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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 individu-
ais adequados à estratégia da região. São elegíveis para Leader+ todos os projectos subvencioná-
veis ao abrigo do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA), do Fundo Euro-
peu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE).
Ao nível da tomada de decisões no seio de cada GAL, os parceiros económicos e sociais e as asso-
ciações devem representar, no mínimo, 50% da parceria local.

Duração do período de programação: 
2000-2006.

Subvenção comunitária:
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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Leader+ em acção

Principais conclusões iniciais do programa Leader+

Destaque: Utilizar os novos conhecimentos e as novas tecnologias
• Reino Unido: Projecto do centro de aprendizagem virtual de Breadalbane
• Espanha: Projecto @CERCA
• Luxemburgo: «Casas Internet» em zonas rurais com enfoque na comunidade

Valorizar os produtos locais
• Itália: Uma estratégia para produtos de qualidade da região de Montiferru,  

na Sardenha
• Reino Unido: Rejuvenescer a apanha de junça e cana em Norfolk Broads

Utilizar da melhor forma os recursos naturais e culturais
• Alemanha: A caminho de se tornar uma região
• Dinamarca: Abrigos rurais são ponto de partida para a natureza dinamarquesa

Melhorar a qualidade de vida nas zonas rurais
• Suécia: Sheena: uma sociedade musical consegue o acorde perfeito
• Finlândia: Proteger a comunidade de uma aldeia em Vasikka-Aho

Cooperação no desenvolvimento rural
• Áustria e Alemanha: Três regiões alpinas colaboram na criação de uma nova pers-

pectiva
• Países Baixos e Alemanha: Parceria entre Spreewald e Noordwest Overijssel: coopera-

ção transnacional no âmbito de Leader+

As mulheres e os jovens no Leader+
• Irlanda: Mulheres na liderança: colocar a comunidade rural no rumo certo
• Países Baixos: O centro juvenil «De Buren»

Novos Estados-Membros
País em destaque: República Checa

Notícias Leader+
• Seminário Leader+ na Finlândia
• Nova apresentação para o sítio Internet de Leader+

Leader+
Magazine

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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Leader+ Magazine é uma publicação trianual editada pelo Observatório dos Territórios  
Rurais

Leader («Ligações entre acções para o desenvolvimento da economia rural») é uma iniciati-
va comunitária lançada pela Comissão Europeia e coordenada pela Direcção-Geral da Agri-
cultura e do Desenvolvimento Rural (Unidade F3). Os conteúdos de Leader+ Magazine não 
reflectem necessariamente a opinião oficial da União Europeia

Conselho editorial: Observatório Europeu dos Territórios Rurais

Responsável: Athanasios Christidis, Comissão Europeia, DG Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, Unidade F3, Rue de la Loi 130, B-1040 Bruxelles

Contribuições para esta edição: unidades das redes nacionais Leader+

Fotografias: os direitos de autor das fotografias pertencem à Comissão Europeia, salvo indi-
cação em contrário

Fotografia da capa: facultada pela rede nacional luxemburguesa

Leader+ Magazine é publicada em 19 línguas oficiais da União Europeia e tem uma tiragem
de 35 880 exemplares

Para mais informações: Leader+ Contact Point, Rue du Marteau 81, B-1000 Bruxelles.  
Tel.: (32-2) 235 20 20, Fax: (32-2) 280 04 38, E-mail: contact.point@Leaderplus.org. Internet: 
http://europa.eu.int/comm/leaderplus

© Comunidades Europeias, 2005
Reprodução autorizada mediante indicação da fonte.
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Magazine

Para encomendar mais exemplares de Leader+ 
Magazine 

envie um e-mail para contact.point@leaderplus.org ou envie o seu pedido por fax ou 
pelo correio, com indicação das suas coordenadas exactas e da quantidade e versão 
linguística pretendida para:

Leader+ Contact Point
Rue du Marteau 81
B-1000 Bruxelles
Tel.: (32-2) 235 20 20
Fax: (32-2) 280 04 38

Pode ainda tornar-se assinante das publicações Leader+. Para que o seu nome seja in-
cluído na nossa lista de assinantes, queira proceder ao seu registo em linha, através do 
formulário disponível no endereço
http://europa.eu.int/comm/leaderplus



Este segundo número do Leader+ Magazine irá concentrar- 
-se especialmente no tema estratégico «Utilizar os novos co-
nhecimentos e as novas tecnologias nas zonas rurais». Em-
bora não seja o mais frequentemente seleccionado dos 
quatro temas do Leader+, desempenha um papel funda-
mental de apoio a projectos Leader no âmbito de outros 
temas, tais como «Melhoria da qualidade de vida nas zonas 
rurais». Esta questão é abordada mais adiante na presente 
edição e está presente nos vários artigos.

