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

Tipo de programa
iniciativa comunitária

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

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

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

Ao abrigo de cada programa de desenvolvimento local, podem ser financiados projectos indi-
viduais que se adeqúem à estratégia da região. São elegíveis para Leader+ todos os projectos sub-
vencionáveis ao abrigo do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA), do Fun-
do 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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«A presente revista da Comissão Europeia destina-se a promover o acesso do público às informações sobre a 
iniciativa comunitária Leader+. O nosso objectivo é divulgar informações exactas e actualizadas. Caso nos 
sejam assinalados erros, procuraremos corrigi-los. Todavia, a Comissão declina toda a responsabilidade 
quanto às informações contidas na presente revista, nomeadamente a nível dos dados financeiros relaciona-
dos com os projectos descritos e, em especial, da elegibilidade das despesas. Os leitores devem, por conse-
guinte, tomar todas as precauções necessárias antes de fazer uso destas informações, que utilizam por sua 
conta e risco.»
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Bem-vindos a esta primeira edição de Leader+ Magazine, que se-

gue as pegadas do êxito de publicação sobre Leader II. Tal como 

a sua antecessora, também esta publicação pretende colocá-lo 

em contacto com a iniciativa Leader+, divulgando os projectos 

Leader+ e o impacto que causam na vida diária das pessoas que 

vivem em territórios rurais. Esta edição contém bastante informa-

ção acerca do que tem vindo a acontecer, em relação aos vários 

temas estratégicos, nos territórios europeus Leader+ desde que 

a iniciativa foi lançada. Debruçamo-nos também sobre a impor-

tância do programa Leader+ para os novos Estados-Membros e 

damos notícias sobre o Contact Point do Observatório Leader+, 

recentemente inaugurado.

Recordemos um pouco o que foram as iniciativas Leader I e 

Leader II, antecessoras de Leader+.

A iniciativa Leader nasceu no contexto da primeira reforma 

dos fundos estruturais (1989-1993). A Comissão concebeu as ini-

ciativas comunitárias como um instrumento para promover me-

didas de particular interesse para a Comunidade (como a coope-

ração transnacional) e para introduzir e testar novos métodos e 

conceitos a integrar nos programas gerais.

A iniciativa comunitária Leader I (ligações entre acções para 

o desenvolvimento da economia rural) foi lançada em 1991, com 

o objectivo de melhorar o potencial de desenvolvimento das zo-

nas rurais, através do incentivo à iniciativa local, da promoção da 

aquisição de conhecimentos acerca do desenvolvimento local e 

da divulgação destes conhecimentos em outras zonas rurais.

Convém lembrar que muitos dos programas nacionais de de-

senvolvimento rural desta altura não tinham em conta os interes-

ses rurais globais para além dos sectores económicos primários 

tradicionais e eram geralmente administrados com uma aborda-

gem «do topo para a base».

Desta forma, a iniciativa Leader começou de uma forma ex-

perimental, juntando ao nível local as várias questões, recursos e 

agentes, numa abordagem que fi cou conhecida como «de desen-

volvimento integrado». A perspectiva local necessária ao desen-

volvimento foi alcançada através dos grupos de acção local (GAL), 

criados a partir dos sectores público, privado e de voluntariado 

para supervisar a execução do programa Leader local.

O ano de 1991 assistiu à fase de «lançamento» do programa 

Leader, com 217 GAL a trabalhar em zonas rurais menos desen-

volvidas (regiões dos objectivos n.os 1 e 5b). Isto permitiu a ligação 

em rede e o intercâmbio de ideias e experiências. O investimento 

total da UE foi de 417 milhões de ecus, o que representava cerca 

de 1% dos fundos totais para os quadros comunitários de apoio 

durante o mesmo período.

Em 1994, o Leader II passou àquela que foi vista como a fase 

da «generalização», com cerca de 1 000 GAL de regiões dos ob-

jectivos n.os 1, 5b e 6, tendo este último em conta as necessidades 

especiais de certas zonas dos novos Estados-Membros nórdicos. 

Sendo um programa mais abrangente, o Leader II introduziu a 

cooperação e a inovação como dimensões adicionais e, graças à 

criação de redes, foi possível partilhar as boas práticas através de 

fronteiras regionais e nacionais. A acção-piloto Leader foi também 

estabelecida nesta altura, o que levou à experimentação de novas 

ideias. 

A iniciativa Leader+ foi criada em 2000 como uma das quatro 

iniciativas fi nanciadas pelos fundos estruturais da UE (sendo as 

outras três URBAN, Interreg e EQUAL). Ao contrário do que acon-

teceu com Leader I e II, todos os territórios rurais são elegíveis 

para esta iniciativa. Leader+ articula-se em torno de três acções 

principais e de grandes temas estratégicos, colocando a tónica 

nas parcerias e na criação de redes para o intercâmbio de experi-

ências. Esta revista dá a conhecer o que tem acontecido ao abrigo 

de Leader+ nos 892 GAL seleccionados pelos 73 programas a ní-

vel nacional e regional. Isto representa um investimento de cerca 

de 5 mil milhões de euros, que serão aplicados ao longo de todo 

o tempo de vida de Leader+ (2000-2006), terminando o período 

de elegibilidade das despesas no fi nal de 2008. A diversidade das 

abordagens patente nos diferentes estudos de caso apresentados 

nesta revista atesta a variedade e criatividade das estratégias de 

desenvolvimento rural, bem como as oportunidades de aprendi-

zagem e colaboração a nível regional, nacional e europeu.

O desenvolvimento rural nos 10 novos Estados-Membros 

representa novos desafi os e é estimulante ver que medidas do 

tipo Leader+ têm sido já adoptadas por vários dos novos Esta-

dos-Membros. Fica também claro que qualquer nova política de 

desenvolvimento rural deve incluir o método Leader, sobretudo 

a abordagem «da base para o topo» reforçada, que confere às au-

toridades e comunidades locais uma maior capacidade de inter-

venção no que respeita à concepção e aplicação de programas 

para satisfazer as necessidades locais.

José Manuel Silva Rodriguez,
director-geral da Agricultura e 
do Desenvolvimento Rural

Numa palavra...
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Pessoa de contacto: Jean-Marc Nadal
E-mail: jm.nadal@paysmellois.org
Sítio Internet:  www.sir-poitou-charentes.org/LEADER/
Leader_mellois.asp
Fotografi a cedida pela rede nacional francesa

Pessoa de contacto: Tsiberis George
E-mail: etanam@etanam.gr
Sítio Internet: www.etanam.gr
Fotografi a cedida pela rede nacional grega

Leader+ em acção

Um rally que implica 
os jovens na vida local

Estado-Membro: França 

Região, distrito: Poitou-Charentes (Deux Sèvres)

Nome do GAL: GAL de Pays Mellois

Custo total do projecto: 94 000 euros

UE: 47 000 euros

Outros fundos públicos: 47 000 euros

Com o objectivo de conseguir fi xar os jovens à sua terra natal, o 

GAL de Pays Mellois organizou um rally que pretendia dar-lhes uma 

imagem viva e aberta da sua região e envolvê-los na vida local. Este 

encontro cultural e desportivo, que teve lugar nas férias de Verão e 

nas férias intercalares de Outono de 2004, atraiu mais de 120 jovens 

de Pays Mellois e Val d’Adour, uma área que se insere nas regiões 

da Aquitânia e Sul-Pirenéus. Estas duas regiões têm em comum as 

iniciativas que desenvolvem dirigidas aos jovens. Em Pays Mellois, 

o programa Leader+ dará um impulso à política para a juventude 

através da criação de centros de jovens geridos por jovens em zonas 

carentes deste tipo de dinâmica. Estes centros, instalados em juntas 

de freguesia ou associações, irão permitir aos jovens dos 6 aos 18 

anos trabalhar em iniciativas comunitárias fora do horário escolar ao 

longo de todo o ano e, entre outras coisas, preparar o rally. O projec-

to é fi nanciado ao abrigo da acção 2 do programa Leader+.

Um comboio turístico para Parga

Estado-Membro: Grécia

Região, distrito: Epiro

Nome do GAL: Agência para o Desenvolvimento de Amvrakikos, SA

Custo total do projecto: 186 328 euros

UE: 93 164 euros

Outros fundos públicos: 18 633 euros

Fundos privados: 74 531 euros

Uma nova actividade já em curso é um circuito turístico de com-

boio que articula o turismo de Parga com os interesses das zo-

nas do interior. Agora que o projecto se encontra concluído, as 

viagens são organizadas diariamente. O ponto de partida do tra-

jecto, que utiliza um pequeno comboio com lotação para 40 pes-

soas, é a entrada da cidade de Parga, sendo o destino Anthousa 

e o seu castelo. Os visitantes de Parga têm assim a oportunidade 

de descobrir a história e as maravilhas naturais do interior mon-

tanhoso tão desconhecido. Este projecto foi recebido com entu-

siasmo pela comunidade local.
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Desenvolvimento 
de equipamento 
para reparação de janelas

Estado-Membro: Finlândia

Região, distrito:  Ostrobótnia

Nome do GAL: GAL de Aisapari

Custo total do projecto:  113 335 euros

UE: 42 500 euros

Outros fundos públicos: 42 500 euros

 Fundos privados: 28 335 euros

Os proprietários de casas de madeira podem fi nalmente ter boas 

portadas. No passado, o facto dos troncos cederem com o assen-

tar gradual das portadas constituía um problema que afectava 

não só a Finlândia mas também outros países, uma vez que as 

soluções pré-montadas para casas de madeira não eram fáceis 

de encontrar.

O projecto Fasadi («fachada»), desenvolvido na região sul de Os-

trobótnia, na Finlândia, veio dar uma resposta a esta necessidade. 

A ideia para este projecto partiu de empresas locais e do grupo 

Leader Aisapari, da região dos lagos e de Härmänmaa, que tam-

bém contribuíram para o fi nanciamento do projecto. 

Finalmente apareceu no mercado um kit de qualidade para por-

tadas que se adequa tanto a casas de madeira construídas de raiz 

como a casas remodeladas. Graças à nova solução de montagem, 

a instalação do sistema leva apenas 5 minutos. A gama de porta-

das disponível baseia-se em estilos tradicionais e também pode 

ser usada em construções em tijolo.

«Festival da Natureza» 
em Ourthe Moyenne

Estado-Membro: Bélgica

Região, distrito: Vale do Ourthe, Valónia

Nome do GAL: Ourthe Moyenne

Custo total do projecto: 326 305 euros

UE: 146 838 euros

Outros fundos públicos: 109 712 euros

 Fundos privados: 69 755 euros

O primeiro «Festival da Natureza» resultou de um projecto con-

junto do GAL local e dos postos de turismo da região de Ourthe 

Moyenne. Este festival, intitulado «O esplendor e a intimidade das 

paisagens de Ourthe», convida os visitantes a descobrir e a com-

preender a forma como o ser humano tentou dominar e moldar a 

paisagem natural para poder sobreviver. Pretende ser um projec-

to em contínuo desenvolvimento com vista a sensibilizar os turis-

tas e o público local em geral para as questões ambientais. Entre 

os meses de Junho e Setembro já decorreram mais de cem acti-

vidades, nomeadamente caminhadas, conferências interactivas, 

cursos de pintura e uma introdução à pesca. Está em marcha um 

processo de avaliação que irá ajudar a identifi car as necessidades 

do projecto, especialmente no que toca a publicidade e promo-

ção, gestão de parcerias e instituição de práticas inovadoras e de 

desenvolvimento. Na verdade, estes e outros aspectos serão ob-

jecto de discussão e formação para o próximo festival.

Pessoa de contacto: Fasadi Design Oy
E-mail: ilpo.kakko@aisapari.net
Sítio Internet:  http://www.aisapari.net
Fotografi a cedida pela rede nacional fi nlandesa

Pessoa de contacto: Catherine Honnay
E-mail: leader.ourthe@belgacom.net
Sítio Internet: www.festivalnature.com
Fotografi a: CAR Leader+ da Valónia
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A criação de redes é uma acção prioritária de Leader+, tal como 

já o era para Leader II, sendo agora designada como acção prio-

ritária 3. A criação de redes signifi ca que, no seio de Leader+, é 

dada especial prioridade ao intercâmbio de informações acerca 

de actividades, experiências e conhecimentos entre todas as par-

tes interessadas da Comunidade. Nas zonas rurais a criação de 

redes incentiva as pessoas a cooperar e a retirar ensinamentos do 

desenvolvimento rural das várias regiões.

Criado pela Comissão Europeia, o Observatório Leader+ é 

responsável pela organização da rede ao nível rural, sendo-lhe 

cometidos os objectivos específi cos a seguir descritos.

Informar a comunidade rural acerca de:

• medidas que estimulem o desenvolvimento rural;

• boas práticas em matéria de desenvolvimento 

 local nas zonas rurais;

• principais tendências na economia rural 

 da comunidade e fora da comunidade;

• lições de Leader+ e consequências para a política rural. 

Proporcionar à comunidade:

• um ponto de encontro ao nível europeu para 

 ajudar a incentivar a cooperação europeia;

• ajuda às administrações regionais e nacionais no 

 intercâmbio de conhecimentos especializados;

• assistência às administrações nacionais nas suas 

 tarefas de cooperação e coordenação;

• relatórios sobre a aplicação e o desenvolvimento 

 do Leader+.

Estas tarefas são levadas a cabo pelo Observatório, localizado 

na Direcção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, 

Unidade F3 — Coordenação do desenvolvimento rural. Por sua 

vez, o Observatório estabeleceu um Contact Point que colabora 

nas várias tarefas acima descritas. Tal como o seu nome indica, o 

Contact Point é o principal ponto de contacto dos intervenientes 

no Leader+.

Mais concretamente, o trabalho do Contact Point articula-se 

em torno das seguintes linhas: responder aos pedidos de infor-

mação e acolher os visitantes; desenvolver o sítio Internet de 

Leader+; produzir uma publicação electrónica, a «Flash News»; 

planear e organizar seminários; dar apoio metodológico a todos 

os intervenientes Leader+; publicar a revista Leader+; fornecer 

sumários e análises do programa Leader+ e das actividades-pi-

loto ao nível europeu.

