhe-
ram exemplos de boas práticas seleccionados, a nível nacional,
pelas unidades da rede nacional e pelas autoridades de gestão
do Leader+. Os critérios para identificar boas práticas estiveram
intimamente ligados às sete características do Leader+, que
são válidas para todos os programas Leader+ na Europa, tendo
sido adicionados dois «novos» critérios, a transferibilidade e
sustentabilidade. Depois de seleccionarem os exemplos, os
peritos refundiram-nos nummodelo comum europeu. A ideia

era seleccionar para cada Estado-Membro entre dois e cinco
exemplos que contivessem, pelo menos, algumas acções/
/projectos de cooperação, distribuídos entre os quatro temas
Leader+ e que respeitassem a diversidade temática, o tipo de
projecto, o equilíbrio geográfico e os critérios relacionados
com o conteúdo associados à abordagem do Leader.

Esta base de dados é uma fonte de informação continuamente
em crescimento, àmedida que vão sendo adicionados novos
exemplos de boas práticas que também contribuem para a
diversidade do Leader+. As informações estão disponíveis em
inglês e são apresentadas em formato de ficha técnica. Todas
as fichas técnicas podem também ser visualizadas e descarre-
gadas em formato PDF. É possível aceder a estas fichas téc-
nicas a partir do motor de pesquisa, utilizando os critérios de
selecção fornecidos. Serão adicionados novos exemplos de
boas práticas, àmedida que estiverem disponíveis. Está tam-
bém prevista a ligação desta ferramenta à base de dados de
grupos de acção local.

A base de dados de indicadores de monitorização Leader+
presta informações estatísticas a nível de programa, nacional
e da UE para os anos de 2003 e 2004 e também para 2005,
quando estão já disponíveis.

Foi tambémcriado ummotor de pesquisa que funciona através
de um portal Internet e que está ligado a todas as bases de
dados, utilizando uma «interface comum». O Leader+ InfoBank
permite ao utilizador procurar informação por países, temas,
palavras-chave ou «texto livre», através de um único portal, em
bases de dados criadas no âmbito do Leader+, tais como a base
de dados de boas práticas, a base de dados de publicações
(Leader+Magazine) e a base de dados de projectos de coopera-
ção. A base de dados de GAL e a LCP estão também integradas
no InfoBank, mas sem as funcionalidades «palavras-chave» e
«grupos-alvo», que não são aplicáveis nesses casos.

Conclusões

A importância de dispor de informações validadas e coerentes
sobre o programa Leader a nível da UE não pode ser subesti-
mada. As diferentes tarefas, tal como foram descritas, foram
efectuadas adoptando efectivamente uma abordagemdabase
para o topo, em termos de recolha da informação e de criação
das várias bases de dados. O valor dos resultados obtidos até
à data é evidente, pois os GAL e os outros agentes do mundo
rural têmpela primeira vez uma ideiamuitomais clara de como
se passam as coisas no Leader+ e, principalmente, dispõem
agora de uma gama de excelentes instrumentos para as suas
iniciativas futuras de desenvolvimento rural. Contudo, a conso-
lidação dos êxitos faz parte da tradição Leader e é certamente
o que o Observatório continuará a fazer de futuro.
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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 financeiro de Leader+ é concedido a parcerias, grupos de acção local (GAL), com elementos 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 ede alta qualidade, bemcomoa cooperaçãonacional e transnacional. A fimde 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 selecção é aberto e rigoroso.

Ao abrigo de cada programade desenvolvimento local, podem ser financiados projectos individuais adequados

à estratégia da região. São elegíveis para Leader+ todos os projectos subvencionáveis 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 associações 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 financiados pelo FEOGA, secção Orientação, e o restante através de financiamento

público e privado.
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