Como é sabido, o programa Leader desempenha um pa-
pel fundamental em matéria de incentivo à inovação nas 
zonas rurais e abre novos caminhos para o desenvolvimen-
to rural. Uma das vias de inovação consiste em identificar e
valorizar os recursos e as potencialidades locais. Nem sem-
pre é fácil detectar novas oportunidades de desenvolvi-
mento. É uma pesquisa que requer muito trabalho voluntá-
rio, criatividade e consulta local.

A iniciativa comunitária contribui igualmente para a sus-
tentabilidade de processos de desenvolvimento a nível lo-
cal, interligando ou criando sinergias entre cadeias existen-
tes que valorizam produtos e serviços (abordagem integra-
da).

A iniciativa representa um investimento em capital so-
cial, ao mesmo tempo que desperta o interesse dos actores 
locais para a aprendizagem, funcionando, assim, como um 
instrumento educativo e um processo de aprendizagem 
para todos os implicados.

A criação de redes, um elemento fundamental do méto-
do Leader, é o principal veículo para a divulgação e transfe-
rência de conhecimentos e práticas inovadoras em todo o 
território rural da UE.

De uma forma mais pragmática, a inovação no âmbito 
de Leader é considerada como «algo novo a nível local», 
uma vez que as estratégias-piloto locais podem financiar
actividades experimentais que de outra forma não seriam 
financiadas.

Estou persuadido de que Leader+ representa um contri-
buto importante para a aplicação da Estratégia de Lisboa, 
estratégia para 10 anos, adoptada em Março de 2000, que 
constitui um compromisso no sentido da renovação a nível 
económico, social e ambiental da UE. Precisamos de criar 
emprego e novas oportunidades nas zonas rurais, sobretu-
do para os jovens e as mulheres, utilizar a tecnologia da me-
lhor forma e prosseguir a inovação.

Futuramente, o enfoque na parceria, nas iniciativas de-
senvolvidas da base para o topo e no envolvimento local 
tornar-se-á um elemento fundamental da nova política de 
desenvolvimento rural. Para o próximo período de progra-
mação de 2007-2013, a Comissão propôs a integração 

(mainstream) da abordagem Leader nos programas de de-
senvolvimento rural. Esta integração representa não apenas 
uma maior inovação nos programas de desenvolvimento 
rural, como também a disseminação da forma de governa-
ção Leader por toda a Europa: planificação e execução da
programação de desenvolvimento rural numa perspectiva 
da base para o topo, com base em redes locais e na coope-
ração interterritorial.

As zonas rurais estão a ser confrontadas com os desafios
da economia global; a falta de inovação conduz ao enfra-
quecimento do tecido económico, à diminuição da popula-
ção e à deterioração dos serviços locais. Este segundo nú-
mero do Leader+ Magazine apresenta a resposta das zonas 
rurais a estes desafios, existindo, nomeadamente, diversos
projectos que demonstram a criatividade e a capacidade de 
inovação das pessoas que vivem em zonas rurais.

Mariann Fischer Boel,
comissária responsável pela Agricultura e Desenvolvimento 
Regional

Numa palavra…
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Leader+ EM ACÇÃO

«Magna Mater»   
— Artesanato com design

Estado-Membro: Portugal
Região: Açores
Nome do GAL: Adeliaçor e 
ASDEPR
População: 106 603
Superfície: 1 540 km2

Custo total do projecto:  
33 174 EUR
UE: 14 573 EUR
Outros fundos públicos:  
7 852 EUR
Fundos privados:  
10 749 EUR

Competências móveis  
em Vannes

Estado-Membro: França
Região: Bretanha
Nome do GAL: 
Pays de Vannes
População: 66 000
Superfície: 1 107 km²
Custo total do projecto:  
8 056 EUR
UE: 1 208 euros
Fundos privados:  
6 848 EUR
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«Magna Mater» é um projecto desenvolvido nos Açores e 
organizado no âmbito de uma parceria entre quatro insti-
tuições: Adeliaçor (associação para o desenvolvimento lo-
cal), ASDEPR (associação para o desenvolvimento local), 
Centro Regional de Apoio ao Artesanato e PPART (Programa 
para a Promoção dos Ofícios e das Microempresas Artesa-
nais).