Para mais informações e perguntas acerca de Leader+:

Contact Point do Observatório Leader+

Tel.: (32-2) 235 20 20

Fax: (32-2) 280 04 38

E-mail: contact.point@leaderplus.org 

Sítio Internet Leader+: http://europa.eu.int/comm/leaderplus
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Destaque
MELHORAR A QUALIDADE 
DE VIDA NAS ZONAS RURAIS
A qualidade de vida é um valor da maior importância para todos, independentemente da nacionalidade e ori-
gem cultural. Embora uma melhoria da qualidade de vida implique uma melhoria do nível de vida, estes dois 
conceitos são, na verdade, diferentes e não estão necessariamente relacionados. A qualidade de vida é um con-
ceito subjectivo e diz mais sobre a forma como o indivíduo se sente em relação a si mesmo e em relação ao sítio 
onde vive e à forma como vive. Por outro lado, o nível de vida é medido por vários indicadores socioeconómi-
cos, estando, por isso, mais relacionado com  níveis de consumo e de rendimento. Assim sendo, uma pessoa 
pode ter um nível de vida elevado e uma baixa qualidade de vida e vice-versa. Do mesmo modo, podemos con-
siderar que duas pessoas têm o mesmo nível de vida, embora uma delas entenda que tem uma baixa qualidade 
de vida e a outra não, pelo que esta questão continuará em aberto.       

União Europeia 
Assim sendo, a própria natureza subjectiva desta temática consti-

tui um desafi o para os legisladores. 

Ao nível da União Europeia, a melhoria da qualidade de vida é um 

objectivo a médio/longo prazo em várias áreas, designadamente 

no âmbito das políticas económica, social e ambiental. Em 1977, 

a noção de qualidade social foi apresentada ofi cialmente pela 

primeira vez através da Declaração de Amesterdão sobre a Quali-

dade Social da Europa, que reconheceu que os cidadãos deveriam 

«ter acesso a um nível aceitável de segurança económica e de 

inclusão social, viver em comunidades coesas e ter capacidade 

para desenvolver todo o seu potencial económico».

No relatório apresentado no Conselho Europeu de Laeken, 

em Dezembro de 2001, a Comissão propunha que fossem defi ni-

dos indicadores em torno da «qualidade do trabalho». Da mesma 

forma, a promoção da estratégia da Sociedade da Informação de-

senvolvida desde 2000 remete também para a utilização das tec-

nologias da informação e da comunicação (TIC) como uma força 

motora ou uma condição para «uma qualidade de vida futura». 

No contexto do quinto programa-quadro de investigação, apon-

ta-se igualmente para vários aspectos que podem infl uenciar a 

qualidade de vida e que abrangem áreas tão diversifi cadas como 

a saúde, a poluição sonora e do ar, a ecologia e a preservação de 

recursos naturais e culturais.
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No entanto, o momento político decisivo foi talvez a primei-

ra estratégia da UE para o desenvolvimento sustentável, adoptada 

na Cimeira de Gotemburgo, em Junho de 2001, a qual marcou 

o início da legislação da UE nesta área, ao mesmo tempo que 

eram tidas em conta outras políticas já existentes. Para além da 

inclusão social e do envelhecimento da população, já estabeleci-

das no passado, foram defi nidas quatro prioridades ambientais: 

alterações climáticas, transportes sustentáveis, saúde pública e 

gestão dos recursos naturais. Convém ainda referir que o desen-

volvimento sustentável é um aspecto horizontal ou transversal 

exigido pela Iniciativa Leader+.

Um outro estudo levado a cabo pela Fundação Europeia para 

a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho em 2002 identifi -

cou 12 domínios relevantes para a qualidade de vida das pessoas, 

entre os quais se encontram os seguintes: recursos económicos; 

saúde e cuidados de saúde, emprego e condições de trabalho; 

conhecimento, educação e formação; famílias e agregados fa-

miliares. Este estudo concluiu que, na Europa rural, a qualidade 

de vida é relativamente elevada, mas que alguns domínios estra-

tégicos estão a fi car para trás em comparação com a Europa ur-

bana, a saber: recursos económicos, saúde e cuidados de saúde; 

habitação, conhecimento, educação e ciberensino.

O contributo de Leader+
No contexto do programa Leader+, muitas destas questões e do-

mínios estratégicos são abordados não só pelo tema da qualida-

de de vida, mas pelos diferentes temas do programa que acabam 

por funcionar em conjunto. Os outros temas — utilizar da me-

lhor forma os recursos naturais e culturais, valorizar os produtos 

locais, utilizar o conhecimento e as novas tecnologias — contri-

buem igualmente para melhorar a qualidade de vida nas zonas 

rurais. Por exemplo, não é sufi ciente ter um bom ambiente e boas 

oportunidades de emprego se não se tiver uma boa vida social 

e um fácil acesso aos serviços públicos e às novas tecnologias. 

Nem tão-pouco é útil ter acesso às novas tecnologias se as pes-

soas não puderem ter um trabalho produtivo devido à carência 

de infra-estruturas, como a tecnologia de banda larga, ou da for-

mação necessária à sua utilização. Ao abrigo do programa Lea-

der+, os grupos de acção local (GAL) podem tornar-se activos em 

vários destes domínios estratégicos para que os territórios rurais 

continuem competitivos e a tendência de despovoação rural seja 

invertida.

Os estudos de caso apresentados a seguir são apenas alguns 

exemplos que mostram a diversidade da qualidade de vida nas 

zonas rurais em diferentes Estados-Membros e o que ela signi-

fi ca para os seus habitantes. São também ilustrativos de várias 

abordagens possíveis e da forma como os GAL podem contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida nestas regiões através da 

iniciativa Leader+.
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Há uma grande diferença entre simplesmente ouvir um programa 

de rádio e participar nele. Os habitantes das aldeias, associações 

e grupos de interesse do distrito de Minden-Lübbecke, na Alema-

nha, têm a oportunidade de relatar as suas actividades num canal 

aberto aos cidadãos. Está também disponível formação para vir a 

ser «repórter da aldeia».

É quinta-feira, falta pouco para as 19 horas. Cerca de 25 pes-

soas da pequena comunidade de Niedermehnen/Vestefália Oci-

dental (700 habitantes) juntam-se no café central para ouvirem 

a rádio. Foram convidadas pelo presidente da Junta da aldeia e 

pela maioria das associações locais existentes, incluindo repre-

sentantes do jardim-de-infância e da igreja.

Às 19h04, a seguir às notícias do mundo, todos os que se 

encontram no café estão a ouvir a voz da estação local «Rádio 

Vestefálica — Canal aberto», curiosos para ouvir os frutos da sua 

colaboração com a ofi cina dos media de Minden-Lübbecke e que 

se traduz em 60 minutos de preciosa informação acerca do quo-

tidiano da aldeia e do projecto Leader «1+1=3».

Apresentação da «Rádio Leader+» 
A melodia do hino da Eurovisão diz aos ouvintes habituais 

que o director do projecto «Trabalhar com os media nas aldeias» 

vai apresentar alguns dos muitos tesouros rurais escondidos que 

descobriu enquanto viajava pelas aldeias de Minden-Lübbecke. 

O seu relato inclui histórias, anedotas e iniciativas em curso por 

parte dos cidadãos.

Muitos dos projectos levados a cabo pelo grupo de acção lo-

cal (GAL) Mühlenkreis com o apoio da iniciativa comunitária Lea-

der+ têm sido apresentados mensalmente na rádio ao longo dos 

últimos anos. Os elementos mais familiarizados com o projecto 

até já se referem ao programa como a «Rádio Leader+».

Trabalhar com os meios de comunicação     
alarga os horizontes
Todas as aldeias e os respectivos projectos são únicos, distintos 

e variados e, para além dos jornais locais, era difícil informar o 

público acerca das várias ideias e iniciativas.

Desde que a ofi cina dos media começou a viajar pela região, 

equipado com microfone e gravador, a situação mudou. As re-

des, sejam elas associações, congregações, comunidades rurais, 

iniciativas culturais ou organizações para o desenvolvimento em-

presarial e turístico, tornaram-se uma realidade. Desta forma, foi 

atingido o principal objectivo do programa: alargar os horizontes 

e aprender com a interacção mútua.

Isto é tão importante para os agentes locais como para as pes-

soas que vivem na área de difusão da estação de rádio local, uma 

vez que têm a oportunidade de conhecer a sua região a partir de 

uma nova perspectiva e intensifi car a sua identifi cação pessoal 

ALEMANHA

Uma estação de rádio local trabalha com Leader+ e abre novos canais de comunicação para manter os 
seus ouvintes informados e melhorar a sua qualidade de vida

Rede «Canal aberto»: 
trabalhar com os media nas aldeias
por Anja Schweppe-König
E-mail: Anja.Schweppe-Koenig@medienwerkstatt.org

A vida rural está no 
coração do projecto

→
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com ela. Apesar de o programa se concentrar num único tema, 

uma escolha equilibrada de músicas, histórias da região e das al-

deias e outros elementos bem preparados transmitem imagens 

vivas de tempos idos. Isto ajuda especialmente os mais jovens a 

compreender a cultura e a história da sua própria aldeia.

Guardar registos da história contemporânea 
Em Junho de 2003, o GAL Mühlenkreis propôs o projecto «Rede 

Canal aberto — Trabalhar com os media nas aldeias e as histó-

rias populares» para fi nanciamento do Leader+. As actividades 

começaram em Julho de 2003 sob a forma de uma ofi cina dos 

media em Minden-Lübbecke. O fi nanciamento cobre parte dos 

custos com o pessoal (projecto Leader) e a despesa com os equi-

pamentos para a produção de vídeo e rádio.

Para além das transmissões mensais de rádio (até agora já fo-

ram produzidas 14, só no período entre Julho de 2003 e Julho 

de 2004), o projecto inclui também uma outra componente, o 

subprojecto «Histórias populares», que visa criar um registo das 

vivências de gerações mais velhas, através da documentação de 

testemunhos contemporâneos. Mais concretamente, o programa 

pretende mostrar às gerações mais jovens aspectos da vida e do 

trabalho na aldeia.

Formação de profi ssionais da comunicação para 
garantir a sustentabilidade
A ofi cina dos media de Minden-Lübbecke disponibiliza também 

a todos os envolvidos nas diferentes associações e iniciativas ru-

rais um programa de formação completo, o «Repórter da aldeia». 

A formação vai para além dos simples aspectos práticos associa-

dos ao trabalho em estações de rádio. Os formandos tornar-se-

-ão utilizadores qualifi cados de todas as ferramentas de comu-

nicação disponíveis, desde a preparação de apresentações em 

PowerPoint, à concepção de cartazes e brochuras, passando por 

vários aspectos ligados ao trabalho de imprensa, como a escrita 

de textos expressivos, a elaboração do seu próprio sítio Internet 

e a produção de vídeos.

O programa de formação «Repórter da aldeia» visa estabele-

cer uma rede de iniciadores que continuarão o trabalho depois 

de terminado o fi nanciamento do projecto. Espera-se que os par-

ticipantes continuem a colaborar com a ofi cina dos media quan-

do estiverem a preparar e a transmitir futuras produções de rádio 

e vídeo acerca do desenvolvimento rural e regional. Fica assim 

garantida a sustentabilidade após o fi m de vida do projecto.

Entretanto, as pessoas que vieram ao café da aldeia de Nie-

dermehnen já estão mais calmas. Acharam o programa de rádio 

um verdadeiro sucesso. «Foi fantástico!», exclamam. Começam a 

falar sobre os vários elementos do programa: o passeio pelo par-

que natural LandArt, onde tinham sido colocadas várias obras de 

arte; o almoço virtual no café da quinta; o jogo da equipa local da 

liga alemã de Radball; e a música seleccionada pelas crianças e 

jovens para acompanhar as diferentes partes do programa. Riem-

-se de algumas piadas do programa que só as pessoas da aldeia 

perceberam realmente.

E, mais importante ainda, nessa mesma noite pensavam já 

no que seria o próximo programa de rádio de Niedermehnen no 

«Canal aberto».

A rádio dos cidadãos — Os factos
O projecto «Netzwerk Off ener Kanal — Medienarbeit im Dorf und 

Erzählte Geschichte» é um projecto da ofi cina  dos  media de 

Minden-Lübbecke e da associação Mühlenkreis. A legislação da 

Renânia do Norte-Vestefália sobre os meios de comunicação 

(«Landesmediengesetz») «Confere às associações a possibilidade 

de participarem com o seu contributo em programas de rádio 

dentro de um esquema estabelecido de antemão com a rádio lo-

cal. Todas as rádios locais são obrigadas a disponibilizar 50 minu-

tos da sua programação local diária para emissões ao abrigo do 

programa «Canal Aberto».

O «Canal aberto» assegura 
também formação contínua
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Os contributos para o «Canal aberto» são normalmente pre-

parados numa unidade de produção da rádio vocacionada para 

os cidadãos aprovada pela autoridade da Renânia do Norte-Ves-

tefália para a comunicação social. A produção de um programa 

demora cerca de quatro semanas, sendo os conteúdos planeados 

pela ofi cina dos media em conjunto com os grupos locais. O di-

rector do projecto é responsável pela produção fi nal e apresen-

tação do programa na rádio. O programa atinge uma audiência 

média de 4 600 ouvintes.

«Rede Canal aberto: 
Trabalhar com os media»

Estado-Membro: Alemanha
Região, distrito: Minden-Lübbecke (Renânia 
do Norte-Vestefália)
Nome do GAL: GAL Mühlenkreis

Superfi cie: 880 km²
População: 966 612

Custo total do projecto: 73 500 euros
UE: 33 000 euros
Outros fundos públicos: 33 500 euros
Fundos privados: 7 000 euros

Pessoa de contacto: 
Rainer Riemenschneider
Endereço:  Geschäftsstelle, Portastr. 13
DE-32423 Minden

Tel.: (49-571) 807 23 06
Fax: (49-571) 80 73 30 60
E-mail: 
r.riemenschneider@minden-luebbecke.de
Sítio Internet: 
http://blr.minden-luebbecke.de 

Fotografi as cedidas pelo GAL Mühlenkreis
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ESPANHA

Os fundos Leader ajudam pessoas com defi ciência a desenvolver um serviço de jardinagem para a comunidade local

Trabalho à medida 
das pessoas com deficiência

A região de Ripollés é constituída por 19 concelhos e estruturada 

em volta do vale do rio Ter. É na capital, Ripoll, que se concentra a 

maioria das actividades industriais da região.