O projecto aumenta, de forma inovadora, o contributo 
do design para o artesanato tradicional da ilha, nomeada-
mente rendas, bordados (bordado a palha sobre tule; bor-
dado a matiz em que o material utilizado é de diferentes 
tons de azul), tecelagem e cerâmica. Em Setembro de 2002, 
dois grupos, constituídos por finalistas do curso de design 
da Universidade de Aveiro e por artesãos açorianos, traba-
lharam em conjunto em workshops nas ilhas de São Miguel 
e do Faial, tendo exposto o resultado do seu trabalho na ilha 
do Faial.

Os workshops demonstraram a importância da colabora-
ção entre designers e artesãos, uma vez que desta resulta-
ram uma utilização inovadora dos padrões tradicionais, no-
vas técnicas e uma diversificação dos produtos. Estes en-
contros constituíram igualmente uma boa oportunidade 
para os diferentes artesãos partilharem técnicas e conheci-
mentos. O modelo deste projecto pode ser aplicado a ou-
tros produtos artesanais e noutras regiões.

Nome das pessoas  
de contacto:  
Arlene Goulart 
Teresa Alvernaz
E-mail: adeliacor@mail.
telepac.pt,  
asdepr@mail.telepac.pt
Sítios Internet: www.adeliacor.org/www.asdepr.com.pt

Fotografia cedida pela rede nacional Leader+ portuguesa

Foi a primeira intervenção de Leader+ nesta zona. O projecto 
foi lançado em 2002, num período em que a economia regio-
nal estava a ser seriamente afectada pela crise no sector das 
aves de capoeira. Foi aberto um novo centro de avaliação de 
competências móveis, graças à concessão de autorizações e 
a fundos que permitiram a aquisição de um veículo em se-
gunda mão (no valor de 7 600 euros). Tudo o que faltava fazer 
era pagar o transporte e mobilar o escritório.

Segundo a coordenadora Leader+, Anne-Cécile Bella-
zreg, este projecto «responde plenamente às necessidades 
do grupo-alvo do programa «Mulheres e jovens». Com efei-
to, a maior parte das pessoas que aproveitou esta oportuni-
dade tem menos de 26 anos e, até agora, o projecto já rein-
seriu mais de 20 pessoas no mercado de trabalho, ainda que 
em condições diversas (contratos a termo certo e/ou por 
tempo indeterminado, trabalho em projectos concretos, 
trabalho temporário, etc.). Contudo, o êxito do programa 
não esconde alguns problemas encontrados, como a falta 
de informações práticas para as pessoas que pretendem 
instalar-se na zona, ou os problemas relacionados com dro-
gas, álcool e violência doméstica.

«Sem a subvenção Leader+, teria sido forçada a instalar-
-me noutro local», explicou Anne-Cécile Bellazreg. «Além do 
mais, é um passaporte que abriu muitas portas».

Nas zonas rurais, as instituições nem sempre estão pre-
paradas para abandonar hábitos antigos. Contudo, a região 
do Pays de Vannes pretende lançar novas iniciativas até 
2006, como a orientação de jovens desempregados por 
adultos reformados, 
encontros públicos, 
empréstimos de jo-
gos ou acolhimento 
de crianças fora dos 
horários habituais.

Nome da pessoa  
de contacto:  
Anne-Cécile Bellazreg
E-mail:  
pays.de.vannes@tiscali.fr
Sítio Internet: não disponível

Fotografia cedida pela rede francesa Leader+



Na sub-região de Järviseutu (Ostrobótnia Setentrional, Finlân-
dia Ocidental), os pontos de vista dos jovens nem sempre esti-
veram representados. Contudo, no seguimento de uma son-
dagem preliminar financiada por Leader+, foi instituído um
«conselho da juventude», com a missão de representar os jo-
vens na região. Subjacente ao projecto estava a ideia de fazer 
os jovens sentir-se parte da região e de dar a conhecer os seus 
pontos de vista.

No seguimento da sondagem preliminar, a directora do 
projecto, Taru Volotinen, criou um grupo de jovens activos 
(com idades entre 16 e 18 anos) em cada um dos cinco municí-
pios. Da união destes grupos nasceu o Conselho da Juventude 
sub-regional. A sub-região de Järviseutu compreende cinco 
municípios, cada um dos quais conta com, pelo menos, um 
membro no Conselho da Juventude.

Taru Volotinen conversou com jovens e descobriu o que fal-
tava nas suas aldeias natais. Os resultados revelaram que os 
jovens queriam ter informação e eventos. Os grupos debate-
ram ainda aquilo que os sítios Internet ideais para os jovens de 
Järviseutu deveriam conter, bem como a sua apresentação. 
Planificaram ainda o funcionamento do Conselho da Juventu-
de, tendo concluído da necessidade de «pontos de informação 
para os jovens» nos cinco municípios da região. O sítio Internet 
www.nuotio.fi baseia-se no plano dos próprios jovens. O gru-
po juvenil sub-regional funciona, com êxito, como um conse-
lho da juventude e organiza eventos destinados aos jovens.

Actualmente, o seu objectivo consiste em informar mais 
jovens acerca do Conselho da Juventude e da existência do sí-
tio Internet, e, desta forma, conseguir levar um número eleva-
do de jovens a participar no processo de tomada de decisões 
local. Gerindo de forma cuidadosa as despesas, o Conselho da 
Juventude garante que apenas uma 
parte limitada das verbas disponíveis 
provenientes de financiamentos seja
gasta em actividades juvenis e que as 
mesmas tenham uma participação 
tão vasta quanto possível.

Nome da pessoa de contacto:  
Ilpo Kakko
E-mail: ilpo.kakko@aisapari.net
Sítio Internet: www.aisapari.net

Fotografia cedida pelo GAL Aisapari

Um parque de campismo, inicialmente financiado pelo Lea-
der II, implantado em 21 acres (cerca de 8,5 hectares) na re-
gião de Palaiofanaro Frixas Olympia, deverá ser ampliado 
no âmbito de Leader+. O parque foi inaugurado em 1999 e 
funciona com três períodos de campismo de 22 dias, entre 
Junho e Setembro. O centro existente aumentará a sua ca-
pacidade de 160 para 280 crianças com idades compreendi-
das entre cinco e 15 anos e irá desenvolver actividades 
como introdução à informática e à Internet, organização de 
passeios a pé e de excursões, desenvolvimento do ecoturis-
mo e do agroturismo em actividades fluviais, etc.

Os edifícios e os terrenos terão em conta a arquitectura 
existente e a paisagem natural, e incluirão edifícios, pavi-
lhões e pérgulas de madeira, pavimentos de pedra da re-
gião de Arta, etc. O projecto prevê a contratação de oito 
novos empregados, que irão juntar-se aos 33 já existentes e, 
conjuntamente, possuem competências diversificadas e su-
ficientes para realizar as actividades programadas.

Nome da pessoa  
de contacto:  
Gavou Anastasia
E-mail: anol@otenet.gr
Sítio Internet: www.anol.gr

Fotografia cedida pela rede 
grega Leader+

O Conselho da Juventude toma  
a palavra em nome dos jovens

Estado-Membro: Finlândia
Região, distrito: Järviseutu 
e Härmänmaa, Ostrobótnia 
Setentrional
Nome do GAL: GAL Aisapari
População: 52 000
Superfície: 3 956 km²
Custo total do projecto:  
15 000 EUR
UE: 7 500 EUR
Outros fundos públicos:  
7 500 EUR

Parque de campismo no campo  
para as crianças gregas

Estado-Membro: Grécia
Região: Peloponeso
Nome do GAL:  
Olympia Development SA
População: 56 598
Superfície: 1 556 km2

Custo total do projecto: 
436 615 EUR
UE: 151 765 EUR
Outros fundos públicos: 
89 723 EUR
Fundos privados:  
195 127 EUR
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Principais conclusões iniciais  
do programa Leader+
Temos o prazer de apresentar alguns resultados de uma aná-
lise inicial do programa Leader+, baseada nos indicadores 
comuns de acompanhamento de 2003. Estes dados foram 
apresentados ao Comité Director Leader+ em Bruxelas, em 6 
de Dezembro de 2004.