A Fundação MAP é uma instituição privada sem fi ns lucrativos 

dedicada ao bem-estar e que envolve profi ssionais, pais e fami-

liares de pessoas com defi ciência, bem como pessoas que têm 

um interesse especial pelo serviço social da Fundação. Fundada 

em 1994 e com sede em Ripoll, é a única instituição da região a 

desenvolver actividades que vão ao encontro das necessidades 

especiais das pessoas com defi ciência.

Um dos objectivos prioritários da Fundação MAP é conseguir, 

sempre que possível, a integração social e profi ssional das pes-

soas com defi ciência. Tendo esse fi m em vista, foi criado o «Cen-

tro Especial de Emprego» do MAP, cujo objectivo tem duas ver-

tentes: por um lado, informar e formar pessoas com defi ciência 

para que possam integrar o mercado de trabalho e, por outro, 

manter ocupados todos aqueles cujas defi ciências não lhes per-

mitam trabalhar numa empresa comum. O centro concentra as 

suas actividades em duas grandes áreas: jardinagem e produtos 

manufacturados. É ainda dotado de apoio técnico especializado, 

prestado por psicólogos, assistentes sociais e orientadores.

A jardinagem é uma das actividades do centro mais adequa-

das para as pessoas com defi ciência porque permite reforçar o 

contacto com a natureza ao mesmo tempo que desenvolve a 

mobilidade.

O projecto é co-fi nanciado pelo programa Leader+ e está 

agora na sua fase de desenvolvimento, sendo gerido pelo GAL 

«Consorci Ripollés Desenvolupament». O projecto visa a separação 

física dos serviços de jardinagem das restantes actividades, na 

sequência do aumento de contratos de trabalho vindos de autar-

quias, empresas e, em menor escala, de particulares.

Os serviços prestados às autarquias incluem serviços de jar-

dinagem em parques e locais públicos e serviços especiais em 

fl orestas e rios. Para as empresas privadas, o trabalho envolve a 

manutenção das instalações e, para os particulares, trata-se so-

bretudo de trabalhos de manutenção.

Devido ao aumento da procura dos serviços de jardinagem, 

o equipamento do centro tornou-se insufi ciente, pelo que foi 

concebido um novo armazém com maquinaria apropriada para 

permitir um trabalho mais mecanizado e especializado.

O interesse social do projecto tem sido um factor determinan-

te para obter o apoio da autarquia de Ripoll (que doou o terreno 

Manutenção dos 
terrenos do mosteiro 
de Ripoll
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Novo armazém proporciona instalações para pessoas com 
defi ciência motivadas

onde estão a ser construídas as instalações), bem como do Go-

verno da Catalunha e do programa Leader+.

Os fundos atribuídos para a conclusão deste projecto ascen-

dem a 304.870 euros e incluem a construção do novo armazém, 

a aquisição de máquinas especializadas para jardinagem, tais 

como cortadores de relva e serras mecânicas, assim como a com-

pra de roupas de trabalho e de equipamento de segurança. Estas 

novas instalações entraram em funcionamento em fi nais de 2003 

e estão previstas para 10 pessoas com defi ciência.

Para além do evidente benefício social do projecto, o investi-

mento permitiu a prestação de um maior leque de actividades de 

jardinagem, tendo os aspectos mais intensivos do trabalho sido 

eliminados. Houve também uma melhoria da formação das pes-

soas com defi ciência e da segurança das condições de trabalho, 

o que, por sua vez, aumenta as oportunidades de uma futura in-

tegração nos mercados de trabalho. Trabalho à medida das 
pessoas com deficiência
Estado-Membro: Espanha
Região, distrito: Catalunha
Nome do GAL: GAL Consorci Ripollés 
Desenvolupament
  
Superfi cie: 959 km²
População: 26 377

Custo total do projecto: 304 870 euros
UE: 38 193 euros
Outros fundos públicos: 266 677 euros

Pessoa de contacto: GAL Consorci Ripollés
Endereço: A/C Joan Miro, 2-4; 
Poligon Industrial Els Pintors, 
ES-17500 Ripoll
Tel.: (34) 972 70 44 99
Fax: (34) 972 70 45 30
E-mail: crddir@ddgi.es
Sítio Internet: http://www.
ripollesdesenvolupament.com

Fotografi as cedidas pelo 
GAL Consorci Ripollés Desenvolupament
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A «Integrated Resource Development (IRD) Kiltimagh Ltd.» foi 

criada em 1989 como resposta directa à elevada taxa de emigra-

ção da zona de Kiltimagh. Esta zona da região de East Mayo é 

conhecida pela falta de oportunidades de emprego e por manter 

há várias décadas uma elevada taxa de emigração. Um estudo 

feito em 1988 veio revelar que 75% da faixa etária dos 17 aos 

25 anos era forçada a emigrar para encontrar trabalho. A zona 

tinha perdido a sua população activa e produtiva, a maioria da 

qual não acalentava grandes esperanças de algum dia voltar. O 

problema era também visível na cidade e nas zonas do interior. 

Comunidades rurais inteiras tinham sido varridas. A paisagem era 

marcada por casas degradadas e campos abandonados. Mais de 

40% dos edifícios da cidade estavam tão degradados que mere-

ciam ser demolidos. Os restantes 60% não estavam muito longe 

disso. Para além disso, há já muitos anos que não se estabeleciam 

empresas novas na região e não era para as empresas locais fe-

charem as portas. O panorama era desolador.

A IRD Kiltimagh e o Leader
Em Fevereiro de 1990, foi criado um gabinete com um director 

e um secretário a tempo inteiro, que abriu caminho para a IRD 

Kiltimagh, Ltd. se candidatar ao fi nanciamento de Leader I. Ac-

tualmente, a empresa gere os fundos Leader+ sob a alçada da 

empresa para o desenvolvimento rural da região oeste.

O tema principal escolhido por esta empresa para o desenvol-

vimento rural da região oeste foi «Melhorar a qualidade de vida 

nas zonas rurais».

Projectos de arte, cultura e património              
em Kiltimagh
A IRD Kiltimagh Ltd. é pautada por uma política de programa-

ção integrada do desenvolvimento em que todos os aspectos 

locais devem ser desenvolvidos em paralelo. Normalmente, os 

projectos que custam dinheiro e não têm um retorno claro do 

investimento tendem a ser ignorados. Na IRD Kiltimagh Ltd., o 

sector das artes, cultura e património é visto como um factor cru-

cial para o desenvolvimento da comunidade, na medida em que 

assegura uma qualidade de vida plena para os habitantes rurais.

O armazém de mercadorias da estação de caminhos-de-ferro, 

agora restaurado, funciona como o museu da cidade de Kiltima-

gh. A IRD transformou também a casa do chefe da estação e a 

bilheteira num centro de artes utilizado regularmente para ex-

posições de artistas locais, nacionais e internacionais. O edifício 

alberga ainda um espaço que os artistas à procura de um local 

sossegado, mas estimulante, para trabalhar podem usar durante 

algum tempo mediante um pagamento nominal. A restauração 

destes edifícios é de enorme valor sentimental para a comuni-

dade de Kiltimagh, uma vez que foram muitas as pessoas de vá-

IRLANDA

Contra a maré: uma comunidade irlandesa inverte anos de declínio para dar a si mesma 
um novo impulso

Uma comunidade 
em declínio

O mercado de Kiltimagh está transformado
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rias gerações que deixaram a cidade a partir daquela plataforma, 

muitos para nunca mais regressar.

O teatro local e a justiça encontram-se 
Em 2001, o grupo de teatro local propôs à IRD Kiltimagh Ltd. «in-

vadir» a Câmara Municipal, já utilizada pelo grupo como teatro 

durante os últimos 20 anos. A IRD levou a cabo uma grande re-

novação do edifício e converteu-o num verdadeiro edifício poli-

valente. Agora não é apenas um teatro, mas também um centro 

de conferências, um cinema, um tribunal e uma sala de reuniões. 

Uma série de conferências de nível nacional teve já lugar neste 

espaço. Curiosamente, quando a IRD começou a restaurar o edifí-

cio, o tribunal de primeira instância estava para sair de Kiltimagh 

devido às instalações desajustadas de que dispunha. A IRD con-

seguiu incluir as necessidades do tribunal nos trabalhos de res-

tauração e, assim, manter o tribunal na cidade. O teatro é usado 

regularmente para peças de teatro e eventos musicais.

O impacto da abordagem 
Estas duas iniciativas mostram o tipo de trabalho que tem sido fei-

to e que faz parte de um programa global que inclui actividades 

específi cas para fomentar o desenvolvimento social, ambiental e 

económico da região. Transmitem também confi ança e esperan-

ça à comunidade local, através da valorização da cultura local e 

da abertura de vias de qualidade para essa cultura se exprimir e 

desenvolver. A abordagem integrada, que passa pela conjugação 

dos esforços e ambições da comunidade e dos sectores privado e 

público, é um elemento fundamental para o êxito do programa.

O rumo dos acontecimentos inverteu-se em Kiltimag graças à 

execução do plano original e dos que se lhe seguiram. A confi an-

ça foi restaurada e as pessoas acreditam sufi cientemente na sua 

região para investirem em empresas e imóveis. E, mais importan-

te ainda, houve uma verdadeira mudança de atitude.

A possibilidade de escolha
Com o apoio de agências estatais e do sector privado, este pro-

grama lançou as bases para a sobrevivência e desenvolvimento 

futuro da comunidade de Kiltimagh. Os habitantes de Kiltimagh 

têm agora a possibilidade de opção. A opção de viverem e traba-

lharem em casa, de fi carem perto dos familiares à medida que es-

tes vão envelhecendo, a opção de transmitirem aos fi lhos e netos 

um enorme orgulho pela sua terra natal que tanto o merece. Os 

cidadãos de Kiltimagh são os donos da IRD Kiltimagh Ltd. e são 

eles que a dirigem.

 

Kiltimagh: uma comunidade 
em declínio inverte o rumo 
dos acontecimentos

Estado-Membro: Irlanda
Região, distrito: Kiltimagh, East Mayo
Nome do GAL: Empresa para o 
desenvolvimento rural da região oeste

Superfi cie: 2 100 km²
População: 50 000

Custo total do projecto: 4 430 000 euros
UE: 460 000 euros
Outros fundos públicos: 
3 970 000 euros

Pessoa de contacto: Joe Kelly
Endereço: IRD Kiltimagh Ltd, Aiden St, 
Kiltimagh, Co Mayo, Ireland
Tel.: (353) 94 938 14 94
Fax: (353) 94 938 18 84
E-mail: joekelly@ird-kiltimagh.ie
Sítio Internet: http://www.ird-kiltimagh.ie 

Fotografi as cedidas pelo IRD Kiltimagh
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Muitas das zonas rurais da região fronteiriça do vale do Minho ca-

racterizam-se por problemas relacionados com uma actividade 

económica reduzida, o envelhecimento das populações e conse-

quente o despovoamento. Ao abrigo de Leader+, a associação 

Adriminho propôs um projecto para melhorar a qualidade de 

vida da pequena aldeia de Gandra. Com a criação de um centro 

lúdico na escola da aldeia, a comunidade passou a ter o ponto 

dinamizador de que tanto carecia para os eventos socioculturais. 

O Centro Lúdico de Gandra constitui uma visão interessante do 

processo de selecção e programação de um projecto cujos objec-

tivos e expectativas irão melhorar a qualidade de vida dos jovens 

da aldeia e de toda a comunidade em geral. O centro abriu as 

portas ao público em Setembro de 2004, um ano depois de ini-

ciados os trabalhos.

A região e organização da Adriminho
A Adriminho (Associação para o Desenvolvimento Rural Inte-

grado do Vale do Minho) é uma associação sem fi ns lucrativos 

que nasceu de uma parceria criada em 1994 para defi nir uma 

plataforma estratégica comum de desenvolvimento da região. A 

parceria Adriminho é composta por 19 organizações que repre-

sentam uma grande variedade de interesses, tais como a agricul-

tura, silvicultura, vinicultura, juventude, turismo, lazer, cultura e o 

sector da banca.

Geografi camente (ver mapa), a Adriminho abrange um terri-

tório que faz fronteira com Espanha e é constituído por seis con-

celhos, que unem os vales do Minho e do Lima.

Características de emprego da área do projecto
A aldeia de Gandra tem cerca de 1 200 habitantes e é uma das 16 

aldeias do concelho de Valença, distrito de Viana do Castelo. Mais 

de metade da população de Gandra está empregada no sector 

terciário (sobretudo devido à proximidade de um complexo co-

mercial do sector do mobiliário e têxteis para o lar), contra 4,6% 

no sector primário. 

A taxa de desemprego, especialmente entre as mulheres, é 

mais elevada do que a média da região. Cerca 

de 10% da população pode ser considerada 

analfabeta e apenas 4% tem mais do que a es-

colaridade obrigatória. 

Objectivos e importância              
do projecto para a comunidade
Gandra é uma aldeia típica da região, não ape-

nas em termos da estrutura da população e do 

baixo grau de educação e qualifi cações, mas 

também no que se refere a alguns problemas 

familiares e sociais graves, como o alcoolismo 

e os maus tratos a crianças. Estes factores são 

acentuados pelas más instalações educativas e 

desportivas para crianças em idade escolar.

Na verdade, os principais problemas sociais 

provêm das baixas qualifi cações, que levam a 

empregos mal pagos ou mesmo ao desem-

prego e, consequentemente, a baixos níveis 

de motivação e auto-estima. A existência de 

famílias socialmente isoladas e sem acesso aos 

recursos da comunidade vem ainda agravar a 

PORTUGAL

Voltar a trazer a comunidade para o coração da aldeia foi a solução para a melhorar a qualidade de 
vida de uma comunidade no Norte de Portugal 

O Centro Lúdico de Gandra  

O Centro Lúdico de Gandra está instalado na escola primária da 
aldeia — Vista lateral e posterior (fase de pré-execução)

Mapa da área de intervenção da Adriminho
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incapacidade de as famílias prestarem o devido apoio às crian-

ças.