Geograficamente, a superfície coberta pelo programa
Leader+ estende-se dos Orkneys, no Atlântico Norte, à Guia-
na Oriental, na América do Sul. Nesta superfície da EU-15 
existem 892 grupos de acção locais (GAL), que representam 

uma população de cerca de 52 milhões de pessoas, para uma 
superfície de cerca de 1 568 000 km2, ou seja, quase metade 
da superfície total da EU-15.

O número de GAL seleccionados varia de país para país. O 
Luxemburgo, com apenas 4 GAL, é o país onde estes são me-
nos numerosos, enquanto a Alemanha, com 148, é o país em 
que são mais numerosos. No âmbito de Leader+, os GAL têm 
de escolher, no início do seu programa, um tema prioritário 
de entre quatro disponíveis, podendo este número ser supe-

rior no caso de o Estado-Membro 
ter incluído temas nacionais. Por 
exemplo, o acolhimento de novos 
habitantes e empresas, bem como 
as mulheres e os jovens, são te-
mas adicionais em França. Os GAL 
podem igualmente optar por 
combinar diversos temas. Os grá-
ficos seguintes dão uma ideia da
distribuição dos GAL por país e 
por tema.

No que respeita à acção 2 
(apoio à cooperação entre territó-
rios rurais), a maior parte das par-
cerias são estabelecidas entre os 
Estados-Membros da EU-15; con-
tudo, sete parceiros de coopera-
ção são oriundos de cinco novos 
Estados-Membros: Chipre, Eslová-
quia, Eslovénia, Letónia e Polónia. 
Existem ainda diversos parceiros 
oriundos de países que não per-
tencem à UE: Azerbaijão, Brasil, 
Canadá, Geórgia, Islândia, Norue-
ga, Rússia, Sérvia e Montenegro, 
Suíça e Tunísia.

Não foram adicionados crité-
rios nacionais específicos às orien-
tações da CE para projectos con-
juntos. Alguns dos tipos de ac-
ções/produtos comuns aprovados 
são: produtos de comunicação (sí-
tios Internet, brochuras, publica-
ções, filmes, etc.), formação (semi-
nários, conferências, workshops, 
visitas de estudo), investigação e 
estudos, elaboração de estraté-
gias de marketing e desenvolvi-
mento de produtos, promoção 
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(participação em conferências, eventos, feiras), organi-
zação de eventos (por exemplo, exposições) e investi-
mento.

Em mais de metade destes programas, não existem 
ciclos de apresentação fixos para a aprovação de projec-
tos, que variam entre duas vezes por ano (22 programas), 
uma vez por ano (um programa) e quatro vezes por ano 
(um programa).

A investigação revela que o processo de aprovação 
dos projectos transnacionais pode retardar o processo 
de cooperação, devido, em grande medida, a diferenças 
na fase de execução dos programas. Outros obstáculos 
decorrem da ausência de procedimentos harmonizados 
para a aprovação de projectos transnacionais (prazos 
longos, dificuldades na obtenção de aprovação) e de in-
formação insuficiente sobre os procedimentos nacionais
relacionados com a acção 2.

Para incentivar os GAL a iniciar a cooperação transna-
cional, é necessário um melhor intercâmbio de informa-
ções e um enquadramento de cooperação comum. O 
Observatório Leader+ abordará esta questão com uma 
série de instrumentos de cooperação, tais como docu-
mentação e seminários, ao mesmo tempo que procede-
rá à melhoria do instrumento de busca de parceiros exis-
tente, sobre o qual podem ser obtidas informações no 
sítio Internet de Leader+ (http://europa.eu.int/comm/le-
aderplus).