Ao projecto estão subjacentes os objectivos de combinar vá-

rias actividades de lazer, integrar a educação na vida quotidiana 

e criar um sentimento de comunidade. Para tanto, os pais são 

incentivados a participar nas actividades escolares e a acompa-

nhar de perto a educação dos seus fi lhos. Desta forma, o projecto 

contribui directamente para a qualidade de vida da população, 

pois proporciona não só os recursos materiais necessários, mas 

também uma mudança de atitudes e o contacto com outros es-

tilos de vida.

O Centro Lúdico de Gandra está instalado na escola básica 

do 1.° ciclo e dispõe de um espaço ATL, duas salas de aula, uma 

cozinha e salas para outras actividades e ofi cinas, bem como 

instalações sanitárias para crianças com defi ciência. Oferece um 

leque variado de actividades educativas e culturais, como sejam: 

exibição de pequenos fi lmes, grupos de discussão com os pais, 

exposição dos trabalhos das crianças relacionados com a aldeia e 

o concelho, actividades de música e dança e realização de outros 

eventos específi cos.

O êxito do projecto será aferido por uma série de indicadores, 

designadamente o desempenho da escola, o número de reuniões 

com os pais, o número de actividades socioculturais e a participa-

ção das diferentes instituições (Adriminho, Câmara Municipal de 

Valença, Segurança Social e Associação de Pais) nas actividades 

em curso.

 

Sala de aula (fase de pré-execução)

O Centro Lúdico de Gandra

Estado-Membro: Portugal
Região, distrito: Vale do Minho
Nome do GAL: Adriminho

Superfi cie:  951 km²
População: 79 632

Custo total do projecto: 120 803 euros
UE: 60 000 euros
Nome do GAL: 60 803 euros

Pessoa de contacto: Ana Paula Xavier
Endereço: Adriminho, Edifício do GAT do 
Vale do Minho, Av. Miguel Dantas, 69
PT- 4930-678 Valença
Tel.: (351) 251 82 58 11
Fax: (351) 251 82 56 20
E-mail: adriminho@mail.telepac.pt
Sítio Internet: http://www.adriminho.pt/

Fotos cedidas pela rede nacional portuguesa
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VALORIZAR 
OS PRODUTOS LOCAIS

Embora este tema tenha muito em comum com o tema «utilizar da melhor forma os recur-
sos naturais e culturais», o seu grupo-alvo é talvez mais específi co. Em comparação com 
Leader II, cuja medida equivalente dizia respeito apenas à exploração de produtos agrícolas 
e silvícolas, este vector de Leader+ pode aplicar-se a um grande número de sectores locais, 
como a arte, o artesanato e a produção cultural. Isto signifi ca que tanto podem ser conside-
radas as actividades mais tradicionais como as mais actuais, como por exemplo as culturas 
juvenis e imigrantes, nichos do sector turístico e os novos meios de comunicação.

Os projectos Leader+ são ilustrativos de inúmeras acções de apoio e desenvolvimento lo-
cal. Sensibilizar as pessoas para promoverem os produtos locais junto dos habitantes locais 
através de um conjunto de estruturas locais de apoio técnico e fi nanceiro é um bom exem-
plo disso mesmo, tal como facilitar a criação de redes de produtores locais e a sua integra-
ção no comércio local e regional. Da mesma forma, a elaboração de uma base de dados de 
produtos de nicho e a criação de listas e sítios Internet para promover a transformação, co-
mercialização e distribuição dos produtos representam também abordagens comuns. Estes 
e outros tipos de acções de apoio e desenvolvimento ao abrigo de Leader+ são apresentados 
nos estudos de caso que se seguem.
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«O pensamento irracional na escolha do local para comercializar os 

nossos produtos e a mudança de mentalidade dos produtores são 

duas das estratégias fundamentais para o nosso êxito», afi rma Peter 

Drotz, director do projecto Leader+ «7-Häradsmat» na zona Lea-

der+ de Sjuhärad, na Suécia. Acrescenta ainda: «Conseguimos fa-

zer imensa publicidade quase a custo zero começando a patrocinar 

os jogos da equipa local de futebol com as nossas caixas-oferta».

Em cada jogo, são oferecidas cinco caixas-oferta aos melhores 

jogadores de cada equipa e três ao público através de um sor-

teio. O segredo é chegar a espaços pouco óbvios, onde não se é 

esperado. Igualmente importante é mudar as mentalidades. Os 

produtores têm de abandonar a produção alimentar em larga 

escala, protegida por subsídios à produção, e enfrentar a concor-

rência de mercado. A grande prioridade tem sido levar as pessoas 

a mudarem realmente a sua maneira de pensar e a assumirem 

uma maior responsabilização. Hoje em dia já é natural os parti-

cipantes dos projectos pensarem na forma como o seu produto 

se insere no mercado, averiguarem se há procura e apostarem na 

qualidade desejada.

Uma abordagem inovadora?
O projecto Sjuhäradsmat visa os produtos alimentares locais pro-

duzidos em pequena escala. Pode não parecer muito inovador, 

uma vez que não há nada de novo no desenvolvimento do sector 

da produção e transformação alimentares nas zonas rurais Lea-

der, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável a 

nível económico, social e ecológico.

No entanto, na zona Leader de Sjuhärad, na Suécia, isso nunca 

foi feito desta maneira, nem de forma tão focalizada. Peter Drotz, 

gerente de uma grande mercearia, está agora a trabalhar como 

director do projecto, sendo responsável pela articulação de áreas 

tão diferentes como a criação de redes, comercialização, forma-

ção, ambiente e qualidade, acções junto do consumidor e logís-

tica. Através da interligação de pequenas e médias empresas de 

várias áreas da produção alimentar, da oferta de formação, do 

lançamento de uma marca específi ca e da melhoria dos trans-

portes e outras questões logísticas, o projecto está a criar uma 

base de cooperação e a ampliar o mercado potencial dos produ-

tos alimentares locais.

Financiar uma história de sucesso
O projecto passou por várias fases até que, com o fi nanciamento 

de Leader+, acabou por assumir a forma de uma cadeia de pro-

dutores e outras empresas com eles relacionadas, que funciona 

de forma comercial.

Actualmente, a rede abrange cerca de 50 produtores e em-

presas de transformação, alguns deles de pequeníssima dimen-

são. O plano inicial do projecto previa um mínimo de 40. Outros 

indicadores de sucesso são a existência de 10 novas empresas, 

pelo menos dois novos empregados em empresas já existentes, 

10 novos canais de distribuição e comercialização, três novos 

produtos e 10 acções de formação com um total de 100 parti-

cipantes. Do ponto de vista económico, o objectivo é aumentar 

o volume anual de negócios para um milhão de coroas suecas  

(109 000 euros).

SUÉCIA

Uma estratégia de marketing inovadora abre o apetite para os produtos locais

Uma nova forma de abordar 
a produção alimentar local  

Annika Andersson 
lança mãos à obra 
com os produtos 
locais

→
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O primeiro grupo-alvo do projecto são os produtores primá-

rios e as empresas de transformação, logo seguido dos benefi ciá-

rios: mercearias, canais de distribuição e consumidores. Aliás, no 

plano do projecto afi rma-se com ênfase: «O projecto irá promover 

o conhecimento e a consciência sobre as relações entre os produtos 

alimentares e o ambiente em todos os elos da cadeia de transforma-

ção alimentar, desde o produtor ao consumidor».

O marketing como estratégia-chave
Através de um plano detalhado de comunicação e marketing, o 

logótipo e a marca tornaram-se bastante conhecidos em toda a 

região. A formação não se limita a questões de qualidade dos pro-

dutos, mas aborda igualmente a criação de marcas. O marketing 

tem sido feito através de uma série de acções, desde a produção 

de spots publicitários na televisão até a abundantes artigos na 

imprensa local e à divulgação dos vários produtos e produtores. 

Um dos novos produtos é o cabaz de produtos seleccionados.

O nome da zona Leader, «Sjuhärad», signifi ca «sete centenas 

(ou subdivisões administrativas)», por isso a escolha do nome da 

marca recaiu naturalmente sobre «Sjuhäradsmat», ou seja, «pro-

dutos alimentares das sete centenas». Em sueco é muito simples, 

uma vez que as novas palavras são criadas através da combina-

ção de outras já existentes. Obviamente, o logótipo tinha de ser 

um grande «sete».

«O elemento do projecto que maior impacto teve foi a marca lo-

cal», afi rma a directora da zona Leader, Annika Andersson, que 

vai mais longe, dizendo: «A marca tornou-se tão conhecida que a 

mostra anual de Natal do museu da nossa principal cidade, Borås, 

tem Sjuhäradsmat como tema único este ano. Os nossos produtos 

alimentares são agora considerados cultura». Este é outro exemplo 

de um local pouco habitual para os produtos alimentares locais.

Os resultados mostram que o projecto é um sucesso. Des-

de o seu início, e após várias fases, o conceito ganhou forma e 

consubstancia-se agora numa empresa que irá juntar várias en-

tidades ligadas aos produtos alimentares locais, entre as quais 

se encontra a Sjuhäradsmat. Esta medida irá garantir uma oferta 

ainda maior de produtos ao longo de todo o ano. A empresa está 

a trabalhar com uma rede de 200 produtores locais e terá as suas 

próprias lojas em algumas das grandes cidades. Calcula-se que 

o volume de negócios irá ultrapassar os 100 milhões de coroas 

suecas (12 milhões de euros) dentro de cinco anos. Passar de um 

projecto em pequena escala para uma grande empresa comer-

cial é, de facto, uma história de sucesso..

Uma nova forma 
de abordar a produção 
alimentar local

Estado-Membro: Suécia
Região, distrito: Västra Götaland
Nome do GAL: Leader+ Sjuhärad

Superfi cie: 5 000 km²
População: 87 600

Custo total do projecto: 587 870 euros
UE: 153 180 euros
Outros fundos públicos: 229 770 euros
Fundos privados: 204 910 euros

Pessoa de contacto: Annika Andersson
Endereço: RåddeGård, Box 5001
SE-514 05 Länghem
Tel.: (46) 325 402 86
Fax: (46) 325 400 50
E-mail: annika@leader-sjuhärad.com
Sítio Internet: 
http://www.leader-sjuharad.com 

Fotografi a cedida  pela rede nacional sueca
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FRANÇA

Uma utilização nova para madeira antiga

Explorar o potencial 
dos castanheiros de Chambaran
pela rede nacional francesa

A zona de Chambaran, que fi ca entre Drôme e Isère, possui uma 

vasta área de castanheiros que o GAL está actualmente a tentar 

explorar.

No passado, todos os agricultores da zona de Chambaran 

possuíam um pequeno souto, que exploravam para consumo 

próprio. Hoje em dia, a agricultura especializou-se e o castanhei-

ro já não produz riqueza. Resta apenas uma dúzia de fabrican-

tes de estacas para cercas e suportes de videiras, indústria típica 

da região. «A zona fl orestal dos castanheiros está mal explorada», 

lamenta François Brun-Buisson, perito da Direcção Regional de 

Florestas (CRPF) de Ródano-Alpes. «Possuímos 80 000 hectares de 

castanheiros, mas 65% da produção não é aproveitada. A silvicul-

tura é inexistente e a fl oresta está a envelhecer. Uma vez que não 

temos empresas de transformação na zona, exportamos a madeira 

para Itália, e depois os italianos vendem-nos a mobília pronta...».

O GAL de Chambaran, que promove os produtos locais (espe-

cialmente os ligados ao turismo e ao património), tem envidado 

esforços para encontrar novas saídas para o sector da madeira de 

castanho desde 2001.

Uma identidade local
«Pedimos à secção de design da escola de arquitectura de Grenoble 

que criasse protótipos de mobiliário em castanho», explica Gwe-

naëlle Cayet, representante do projecto do GAL de Chambaran, 

«e apoiámos um grupo de artesãos que estão a trabalhar numa li-

nha de mobiliário urbano de castanho. Está também na forja uma 

campanha a favor do uso da madeira como fonte de energia do-

méstica junto de 106 comunidades vizinhas».

Em 2003 e 2004, os designers da escola de arquitectura de 

Grenoble descobriram as múltiplas facetas da madeira de cas-

tanho, incluindo algumas das qualidades naturais da madeira. 

O castanho é resistente, o que faz dele uma madeira apropriada 

para aplicações no exterior, por exemplo em estruturas públicas, 

mobiliário de jardim e cercas. Nesta perspectiva, a exposição  

«Atitudes do castanheiro» mostrou formas diferentes de ver os 

castanheiros de Chambaran como um produto local.

Mas o sector tradicional também não foi esquecido. Os fa-

Um dos muitos soutos 
de Chambaran

→
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bricantes de estacas para cercas e suportes de videiras têm sido 

contactados, bem como os tanoeiros que ainda trabalham com 

a madeira local.

Actualmente, a fl oresta é alvo de grandes atenções. Foi lan-

çada uma campanha de reconhecimento GPS para identifi car 

os soutos privados de castanheiros. Como acontece frequente-

mente em França, a zona fl orestal de Chambaran está dividida 

em pequenas unidades, cabendo a cada proprietário uma média 

de 0,72 hectares. Neste momento, estão a ser preparadas parce-

las experimentais tratadas e desbastadas, em colaboração com a 

Direcção Regional de Florestas de Ródano-Alpes e a Direcção Na-

cional de Florestas, para fomentar a exploração de castanheiros.

Está igualmente na forja um kit educativo para promover a 

zona rural de Chambaran e foram já traçados caminhos pedonais. 

Todas estas iniciativas foram concebidas para restaurar a identi-

dade desta zona rural pouco conhecida.

Explorar o potencial dos 
castanheiros de Chambaran

Estado-Membro: França 
Región, distrito: Região de Ródano-Alpes 
—  Isère et Drôme
Nome do GAL: GAL Chambaran

Superfi cie: 1 300 km²
População: 77 900 

Custo total do projecto: 640 303 euros 
UE: 232 815 euros
Outros fundos públicos: 145 689 euros
Fundos privados: 261 799 euros

Pessoa de contacto: 
Gwenaëlle Cayet, Francois Chevrol
Endereço: GAL Chambaran, 
Maison de L’Economie
7 rue de Colombier
FR-38162 Saint-Marcellin
Tel.: (33) 476 64 84 38
Fax: (33) 476 64 84 39
E-mail: galchambaran@fr.oleane.com
Sítio Internet: não tem

Fotografi as cedidas  pela rede nacional francesa

As estacas de madeira são 
apenas um dos produtos 
disponíveis
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UTILIZAR O CONHECIMENTO 
E AS NOVAS TECNOLOGIAS
Nas zonas rurais, as formas inovadoras de utilizar os conhecimentos já existentes e as novas tecnologias desem-
penham um papel fundamental para a competitividade dos produtos e serviços. Isto é tanto mais verdade nas 
zonas Leader+ em que urge ajudar as áreas mais remotas e subdesenvolvidas a acompanhar os centros urbanos, 
ou pelo menos a não se deixarem fi car para trás. Este tema tem também um forte impacto horizontal, já que é 
trabalhado frequentemente em articulação com projectos dos restantes temas Leader: melhorar a qualidade de 
vida, valorizar os produtos locais e utilizar da melhor forma os recursos naturais e culturais.

É preciso também não esquecer que a forma como o conhecimento ou o «saber-fazer» existente é usado pode 
ter tão bons resultados como qualquer nova tecnologia e que encontrar o nível certo de tecnologia é igualmente 
importante. Ao abrigo de Leader+, são várias as formas em que o conhecimento e as novas tecnologias têm sido 
integrados num projecto e têm tido um impacto positivo no trabalho e na vida dos habitantes da região. Os ca-
sos de estudo que se seguem ilustram a inovação e a variedade de abordagens deste tema no âmbito da iniciativa 
Leader+ por toda a Europa.
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Na ilha de Texel, cerca de 150 agricultores demonstraram inte-

resse em preservar e restaurar a paisagem e a natureza. O seu 

contributo consiste na prática de uma agricultura e horticultura 

sustentáveis, na condição de estas continuarem a ser actividades 

económicas viáveis. Estes agricultores juntaram-se numa associa-

ção chamada De Lieuw, que fornece vários serviços de gestão da 

paisagem. Há três tipos de serviços disponíveis:

• protecção das aves campestres;

• gestão da fauna e desenvolvimento da fl ora;

• preservação dos vários elementos paisagísticos. 
Os agricultores recebem uma remuneração correcta pelos 

seus esforços e por conseguirem bons resultados. No entanto, 

tem de ser aplicado um processo que contemple certas condi-

ções.

De Lieuw funciona como coordenadora central das candi-

daturas a subsídios estatais, dando a forma fi nal aos projectos. 

Todavia, isto implica que De Lieuw se tenha tornado o contacto 

com o governo, tendo assim de fornecer os números dos resulta-

dos atingidos e manter actualizados os dados dos serviços subsi-

diados. Até à data, toda esta gestão tem sido feita manualmente, 

mas isso deixou de ser viável. A gestão necessitava de ser auto-

matizada. Com base nas novas tecnologias, foi desenvolvido um 

sistema de informação geográfi ca (SIG) para a gestão do patrimó-

nio natural agrícola.

A associação De Lieuw para a gestão da paisagem e do pa-

trimónio natural agrícola (Vereniging De Lieuw voor Agrarisch 

Natuur- en Landschapsbeheer) é a entidade responsável por este 

projecto na ilha de Texel, sob a alçada de In Natura.

O sistema de informação geográfi ca (SIG) não só automati-

zou a associação De Lieuw como a tornou mais profi ssional. Isto 

signifi ca que De Lieuw tem mais possibilidades de aumentar o 

número de membros num curto espaço de tempo. Trata-se de 

algo muito positivo, uma vez que a gestão do património natu-

ral agrícola é importante não só para a sustentabilidade da ilha 

como para os agricultores, que têm assim um rendimento extra. 

A fase experimental está neste momento em curso em Texel, fi n-

da a qual poderá ser aplicada em todo o país.

PAÍSES BAIXOS

Uma abordagem pragmática mostra como Leader+ combina a natureza com as novas tecnologias

Um sistema de informação 
geográfica (SIG) para a gestão do 
património natural agrícola

A região de Texel alberga 
um novo sistema de 
gestão da paisagem

SIG para a gestão 
do património natural agrícola

Estado-Membro: Países Baixos
Região, distrito: 
Província da Holanda do Norte — Texel
Nome do GAL: 
Holanda do Norte e Texel

Superfi cie: 463 km²
População: 13 737

Custo total do projecto: 23 500 euros
UE: 7 800 euros
Outros fundos públicos: 7 900 euros
Fundos privados: 7 800 euros

Pessoa de contacto: Ineke Hin
Endereço: Ottersaat 5, 1
792CC Oudeschild, Nederland
Tel.: (31-222) 31 40 72
Fax: (31-222) 31 40 72
E-mail: inekehin@hetnet.nl
Sitio Internet: No tienen.

Fotografi a cedida pela rede nacional neerlandesa

Leader+ Magazine  24  1 • 2005

creo




A madeira é uma fonte de sobrevivência essencial, tanto para 

Suupohja, na região de Ostrobótnia, no sul da Finlândia, como 

para a região de Wicklow, na Irlanda. A pícea-de-Sitka representa 

uma grande parte da zona fl orestal irlandesa, pelo que é uma es-

pécie de madeira particularmente importante em Wicklow. Uma 

vez que a Sitka existe em quantidade sufi ciente, os irlandeses po-

deriam aumentar a sua utilização. 

Um grupo de cidadãos de Suupohja com largos anos de ex-

periência no tratamento térmico da madeira visitou Wicklow no 

Verão de 2001 para discutir uma proposta de cooperação no sec-

tor da madeira. A ideia era que as empresas de madeira e mobiliá-

rio da Finlândia poderiam ajudar o sector empresarial de Wicklow 

a aumentar o uso da epícea-de-Sitka, adaptando o método de 

tratamento térmico à Sitka.

A colaboração tornou-se uma realidade quando, em 2001, fi n-

landeses e irlandeses iniciaram um projecto de estudo preliminar. 

Os resultados do estudo revelaram que o tratamento térmico era 

adequado à epícea-de-Sitka. efectivamente era apropiado para 

el abeto de Sitka.

Estudo de cooperação
Após o estudo preliminar, a cooperação entre Suupohja e Wic-

klow continuou, na medida em que era necessário continuar a 

FINLÂNDIA

À procura de um acabamento especial num projecto de cooperação entre duas regiões

Tratamento térmico da madeira 
da pícea-de-Sitka irlandesa

testar o tratamento térmico da pícea-de-Sitka. Por outro lado, 

era também importante mostrar como é que a experiência dos 

fi nlandeses podia ajudar os irlandeses na aplicação inicial do mé-

todo de tratamento térmico e na sua utilização futura.

O tratamento térmico 
da madeira também 
aquece as pessoas!

→
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Nesta fase, as empresas de Wicklow estão visivelmente satis-

feitas com o tratamento térmico, que consideram ser um método 

muito útil. Vários produtos adaptados ao mercado local foram já 

fabricados.

Se, com a continuidade da colaboração, o método de trata-

mento térmico der mostras de sucesso, está prevista a criação de 

uma fábrica especialmente vocacionada para o tratamento tér-

mico na Irlanda. Naturalmente, os fi nlandeses de Suupohja conti-

nuarão envolvidos no início das operações.

Paralelamente à colaboração já mencionada, outro aspecto 

digno de menção é a troca de produtos que se estabeleceu entre 

as zonas de Wicklow e Suupohja.

A cooperação entre Suupohja e Wicklow foi estabelecida no 

seguimento do projecto Leader+ da Associação para o Desenvol-

vimento de Suupohja intitulado «Cooperação-piloto internacio-

nal no sector da madeira e do mobiliário». A Finlândia é pioneira 

no tratamento térmico da madeira.

Tratamento térmico da 
madeira da pícea-de-Sitka 
irlandesa

Estado-Membro: Finlândia
Região, distrito: Ostrobothnia
Nome do GAL: Associação para o 
Desenvolvimento de Suupohja

Superfi cie: 3 126 km²
População: 33 000

Custo total do projecto: 62 000 euros
UE: 26 350 euros
Outros fundos públicos: 26 350 euros
Fundos privados: 9 300 euros

Pessoa de contacto: Paavo Mattila
Endereço:  Teknologiapuisto 1, 
FI-61800 Kauhajoki
Tel.: (358-6) 230 84 51
Fax: (358-6) 230 84 52
E-mail: paavo.mattila@kauhajoki.fi 
Sítio Internet: http://www.suupohjankehitta
misyhdistys.fi / 

Fotografi as cedidas pela rede nacional fi nlandesa
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O território vulcânico da Estíria é uma associação Leader+ cons-

tituída por 67 comunidades do sudeste da Estíria,  na Áustria. É 

uma área maioritariamente agrícola, com cerca de 90 000 habi-

tantes. Antes da adesão europeia, o território vulcânico da Estíria 

era uma região economicamente débil,  na fronteira com a Hun-

gria e a Eslovénia. Para benefi ciar da adesão europeia e para re-

solver os problemas económicos da região, foi criado o programa 

de desenvolvimento regional do território vulcânico da Estíria, 

que apoia e incentiva actividades de desenvolvimento regional 

sustentáveis. Foi também desenvolvido um sistema regional de 

gestão de conhecimentos que, para além de apoiar e fomentar 

actividades de desenvolvimento regional sustentáveis, avalia 

permanentemente o processo de desenvolvimento regional.

Componentes do sistema
Para apoiar as actividades de desenvolvimento regional, é neces-

sário:

• documentar as actividades de desenvolvimento;

• produzir os conhecimentos necessários;

• envolver os cidadãos no desenvolvimento regional;

• continuar a desenvolver os conhecimentos necessários;

• distribuir a informação e conhecimentos relevantes.

O sistema regional de gestão de conhecimentos tem uma 

componente tecnológica que assume a forma de um portal na 

Internet (Internet e Intranet através de um sistema pluridimen-

sional de controlo do utilizador), cujo conteúdo está em constan-

te actualização, e uma componente de sensibilização, que visa 

criar uma cultura de partilha de conhecimentos no seio da comu-

nidade de agentes locais.

Este portal na Internet é construído a partir de uma base de 

dados composta por diferentes módulos, de forma a correspon-

der às exigências do sistema. Alguns dos módulos são descritos 

a seguir.

Módulo «território vulcânico da Estíria». Este módulo 

inclui a história da região, uma perspectiva do desenvolvimento 

regional no território vulcânico da Estíria e fotografi as desta 

região tão especial. A componente informativa do módulo (que 

inclui um boletim informativo) divulga informação proveniente 

das comunidades e instituições locais por todo o território 

vulcânico.

Módulo «Caldeira de conhecimentos». Através deste 

módulo, o utilizador tem acesso a informação sobre todos os 

projectos da região. Tratando-se de um módulo interactivo, é 

dinamizador de um maior conhecimento sobre vários projectos. 

Possui uma ferramenta de desenvolvimento de ideias que 

armazena ideias de projectos interessantes, promovendo assim 

a inovação e o aparecimento de novas ideias para projectos. 

Os grupos on-line permitem aos utilizadores discutir, enviar 

mensagens e descarregar documentos com vista ao intercâmbio 

de conhecimentos e ao desenvolvimento de novos projectos 

para a região.

ÁUSTRIA

Uma região fronteiriça da Áustria utiliza tecnologia de ponta para partilhar conhecimentos 
acerca do desenvolvimento regional

Sistema regional de gestão 
de conhecimentos do território 
vulcânico da Estíria

O projecto requer 
também um 
reconhecimento visual 
da região

→
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Módulo «Ofi cinas do futuro». As ofi cinas do futuro são 

locais de encontro dos agentes regionais com o objectivo de 

discutir e desenvolver novos projectos e partilhar conhecimentos 

acerca do desenvolvimento regional. O desenvolvimento destas 

ofi cinas é documentado na componente tecnológica do sistema 

regional de gestão de conhecimentos. Os protocolos, descrições 

de projectos e conhecimentos dos projectos nas várias áreas 

são documentados e disponibilizados ao público através do 

portal da Internet. Isto signifi ca que todos estão a par do que 

se passa na região, tornando-se muito mais fácil para as partes 

interessadas aceder à informação de que necessitam e participar 

no desenvolvimento da região.

Módulo «Vulkanoid — Concurso sobre a região» (www.

vulkanoid.at). Um concurso na Internet com várias perguntas 

sobre o território vulcânico da Estíria permite às pessoas 

aprender bastante acerca da região de uma maneira informal. 

Graças à colaboração das empresas locais, os vencedores de cada 

mês ganham vales que podem utilizar nessas empresas. Assim, 

muitas informações importantes acerca da região são divulgadas 

de forma inovadora e a publicidade das empresas locais acaba 

também por ganhar com isso.

Perspectivas para o futuro
O sistema regional de gestão de conhecimentos foi concebido para 

ser o pilar de todos os processos da região baseados no conheci-

mento. No futuro, uma Intranet (em conjunto com a Funk-WAN) 

processará a transferência de informação, tornando todo este pro-

cesso muito mais económico. A base de conhecimentos consolida-

da a partir do sistema regional de gestão de conhecimentos torna-

rá possíveis novos projectos inovadores do futuro. Finalmente, o 

sistema irá trabalhar em conjunto com outros sistemas dos novos 

Estados-Membros da União Europeia (especialmente a Eslovénia e 

a Hungria) para formar uma «Região em rede».

Passos a seguir para a formação da             
«Região em rede»
• Criação de uma conectividade inter-regional (para começar,     

 comunidades, autoridades públicas, escolas, universidades,  

 portal de Internet do território vulcânico).

• Criação de bases de dados homogéneas (notícias, eventos,  

 empresas, associações...) para um fácil intercâmbio de 

 conhecimentos.