Destaque:
UTILIZAR OS NOVOS CONHECIMENTOS 
E AS NOVAS TECNOLOGIAS
De acordo com as conclusões da iniciativa Leader+, «Utilizar os novos conhecimentos e as novas tecno-
logias», com 11% do total dos projectos seleccionados, é o menos escolhido dos quatro temas verticais. 
Todavia, o facto de o tema ter sido escolhido por um menor número de GAL (grupos de acção local) 
apenas nos proporciona uma visão parcial, que não tem em conta a sua vertente horizontal. Em muitos 
projectos, os novos conhecimentos e as novas tecnologias são utilizados em apoio de projectos de outras 
áreas temáticas, situação de que são apresentados alguns exemplos no presente número.
A Internet e a tecnologia conexa constituem uma aplicação recorrente popular na área do desenvol-
vimento rural. Os projectos abordados neste ponto mostram a mesma tecnologia, aplicada de forma 
diferente e inovadora para atingir objectivos similares, nomeadamente a inclusão das populações locais 
tanto na vida das respectivas comunidades como na Sociedade da Informação. No entanto, nas zonas 
rurais, a utilização de novos conhecimentos e de novas tecnologias não se relaciona unicamente com a 
informação e a comunicação. Está igualmente ligada à aprendizagem e à formação à distância, à gestão 
ambiental, aos cuidados de saúde, às energias renováveis, à transformação de produtos da terra e do mar, 
à produção de culturas alternativas e às biotecnologias.

Em geral, «conhecimento» não equivale necessariamente a 
inovação tecnológica, que significa uma utilização melhor ou 
mais ampla dos recursos existentes. Neste contexto, a tecnolo-
gia ou o conhecimento devem ser importantes para o respec-
tivo público-alvo. Mulheres, jovens e agricultores tradicionais 
terão uma atitude social e cultural diferente comparativamen-
te com novos empresários que se instalam numa região rural 
oriundos do exterior. Do mesmo modo, para as diferentes áre-
as temáticas, tal como foi referido, podemos pensar de que 
forma os novos conhecimentos e as novas tecnologias podem 
ser utilizados não só para fomentar o desenvolvimento rural, 
mas também para desenvolver as próprias tecnologias.

No caso das energias renováveis, as zonas rurais estão 
frequentemente na vanguarda do seu desenvolvimento, o 
que não é surpreendente, uma vez que projectos energéti-
cos baseados e associados a matérias-primas cultivadas ou 
obtidas localmente, como madeira, biomassa, metano reci-
clado e água, estão frequentemente directamente relacio-
nados com outras prioridades rurais, como a diversificação 
das actividades da exploração e as economias de escala ge-
radas por instalações de transformação colectivas. No caso 
dos projectos Leader+, estas associações são significativas
e, enquanto tal, têm potencial para produzir directamente, 
a nível local, benefícios económicos e ambientais.

Em termos de política económica e social da União Euro-
peia, a adopção de novas tecnologias e o crescimento de 
indústrias «baseadas no conhecimento» constitui um ele-
mento essencial, na medida em que ambas têm implicações 
claras para a competitividade, o emprego e a Sociedade da 
Informação. A utilização estratégica de tecnologias da infor-
mação e da comunicação (TIC) contribui para aproximar 
mercados distantes, desenvolver redes de conhecimento e 
combater a exclusão social. Às pequenas empresas, as TIC 
podem, muitas vezes, assegurar o apoio necessário para a 
investigação de base, nomeadamente no que respeita à co-
locação de novos produtos no mercado. Na Declaração de 
Valência, de Fevereiro de 2003, afirma-se que:

«As zonas rurais, que são um activo europeu fundamen-
tal, podem alcançar o seu pleno potencial recorrendo às 
novas tecnologias da informação e da comunicação (TIC) 
para melhorar a qualidade de vida e aumentar as oportunida-

des de trabalho dos cidadãos das zonas rurais, reforçar o de-
senvolvimento da economia rural, tanto nos sectores tradicio-
nais como nos novos, permitindo que estas zonas se integrem 
e participem plenamente numa economia europeia baseada 
no conhecimento.»

Conferência Europeia «A Sociedade da Informação como ins-
trumento fundamental do desenvolvimento rural», Valência, Fe-
vereiro de 2003.