• Cooperação com outras regiões e desenvolvimento de novos  

 projectos com base no conhecimento. 

O território vulcânico 
da Estíria é sobretudo 
de cariz agrícola

Sistema regional de gestão 
de conhecimentos do 
território vulcânico da Estíria

Estado-Membro: Áustria
Região, distrito: 
região do vulcão da Estíria
Nome do GAL: GAL Steirisches Vulkanland

Superfi cie: 969 km²
População: 90 000

Custo total do projecto:  305 554 euros
UE: 152 777 euros
Outros fundos públicos: 152 777 euros
 
Pessoa de contacto: Beatrix Lenz
Endereço: Dörfl  2, AT-8330 Kornberg
Tel.: (43-31) 52 83 80-14
Fax: (43-31) 52 83 80-4
E-mail: info@vulkanland.at
Sítio Internet: http://www.vulkanland.at

Fotografi as cedidas pelo GAL Steirisches Vulkanland
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UTILIZAR DA MELHOR 
FORMA OS RECURSOS 
NATURAIS E CULTURAIS
Utilizar da melhor forma os recursos naturais e culturais é um dos meios através das 
quais Leader+ pretende promover o desenvolvimento rural sustentável. Mas que sig-
nifi ca «utilizar da melhor forma»? Signifi ca, por exemplo, utilizar os recursos naturais 
de forma inteligente e efi ciente, numa perspectiva temporal de longo prazo, especial-
mente no caso de recursos escassos. Naturalmente, isto leva-nos a pensar na utilização 
de novas tecnologias e do conhecimento e a procurar formas de utilizar os recursos 
que tenham impacto a vários níveis, por exemplo económico, social e ambiental. Isto 
mesmo demonstram os projectos Leader+ considerados em seguida.
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O pólo Diderot é um ambicioso projecto económico 

que engloba dois temas Leader+: «Utilizar da melhor 

forma os recursos naturais e culturais» e «O conheci-

mento e as novas tecnologias». O projecto é dirigido 

pela cidade de Langres e colabora na elaboração da 

enciclopédia do Pays de Langres iniciada com Lea-

der+.

Imagine uma pequena cidade no coração de uma 

região profundamente rural, com uma densidade po-

pulacional em queda, que não ultrapassa os 15 habi-

tantes por quilómetro quadrado. Imagine agora meia 

dúzia de representantes eleitos e agentes locais que 

desafi am o destino e decidem criar um centro de tec-

nologia do século XXI para a sua região. Isto resume 

as ambições do pólo Diderot, um projecto que visa 

divulgar o nome e a reputação do Pays de Langres no 

mundo da economia do conhecimento. Fazendo jus à 

grande produtividade de Diderot, também esta será 

uma produção muito fértil, mas desta vez com con-

teúdo digital.

O espírito de Denis Diderot
A história do projecto remonta a 2001, com a apresen-

tação de um estudo sobre a imagem do Pays de Langres, enco-

mendado em articulação com Leader II. As propostas daí resul-

tantes esboçaram um projecto cultural e patrimonial em torno de 

uma pessoa famosa da região: Denis Diderot. Várias ideias foram 

então lançadas, como a criação de um portal sobre o autor ou o 

desenvolvimento de cursos de formação em formato multime-

dia. A partir destas bases, a nova equipa municipal que assumiu 

funções em Langres pegou na ideia do pólo Diderot e levou-a 

mais longe, transformando os planos existentes num projecto de 

desenvolvimento económico com base na criação de conteúdos 

culturais em formato digital.

Em Abril de 2003, com a organização de um simpósio inter-

nacional consagrado à cartografi a do conhecimento, parcialmen-

te fi nanciado por Leader+, a cidade de Langres lança a primeira 

pedra do projecto, ao mesmo tempo que o ofi cializa. O projecto 

está estruturado em torno de quatro áreas complementares: o 

desenvolvimento de indústrias digitais; a captação de actividades 

de investigação e desenvolvimento para a zona; a formação e o 

ensino superior; e, fi nalmente, a identidade local.

FRANÇA

Leader+ ajuda a registar a história e a cultura de uma pequena cidade francesa

O pólo Diderot
Os herdeiros de Diderot entram na 
revolução digital
pela rede nacional francesa
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Digitalizar o património
No contexto desta última área, o GAL do Pays de Langres confi ou 

ao pólo Diderot a missão de se encarregar do desenvolvimento 

tecnológico do portal. Isto irá dar visibilidade à enciclopédia viva 

da região, que constitui o verdadeiro pilar do programa Leader+. 

O objectivo deste projecto é permitir que qualquer pessoa possa 

digitalizar e divulgar os recursos naturais e culturais da região. As-

sim, será possível descobrir o património local associado à cultu-

ra e transformação do lúpulo, às técnicas de fabrico de cestaria e 

às zonas naturais geridas por agentes locais que já benefi ciaram 

de Leader+. De igual forma, qualquer cidadão do Pays de Lan-

gres apaixonado pelo património local poderá também dar o seu 

contributo para a enciclopédia. Da mesma maneira, um cantor 

do coro amador local poderá fornecer documentação sonora ou 

gráfi ca on-line para dar a conhecer outro tesouro local. O Pays de 

Langres espera, assim, conjugar uma economia nova, silenciosa e 

limpa com os seus grandes espaços e o seu património.

Ferramentas de cooperação para                   
repensar o mundo
«Denis Diderot nasceu aqui. Nós não procuramos uma simples 

reprodução das suas ideias: de alguma forma, assumimos uma 

certa fi liação em termos de liberdade de pensamento, de acesso 

universal ao conhecimento e de abertura às nações de todo o 

mundo. O Pays de Langres é e será sempre pequeno, mas esta-

mos empenhados e recusamo-nos a ceder. O pólo Diderot é um 

projecto unifi cador em torno do qual gravitam acções comple-

mentares. Esperamos desenvolver a utilização de ferramentas 

de cooperação em prol de uma democracia participativa,  que 

vá para além das meras palavras,  e dar às pessoas da região a 

oportunidade de produzirem conteúdo digital...

Queremos também identifi car a riqueza humana do nosso terri-

tório,  graças aos novos sistemas de informação geográfi ca», sa-

lienta Richard Pierre, vice-presidente da câmara de Langres.

O pólo Diderot

Estado-Membro: França 
Región, distrito: Pays de Langres, 
Departamento de Haute-Marne
Nome do GAL: Pays de Langres

Superfi cie: 2 194 km²
População: 47 700

Custo total do projecto: 789 000 euros
UE: 394 000 euros
Outros fundos públicos: 395 000 euros

Pessoa de contacto: Richard Pierre
Endereço: PO Box 127
FR-520206 Langres Cedex 
Tel.: (33) 672 89 01 63
Fax: não disponível
E-mail: contact@pole-diderot.com
Sítio Internet: 
http://www.pole-diderot.com/
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GRÉCIA

Uma abordagem moderna da Grécia antiga confere uma nova imagem às Olimpíadas e a um produtor de 
vinho local.

O renascimento dos antigos 
Jogos de Nemeia
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Nemeia, no Peloponeso, local do primei-

ro trabalho de Hércules, é também um dos 

quatro sítios da Grécia onde tinham lugar os 

antigos jogos pan-helénicos. Os antigos jogos 

nemeus realizavam-se de dois em dois anos e 

eram vistos como um evento religioso, desporti-

vo e cultural de grande importância.

Quando as escavações trouxeram à luz do dia o antigo está-

dio de Nemeia, os habitantes locais formaram a «Associação para 

o renascimento dos antigos jogos nemeus». Esta associação con-

ta com mais de 1 200 membros de 45 países e é responsável  pela 

organização dos jogos modernos, de quatro em quatro anos, 

mantendo-se fi el aos antigos rituais.

Cidadãos de todo o mundo podem participar nos jogos, in-

dependentemente do sexo, idade, religião ou nacionalidade. O 

prémio que recebem é a alegria de participar e de conviver com 

outras pessoas que partilham a grandeza do «antigo ideal atlé-

tico e de coexistência pacífi ca». Nestes jogos não há registo de 

recordes nem qualquer tipo de patrocínio publicitário.

Em 2004, tiveram lugar os terceiros Jogos de Nemeia moder-

nos, apoiados pelo programa Leader+ do Peloponeso Norte com 

um fi nanciamento de 18 750 euros. Esta terceira edição acolheu 

700 participantes de 47 países, com idades compreendidas entre 

os 5 e os 97 anos!

Para além do conteúdo desportivo, o evento de dois dias in-

cluiu ainda: espectáculos musicais, uma peça de teatro com acti-

vidades relacionadas com o mito da fundação dos jogos antigos, 

visitas ao parque arqueológico onde se encontram o antigo tem-

plo de Zeus restaurado, os banhos antigos e o museu moderno 

e ainda percursos pelas famosas vinhas de Nemeia, organizados 

pelos produtores de vinhos da região.

Na cerimónia de encerramento, que atraiu mais de 5 000 vi-

sitantes, foi servido vinho da região a acompanhar pratos tradi-

cionais,  preparados e oferecidos pelos habitantes no coração da 

aldeia da antiga Nemeia.

À medida que este evento se foi consolidando ao longo dos 

últimos anos, cresceu  também o número de visitantes a esta re-

gião, o que contribuiu não só para promover Nemeia à escala in-

ternacional como também para dar a conhecer o vinho local.

Partindo de uma ideia surgida durante os segundos Jogos de 

Nemeia modernos, em 2000, a associação «Aethlios» organizou 

uma maratona de longa distância com 187 quilómetros. O per-

curso começa no antigo estádio de Nemeia e termina no antigo 

estádio de Olímpia, passando pelo Peloponeso Central, zona de 

grande beleza natural, locais arqueológicos e povoações tradi-

cionais. Em 2004, com o apoio de Leader+, teve lugar a segunda 

maratona de longa distância. Participaram 84 atletas de 14 paí-

ses, mais do dobro dos participantes de 2000.

creo




A corrida para fazer renascer os jogos
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O renascimento dos antigos 
Jogos de Nemeia + Associação 
Aethlios

Estado-Membro: Grécia
Região, distrito: Peloponeso
Nome do GAL: Agência para o 
Desenvolvimento do Peloponeso Norte, SA

Superfi cie: 4 398  km²
População: 79 356

Jogos de Nemeia
Custo total do projecto: 25 001 euros
UE: 14 063 euros
Outros fundos públicos: 4 688 euros
Fundos privados: 6 250 euros

Associação Aethlios
Custo total do projecto: 6 726 euros
UE: 3 783 euros
Outros fundos públicos: 1 261 euros
Fundos privados: 1 682 euros

Pessoa de contacto: Kostouros George
Endereço: Levidi, Arkadi, GR-220 02
Tel.: (30) 27 96 02 20 51
Fax: (30) 27 96 02 20 20
E-mail: anvope@tri.forthnet.gr
Sítio Internet: http://www.anvope.gr

Fotografi as cedidas pela rede nacional grega
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No coração da região do Peloponeso e em plena área vinícola de 

Nemeia, fi ca a antiga aldeia de Kleones de Coríntia, conhecida 

pela qualidade das suas vinhas. Num local privilegiado da aldeia, 

uma empresa familiar dedica-se à produção de vinho há já três 

gerações. A sua especialidade é a produção de vinho tinto a par-

tir de uma casta local chamada «agiorgitiko».

A empresa não só trabalha para o mercado grego, mas ex-

porta também o seu vinho para o mercado internacional. Com o 

apoio e incentivo do programa Leader+ do Peloponeso Norte, a 

empresa traçou um projecto de investimento com um orçamento 

total de 151 355 euros, dos quais 111 057 euros são subsidiados. 

Através deste projecto, tenta fazer corresponder a sua produção 

de vinho ao interesse crescente pelo enoturismo na região, bem 

como valorizar o vinho regional, apostando nas suas origens his-

tóricas e mitológicas.

O projecto consiste na construção de um centro polivalente 

bem planeado, com uma área de 200 metros quadrados, onde os 

visitantes se poderão familiarizar com o vinho e as suas origens, 

não só através de provas (gastronómicas ou não), mas também 

com apresentações audiovisuais de exemplos típicos da cultura e 

tradições locais. Para promover a gastronomia local,  haverá tam-

bém um espaço onde os visitantes poderão deliciar-se com a co-

zinha local. O objectivo do projecto é fazer da empresa um pólo 

dinamizador da cultura vinícola local e um centro de eventos li-

gados à evolução da vinicultura e do vinho ao longo dos tempos. 

Na adega adjacente, os visitantes poderão observar o processo 

tradicional de vinifi cação.

A empresa trabalha também com caves de Atenas e empre-

sas de turismo da Argólida. Assim, as zonas em volta dos locais 

arqueológicos (templo de Hércules, parque arqueológico de Ne-
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As antigas adegas são uma excelente sala de provas

Prova cultural 
de vinhos da região

GRÉCIA

→
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meia, onde se encontra o templo de Zeus restaurado, o antigo 

estádio e o museu, o cemitério-museu micénico de Aidonia e o 

aqueduto de Adriano) benefi ciam igualmente de promoção.

Durante o funcionamento-piloto do projecto, ainda recente, 

verifi cou-se um aumento no número de visitantes e um nível bas-

tante satisfatório de visitas repetidas.

 A cultura vinícola local em destaque
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Prova cultural 
de vinhos da região

Estado-Membro: Grécia
Região, distrito: Peloponeso
Nome do GAL: Agência para o 
Desenvolvimento do Peloponeso Norte, SA

Superfi cie: 4 398 km²
População: 79 356

Custo total do projecto: 169 928 euros
UE: 89 174 euros
Outros fundos públicos: 21 884 euros
Fundos privados: 58 870 euros

Pessoa de contacto: Kostouros George
Endereço: Levidi, Arkadia, GR-220 02
Tel.: (30) 27 96 02 20 51
Fax: (30) 27 96 02 20 20
E-mail: anvope@tri.forthnet.gr
Sítio Internet: http://www.anvope.gr

Fotografi as cedidas pela rede nacional grega
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COOPERAÇÃO 
NO DESENVOLVIMENTO RURAL
Em Leader+ a cooperação é apoiada pela acção 2 e tem duas dimensões: dentro do mesmo Estado-Membro 
(cooperação interterritorial) e entre vários Estados-Membros (cooperação transnacional). Subjaz a ambas as 
formas de cooperação a ideia de que há uma mais-valia a retirar, uma vez que a cooperação põe em sinergia 
conhecimentos e recursos, tanto a nível fi nanceiro como humano. Essa mais-valia poderá consistir em execu-
tar um projecto de maior dimensão para garantir a viabilidade do projecto e/ou em assegurar a continuidade 
do trabalho. Um projecto de cooperação tem sempre de ser considerado um projecto conjunto e, sempre que 
possível, apoiado por uma mesma estrutura. 

Para além dos territórios seleccionados ao abrigo de Leader+, e independentemente de o projecto ser à esca-
la nacional ou transnacional, a cooperação pode também alargar-se a outras áreas designadas ao abrigo de 
Leader I e II ou a outras zonas rurais organizadas de acordo com a abordagem Leader e reconhecidas pelos 
Estados-Membros.

No caso da cooperação transnacional, os grupos de acção local (GAL) que integram o projecto de cooperação 
têm de pertencer a, pelo menos, dois Estados-Membros. Só serão elegíveis para co-fi nanciamento comunitário 
as acções que envolvam territórios seleccionados a título de Leader+. No entanto, a despesa com a animação 
é elegível para todas as áreas implicadas. Sempre que um território seleccionado ao abrigo de Leader+ desen-
volva um projecto de cooperação nos termos desta acção com uma área fora da Comunidade, organizada de 
acordo com a abordagem Leader, são elegíveis as despesas referentes à zona Leader+.

Neste contexto, uma das principais funções do Observatório Europeu dos Territórios Rurais e do respectivo 
Contact Point Leader+ é ajudar a estimular a cooperação europeia, designadamente através da prestação de 
auxílio às administrações nacionais nas suas funções de coordenação e orientação.

O estudo de caso da Escandinávia a seguir apresentado  constitui um bom exemplo de cooperação transna-
cional, no qual fi cam bem patentes o reconhecimento e a necessidade de um plano de acção e de um projecto 
de coordenação coerentes.
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Antecedentes
A madeira de folhosas é bastante utilizada para mobiliário, soa-

lho, cozinhas, armários, revestimento e fachadas de edifícios, por-

tas, janelas, etc. Nas regiões abrangidas pelos grupos Småland e 

Limfj ord, inúmeras empresas trabalham na indústria madeireira 

e do mobiliário.

A nível nacional, o projecto constituía desde logo uma opor-

tunidade de fortalecer tanto o sector do mobiliário, como o de-

senvolvimento das regiões e áreas rurais. A cooperação tornou-se 

uma possibilidade quando as partes se aperceberam de que os 

respectivos sectores, ligados à madeira, se encontravam em fran-

co desenvolvimento. A existência do Centro Regional de Madeira 

de Folhosas na Suécia e do Centro Nacional de Desenvolvimento 

de Madeiras e Mobiliário na Dinamarca veio dar à cooperação 

uma outra dimensão. Assim, os dois grupos poderiam fomentar 

o desenvolvimento nas suas próprias regiões e, paralelamente, 

partilhar conhecimentos e experiências úteis para outras zonas 

rurais de perfi l semelhante.

O desenvolvimento do sector da madeira e do mobiliário 

pode ser caracterizado da seguinte forma: procura constante de 

novos produtos; utilização de variedades de madeira, tais como a 

bétula, o ácer e outras, que têm sido pouco exploradas; desenvol-

vimento de novas formas de utilização a madeira como matéria-

prima; e uma grande necessidade de crescimento e renovação 

do sector, uma vez que o pinho e o aglomerado de madeira estão 

sob pressão fi nanceira.

Verifi cam-se simultaneamente uma grande necessidade e 

boas oportunidades de reforçar e desenvolver redes de coopera-

ção  no sector da madeira,  no que respeita ao desenvolvimento 

DINAMARCA/SUÉCIA

Exemplo de um modelo de cooperação, este projecto lança um novo olhar sobre os aspectos práticos 
da aplicação da acção 2 de Leader+ entre diferentes Estados-Membros

Oportunidades no sector 
da madeira de folhosas

Madeira de folhosas: para sentar e para viajar
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de produtos, produção, vendas e outros aspectos. Este processo 

permite também melhorar a economia, o emprego e a fi xação 

das pessoas nas zonas dos grupos de Småland e Limfj ord, bem 

como nas zonas rurais em geral.

Enquanto iniciador do projecto e parceiro responsável em 

termos da regulamentação de cooperação exigida ao abrigo do 

programa Leader+, o grupo de Småland elabora a descrição con-

junta do projecto. No entanto, cada grupo participante no pro-

jecto global desenvolve as suas próprias acções e é responsável 

pela sua componente fi nanceira, que passa pela obtenção de co-

fi nanciamento público nacional, candidatura a subvenções da UE 

e apresentação de contas.

Objectivos comuns do projecto
• Reforço da cooperação nacional e internacional no que res-

peita ao desenvolvimento das várias utilizações de madeiras de 

folhosas, desenvolvimento de novos produtos e métodos de pro-

dução, aumento das vendas, etc.

• Criação de novas oportunidades de utilização de madeira de 

folhosas, de desenvolvimento de novos produtos e de outros já 

existentes, de reforço das vendas e comercialização, desenvolvi-

mento de oportunidades educativas no sector da madeira, de-

senvolvimento do design, de ambientes inovadores, etc.

• Aumento da utilização de madeira de folhosas através de uma 

melhor utilização de conceitos recentes, tais como a sustentabili-

dade, origem e outros, tanto na produção como na comercializa-

ção; desenvolvimento da designação «Qualidade natural» como 

nova marca registada para produtos de madeira de folhosas.

• Promoção nos distritos rurais do desenvolvimento do sector 

da madeira e da economia em geral, do emprego, da fi xação das 

populações, etc. 

Etapas e actividades do projecto
1.  Comparar os dois grupos para determinar onde se verifi cam as 

melhores oportunidades de desenvolvimento e de acção no sector 

da madeira. Avaliar as oportunidades de desenvolvimento conjunto 

do produto, marketing, vendas, utilização dos respectivos canais de 

venda, entre outras, e agrupá-las segundo as áreas de iniciativa, tais 

como a produção de madeira, desenvolvimento do produto, produ-

ção e outras.

Neste contexto, as partes interessadas de cada zona irão visitar-

se mutuamente de forma a obterem uma visão global das áreas de 

desenvolvimento comum.

O líder desta componente do projecto na Dinamarca é o Centro 

de Desenvolvimento de Madeiras e Mobiliário ou um dos centros 

empresariais e, na Suécia, o Centro Regional de Madeira de Folhosas, 

juntamente com várias empresas. 

2. Neste contexto, serão elaboradas propostas específi cas para 

projectos de desenvolvimento, posteriormente distribuídas aos gru-

pos para execução.

Líder do projecto: o acima indicado.

3.  Os parceiros de cooperação na parte dinamarquesa do projec-

to irão seleccionar até três projectos de desenvolvimento e executá-

los como estudos de caso.

Potenciais áreas de cooperação: desenvolvimento de novas mar-

cas registadas com origens claras e ambientalmente aceitáveis, tais 

como: «Mobiliário de Salling», «Escadas de Morsø», «Revestimentos 

de madeira de Thy»; desenvolvimento de plataformas de coopera-

ção nas vendas; desenvolvimento de protótipos de novos produtos 

em madeira de folhosas ou material semelhante, como por exemplo 

o caso das «Portas de Himmerland», um novo tipo de portas exte-

riores.

Líder do projecto: o acima indicado ou uma empresa envolvida 

no desenvolvimento de protótipos e actividades empresariais espe-

cífi cas semelhantes.  

A ideia da Suécia prende-se com produtos especiais de madei-

ra de folhosas, tais como pequenas casas em madeira de folhosas 

chamadas «casinhas de jardim» e «belvederes». O mobiliário e de 

equipamento de madeira de folhosas são um complemento nestas 

casas. Uma das casas circulará pela região de Småland como expo-

sição itinerante para mostrar novas formas de utilização de madeira 

de folhosas. Outra casa, provavelmente o «belvedero», será apresen-

tada nas feiras para profi ssionais.

Na Suécia, o líder é o Centro de Madeira de Folhosas, em conjun-

to com os empresários envolvidos e a Universidade de Växjö.

4. Organizar exposições com o objectivo de motivar o grupo, re-

forçar a cooperação entre intervenientes, auscultar as necessidades 

dos consumidores em termos de produtos, entre outras. Organizar 

visitas às exposições mais importantes nos outros países participan-

tes, de forma a criar redes de cooperação.

Líder do projecto: Centro de empresas ou empresa de consulto-

ria e o Centro Regional de Madeira de Folhosas, na Suécia.

5. Relatório e contabilidade do projecto da responsabilidade dos 

grupos de Småland e Limfj ord.

A conclusão do projecto está prevista para o Outono de 2006.

Madeira de folhosas: para sentar e para viajar
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Pela parte sueca do projecto
Träcentrum/Lövträ

Box 174, SV-57122 Nässjö 

Director de projecto: Susanne Johansson

Träcentrum/Lövträ

Box 174, SV-57122 Nässjö 

Director de projecto: Bengt-Elis Pettersson

Universidad de Växjö

SV-35195 Växjö 

Professor: Harald Säll

BIARO

Kopparfl y 111, Örsjö 

Empresário: Björn Aronsson

Iversen Industriservice

Järnvägsgatan 8, SV-36073 Lenhovda 

Empresário: Ola Iversen

Mittpunkt Högsby

Storgatan 21, SV- 57930 Högsby 

Director de projecto: Bengt-Åke Lundin

MH Design 

Kalmar

Arquitecto: Hans Mårtensson

Jan Ekström

Magasinsgatan 35, SV-57438 Vetlanda 

Empresário: Jan Ekström

Smålandsgruppen

Lindehult 415,  SV-38294 Nybro 

Empresário e membro do GAL:

Lennart Gustavsson

Smålandsgruppen

Storgatan 21, SV-57930 Högsby 

Gerente: Ewa Engdahl

Pela parte dinamarquesa do projecto
Conselho para o Desenvolvimento de Salling

Nørregade 16 A, Balling, DK-7860 Spøttrup 

Director: Morten Østergaard

Conselho para o Desenvolvimento Empresarial de Morsø

Nørregade 3, DK-7900 Nykøbing Mors  

Gerente do Centro de empresas: Jens Peter Jensen

Consultor empresarial Otto Lægaard Jensen

Margrethevej 11, DK-7770 Vestervig 

Idem

Centro de Desenvolvimento de Madeiras e Mobiliário

Kongsvingervej 13, Egeris, DK-7800 Skive 

Director: Ove Andersen

Associação Dinamarquesa de Florestas

Silvicultor: Klaus Lindhardtsen

Associação Empresarial de Sydthy

Kirkevej 9, DK-7760 Hurup 

Gerente do Centro de empresas: Torben Alstrup Nielsen

Sociedade GNE

Næssundvej 423 A, DK-7960 Karby 

Director: Finn Borg

Empresa de madeiras Damkjær

Furvej 2, DK-7900 Nykøbing 

Director: Tage Odgaard Nielsen

Arquitectos City and Building

Rådhustorvet 2, DK-7900 Nykøbing 

Director: Bjarke Sørensen

Organização do projecto e participação
O Grupo de Småland e o Centro de Madeira de Folhosas são líderes do projecto global, sendo o Grupo de Limfj ord líder de projecto 

para a parte relativa à Dinamarca. A organização dos participantes destes dois países é a seguinte:

De mãos dadas, a Dinamarca e a 
Suécia repensam o processo de 
produção
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Financiamento total do projecto

Orçamento e plano de fi nanciamento para a parte sueca

Orçamento: Euros

1. Direcção e contabilidade do projecto 86 470

2. Serviços externos, marca registada, feiras/exposições 24 118

3. Custo das instalações 5 294

4. Investimentos, protótipos 17 059

5. Transportes, registo de marcas, documentação 57 059

6. Financiamento público directo, horas de trabalho 27 059

7. Financiamento privado directo, horas de trabalho e material 217 059

Despesa total 434 118

 

Financiamento:

Financiamento da UE 86 824

Outros fundos públicos 130 235

Centros de empresas, empresas e outros 217 059

Total do projecto 434 118

Orçamento e plano de fi nanciamento para a parte dinamarquesa

Orçamento: Euros

1. Defi nição de oportunidades de desenvolvimento e de cooperação 14 000

2. Propostas de projectos de desenvolvimento específi cos 14 000

3. Execução de projectos modelo 46 000

4. Exposições e visitas às exposições de outros parceiros 35 000

5. Planeamento, relatórios, contabilidade, etc. 13 000

Despesa total 122 000

  

Financiamento:  

Ministério da Agricultura, Pescas e Alimentação 31 000

Financiamento da UE 31 000

Centros de empresas, empresas e outros 60 000

Total do projecto 122 000
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Estados-Membros: Dinamarca e Suécia

DINAMARCA:
Região, distrito: Viborg (Dinamarca) 
Nome do GAL: 
Grupo Leader+ Limfj ord

Superfi cie: 1 800 km²
População: 80 000

Custo total do projecto: 122 000 euros
UE: 31 000 euros
Outros fundos públicos: 31 000 euros
Fundos privados: 60 000 euros

Pessoa de contacto:  Magnus Jørgensen
Endereço: Leader+ The Limfj ord Group, 
Viborg Amt, Skottenborg 26
DK-8800 Viborg

Tel.: (45) 87 27 17 00
E-mail: viborgamt@vibamt.dk
Sítio Internet: http://www.viborgamt.dk

SUÉCIA:
Região, distrito: 
Kalmar, Kronoberg and Jönköping
Nome do GAL: 
Smålandsgruppen, Leader+

Superfi cie: 7 977 km²
População: 88 000

Custo total do projecto: 434 118 euros
UE: 86 824 euros
Outros fundos públicos: 130 235 euros
Fundos privados: 217 059 euros

Pessoa de contacto: Ewa Engdahl
Endereço: Smålandsgruppen, Leader+
Storgatan 21, SV-57930 Högsby.
Tel.: (46) 49 12 01 20
E-mail: smalandsgruppen@hogsby.se
Sítio Internet: 
http://www.smalandsgruppen.se

Oportunidades no sector da madeira de folhosas
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A partir de 1 de Maio de 2004, Chipre, a República Checa, a Estónia, 

a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Eslo-

vaca e a Eslovénia tornaram-se membros de pleno direito da União 

Europeia. Os dez novos Estados-Membros irão partilhar com os 15 

antigos os direitos e obrigações do sistema comunitário e do quadro 

institucional conhecido por «acervo comunitário». A transição con-

tou já com o apoio de uma série de acções comunitárias e instru-

mentos de pré-adesão. No caso do desenvolvimento rural, o progra-

ma especial de adesão para a agricultura e o desenvolvimento rural 

(Sapard)   tem sido aplicado a todos os novos Estados-Membros,  à 

excepção de Chipre e Malta. Agora, na fase de pós-adesão, o apoio 

continua através de programas especiais de desenvolvimento rural e 

de fundos estruturais acordados entre os novos Estados-Membros e 

a Comissão Europeia para o período de 2004-2006.

Pré-adesão
O Sapard foi instituído pelo Regulamento (CE) n.° 1268/1999 do 

Conselho, de 21 de Junho de 1999 (JO L 161 de 26.6.1999), com 

base numa proposta da Comissão no quadro do programa da 

Agenda 2000.

Nesta fase de pré-adesão, a UE centrou a ajuda fi nanceira no 

sector agrícola e nas medidas de desenvolvimento rural,  para 

que os novos Estados-Membros pudessem modernizar e rees-

truturar os seus sectores agrícolas, indústrias de transformação 

alimentar e economias rurais. Pretendia-se igualmente melhorar 

o nível de vida dos habitantes das zonas rurais. A abordagem Le-

ader não estava incluída no primeiro conjunto de medidas  Sa-

pard, mas uma alteração ao Regulamento (CE) n.° 1268/1999 do 

Conselho introduziu uma medida do tipo Leader para a Bulgária 

e Roménia, semelhante à que tinha sido defi nida para os novos 

Estados-Membros (ver abaixo).

O programa Sapard caracteriza-se essencialmente por fi nan-

ciar apenas medidas de desenvolvimento rural e agrícola e ser 

um programa descentralizado, cuja aplicação é da responsabi-

lidade total das autoridades nacionais. Em 2004, teve um orça-

mento de 225,2 milhões de euros para a Bulgária e a Roménia 

(até 2003, o orçamento anual total para os 10 países da Europa 

Central e Oriental era de 560 milhões de euros). Na Comissão, 

a Direcção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural é a 

responsável por este programa.

Programas de pós-adesão (2004-2006)
A partir da adesão, os novos Estados-Membros deixam de ser ele-

gíveis para apoio ao desenvolvimento rural a título do Sapard. O 

capítulo VII do Tratado de Adesão, completado pelo Regulamen-

to (CE) n.° 27/2004 do Conselho, de 5 de Janeiro de 2004 (JO L 

5 de 9.1.2004), e pelo Regulamento (CE) n.° 141/2004 do Conse-

lho, de 28 de Janeiro de 2004 (JO L 024 de 29.1.2004), defi ne um 

regime especial de desenvolvimento rural para estes países no 

período 2004-2006.

Este regime é sobretudo baseado num novo Instrumento 

Temporário de Desenvolvimento Rural (IDRT) fi nanciado pelo 

FEOGA-Garantia, destinado a apoiar as quatro medidas habitu-

almente designadas por «medidas de acompanhamento» (me-

didas agro-ambientais, reforma antecipada, silvicultura e paga-

OS NOVOS ESTADOS-MEMBROS

Desenvolvimento rural da UE 
— O que significa para os novos 
Estados-Membros
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mentos compensatórios para as zonas desfavorecidas e regiões 

com condicionantes ambientais) e as medidas específi cas de de-

senvolvimento rural respeitantes a:

• explorações agrícolas de semi-subsistência em reestruturação;

• agrupamentos de produtores;

• investimento para cumprimento das normas;

• assistência técnica;

• complementos aos pagamentos directos.

Todas as medidas que não são de acompanhamento e já fa-

zem parte do acervo estão igualmente à disposição dos novos 

Estados-Membros no quadro de programação dos fundos estru-

turais, excepto no caso de Chipre em que estão incluídas no pla-

no de desenvolvimento rural.

Em meados de 2004, tinham sido aprovados pela Comissão 

19 programas de pós-adesão para aplicação nos 10 novos Esta-

dos-Membros: 10 programas fi nanciados pelo FEOGA-Garantia    

e  nove programas de objectivo n.°  1 f inanciados pelo 

FEOGA-Orientação, num total de mais de 7,6 mil milhões de eu-

ros (a preços correntes de 2004-2006).
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Os novos Estados-Membros 
experimentam a abordagem 
Leader 
Para além das medidas supramencionadas, os novos Estados-        

-Membros benefi ciarão de uma medida do tipo Leader a fi nan-

ciar pelo FEOGA-Orientação.

O objectivo global é proporcionar às comunidades rurais as 

competências e experiência necessárias ao desenvolvimento de 

abordagens integradas para o desenvolvimento local e à aplica-

ção de estratégias de desenvolvimento rural integrado a nível 

local e através de parcerias locais.

Seis dos novos 10 Estados-Membros incluíram a medida do 

tipo Leader nos seus programas do objectivo n.° 1. Chipre está a 

utilizar a medida de assistência técnica para a aquisição de com-

petências pelas populações rurais.

A Eslovénia não incluiu a medida no seu DOCUP do objectivo 

n.° 1, uma vez que já existe um programa nacional que comporta 

uma acção semelhante. O mesmo se aplica à República da Eslo-

váquia, que está a utilizar a assistência técnica a título do Sapard 

(375 000 euros em 2004-2005) não só para desenvolver a capa-

cidade administrativa como também para aplicar estratégias lo-

cais.

Malta será o único Estado-Membro que não terá qualquer ex-

periência Leader em 2006.

Em virtude do carácter piloto da aplicação das estratégias 

de desenvolvimento rural local, a execução da medida do tipo 

Leader+ irá centrar-se sobretudo na aquisição de competências. 

Serão igualmente postas em prática estratégias de desenvolvi-

mento local, mas em pequena escala.

 



Seminário Europeu Leader+  

«Qualidade de vida 
nas zonas rurais: 
experiências e cooperação»
A 25 de Outubro de 2004, em Bruxelas, teve lugar o primeiro 

evento organizado pelo Observatório Europeu Leader+. Foi uma 

oportunidade para os participantes se reunirem e verem como é 

que Leader+ tem contribuído para a qualidade de vida daqueles 

que vivem em algumas das zonas rurais da Europa. O seminário 

contou com a participação de cerca de 350 pessoas, provenientes 

de mais de 100 GAL envolvidos em projectos ligados à qualidade 

de vida. Seis estudos de caso foram apresentados neste encon-

tro que, graças às intervenções de vários peritos convidados, foi 

também uma boa oportunidade para o intercâmbio de ideias e 

experiências e para uma melhor compreensão do que signifi ca 

a qualidade de vida no seio dos vários projectos. Houve ainda 

tempo para conhecer as funções do recentemente instalado Ob-

servatório Leader+ e do seu Contact Point.

Silva Rodriguez, director-geral da Agricultura, deu as boas-

-vindas ofi ciais a este primeiro seminário temático de Leader+. 

O plenário foi aberto pelo comissário cessante Franz Fischler, 

que sublinhou a importância do trabalho realizado pelos GAL 

Leader+ Magazine  44  1 • 2005

A

B C D E

I J

creo




e destacou o êxito e a importância da abordagem Leader para 

a compreensão por parte dos agentes rurais do potencial de 

desenvolvimento a longo prazo das suas regiões. No contexto 

desta abordagem, salientou ainda a importância da busca de 

soluções novas para a resolução de problemas rurais complexos 

e da «aprendizagem através da inovação», conceitos-chave que 

estão bem patentes nos seis estudos de caso apresentados no 

seminário. Após relembrar o sucesso que foi o Leader II, o comis-

sário Fischler comentou a proposta da Comissão de incluir Leader 

nas futuras políticas de desenvolvimento rural como quarto eixo 

de aplicação ou «eixo Leader». Foi assim reconhecido o êxito das 

«abordagens territoriais e da base para o topo» como sendo a 

melhor forma, e a mais efi ciente, de assegurar o desenvolvimen-

to rural. 

Jan Douwe van der Ploeg, perito da Universidade de Wage-

ningen (Países Baixos), apresentou um quadro conceptual rela-

tivo ao tema da qualidade de vida, sublinhando a necessidade 

de colocar a questão da «qualidade de vida» como um objecti-

vo central da política de desenvolvimento rural e de conseguir 

que os agentes rurais mobilizem o capital disponível nas suas re-

giões. As apresentações dos seis estudos de caso destacaram as 

seguintes questões: acessibilidade das zonas rurais (Lombardia, 

Itália); envolvimento dos jovens nas actividades culturais (Tyne 

Esk, Escócia, Reino Unido); criação de empregos para pessoas 

com defi ciência (Catalunha, Espanha); regeneração de uma co-

munidade insular (Ilha de Utö, Sudoeste da Finlândia); criação de 

serviços adequados às necessidades locais (Valónia, Bélgica); e 

reutilização de antigos caminhos-de-ferro (Sul-Pirenéus, França). 

Robert Lukesch, da OAR Regionalberatung GmbH, na Áustria, 

moderou o debate que se seguiu às apresentações, tendo J. D. 

van der Ploeg sintetizado as conclusões, das quais se salientam as  

seguintes: Leader deve manter-se pioneiro do desenvolvimento 

rural na Europa; a sua integração mas políticas gerais implica alte-

rações dos sistemas de regulamentação à escala nacional.

No seu discurso de encerramento, Nikiforos Sivenas,  respon-

sável pela direcção «Aspectos horizontais do desenvolvimento 

rural e Sapard» da DG Agricultura e Desenvolvimento Rural, des-

tacou alguns aspectos do tema da qualidade de vida respeitan-

tes aos programas Leader de desenvolvimento rural antigos e 

actuais, bem como aos estudos de caso apresentados. Reconhe-

ceu também a importância permanente do tema como um dos 

três eixos prioritários para o período 2007-2013 e sublinhou o 

papel do Observatório Leader+ no fornecimento de informação, 

na promoção de projectos de cooperação e na divulgação das 

melhores práticas.

Nota: Para mais informação acerca das comunicações apre-

sentadas a este seminário, pode consultar o sítio Internet de Lea-

der+ http://europa.eu.int/comm/leaderplus.

A:  O ex-comissário Franz Fischler e Silva Rodríguez, director-geral 
da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

B: Hilkka Bergman, GAL de Samma Bât, Finlândia

C: Véronique Weyland-Ammeux, Contact Point Leader+

D: Christelle Théate, GAL de Assesse-Gesves, Valónia, Bélgica

E: Dr. Robert Lukesch, perito

F: Marco Degliantoni, GAL de Alto Oltrepò, Lombardia, Itália

G : Nikiforos Sivenas, director, DG AGRI.F

H: Francisco Pérez Malagón e Joan Bonet Puig, GAL Consorci 
Ripollés Desenvolupament, Catalunha, Espanha

I: Jan Douwe van der Ploeg, perito

J: François Migeotte, GAL de Assesse-Gesves, Valónia, Bélgica

K: Archie Pacey, GAL de Tyne Esk, Escócia, Reino Unido

L: Pascal Doisne, LAG de Vallée des Gaves, França

M: Caroline McNairm, GAL de Tyne Esk, Escócia, Reino Unido
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Leader+ Magazine é uma publicação trianual editada pelo Observatório Europeu 
dos Territórios Rurais

Leader («Ligações entre acções para o desenvolvimento da economia rural») é 
uma iniciativa comunitária lançada pela Comissão Europeia e coordenada pela 
Direcção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (Unidade F3). Os 
conteúdos de Leader+ Magazine  não representam necessariamente a opinião ofi -
cial da União Europeia

Conselho editorial: Observatório Europeu dos Territórios Rurais

Responsável: Rob Peters, Comissão Europeia, DG Agricultura e Desenvolvimento 
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Utilizar o conhecimento e as novas tecnologias
• Países Baixos — Um sistema de informação geográfica para a gestão do património

natural agrícola
• Finlândia — Tratamento térmico da madeira da pícea-de-Sitka irlandesa
• Áustria — Sistema regional de gestão de conhecimentos do território vulcânico  

da Estíria

Utilizar da melhor forma os recursos naturais e culturais
• França — O pólo Diderot
• Grécia — O renascimento dos antigos Jogos de Nemeia
• Grécia — Prova cultural de vinhos da região

Cooperação no desenvolvimento rural
• Dinamarca/Suécia — Oportunidades no sector da madeira de folhosas

Os novos Estados-Membros
• Desenvolvimento rural da UE — o que significa para os novos Estados-Membros

Seminário Europeu Leader+
• «Qualidade de vida nas zonas rurais: experiências e cooperação»
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«A presente revista da Comissão Europeia destina-se a promover o acesso do público às informações sobre a 
iniciativa comunitária Leader+. O nosso objectivo é divulgar informações exactas e actualizadas. Caso nos 
sejam assinalados erros, procuraremos corrigi-los. Todavia, a Comissão declina toda a responsabilidade 
quanto às informações contidas na presente revista, nomeadamente a nível dos dados financeiros relaciona-
dos com os projectos descritos e, em especial, da elegibilidade das despesas. Os leitores devem, por conse-
guinte, tomar todas as precauções necessárias antes de fazer uso destas informações, que utilizam por sua 
conta e risco.»
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Nome
Leader («Ligações entre acções para o desenvolvimento da economia rural»)

Tipo de programa
iniciativa comunitária

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

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

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

Ao abrigo de cada programa de desenvolvimento local, podem ser financiados projectos indi-
viduais que se adeqúem à estratégia da região. São elegíveis para Leader+ todos os projectos sub-
vencionáveis ao abrigo do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA), do Fun-
do 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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