No âmbito de Leader+, os novos conhecimentos e as novas 
tecnologias foram integrados em projectos das mais variadas 
formas, tendo tido um impacto positivo no trabalho e nas vi-
das das pessoas da região.
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O projecto do centro de aprendizagem virtual de Breadalba-
ne foi desenvolvido localmente, num esforço para obviar à 
falta de acesso aos recursos e à formação em matéria de tec-
nologias da informação e da comunicação (TIC). O projecto é 
desenvolvido numa zona rural do Noroeste da região de Stir-
ling, nas terras altas, agora designada Breadalbane pela auto-
ridade do Parque Nacional de Loch Lomond & Trossachs, e 
funciona, numa primeira fase, como um projecto-piloto anu-
al, que termina em Abril de 2005. Constitui o único centro de 
aprendizagem virtual, centrado numa comunidade e por esta 
gerido, da Escócia rural.

Embora seja muito «real», a aprendizagem é designada 
«virtual» por não existir um edifício em tijolo, tratando-se an-
tes de um projecto móvel e portátil, baseado nos edifícios da 
comunidade existentes na zona. O objectivo consiste em ter, 
em cada comunidade, um centro de aprendizagem disponí-
vel, em dias e horas fixos, para ministrar formação. Desta for-
ma, incentiva-se a aprendizagem junto das muitas pessoas 
que vivem na área e que não têm acesso a equipamento TIC 
moderno e rápido nem a formação.

O financiamento de Leader+ permitiu a aquisição de com-
putadores portáteis e a instalação de ligações de banda larga 
em instalações comunitárias, o que coloca à disposição de 
três comunidades locais os mais modernos recursos TIC. Os 
três locais foram identificados e, após consultas com pessoas
de seis comunidades diferentes, obtiveram acesso de banda 
larga.

Estabelecer a ligação
Esperava-se que as ligações de banda larga estivessem 

disponíveis nos centros das três aldeias durante o ano-piloto, 

mas, na realidade, o processo foi mais lento do que o previsto 
e apenas uma aldeia, Tyndrum, dispõe do acesso. Os atrasos 
resultaram do tempo e do esforço que o grupo de gestão in-
vestiu para se certificar de que a população de cada comuni-
dade estava satisfeita com a localização do equipamento. É 
importante que cada «centro de aprendizagem» tenha uma 
localização que permita a sua máxima utilização e a obten-
ção de benefícios máximos em termos de desenvolvimento 
socioeconómico da zona.

Uma parte fundamental do projecto dependia da obten-
ção de fundos suficientes para assegurar o mesmo tipo de
subsídios para cursos proporcionados pelas universidades, 
de modo a não excluir ninguém que queira aprender. Até 
agora, têm sido realizados cursos de introdução à informáti-
ca, de fotografia digital e de carta europeia de condução em
informática (1). Existem igualmente planos no sentido de tra-
balhar com as escolas e os pais — de modo a que estes pos-
sam apoiar os filhos na utilização da Internet —, bem como
com grupos de jovens da região, planos que implicam a utili-
zação de computadores portáteis e da Internet.

Para além destes cursos, realizam-se em Tyndrum duas 
sessões semanais de Internet, abertas a todas as pessoas, que 
podem utilizar a Internet da forma que entenderem. Um dos 
objectivos destas sessões consiste em apoiar e incentivar as 

REINO UNIDO

Um projecto-piloto que fornece infra-estruturas de TIC móveis constitui uma oportunidade  
de formação em novas competências para as comunidades rurais da Escócia.

Projecto do centro de aprendizagem 
virtual de Breadalbane

→

As competências TIC são 
introduzidas na Escócia 
rural
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(1) A carta europeia de condução em informática (ECDL) é uma 
certificação que permite validar competências básicas do titu-
lar da carta em matéria de utilização das actuais aplicações de 
processamento de dados e que é composta por sete módulos. 
Informações em http://www.ecdl.com.

UTILIZAR OS NOVOS CONHECIMENTOS E AS NOVAS TECNOLOGIAS



pessoas a inscreverem-se em cursos de ensino à distância. Na 
altura em que este artigo foi escrito, três mulheres já o ha-
viam feito e tinham desfrutado da possibilidade de estudar 
numa situação em que dispunham do apoio técnico de um 
professor assistente, acessível durante as sessões.

Benefícios da aprendizagem com Leader+
Desde sempre se reconheceu que o principal elemento 

para o êxito deste projecto seria o recurso a um coordenador 
local para dirigir o projecto, com o apoio de um grupo de ges-
tão voluntário. A importância do seu papel foi-se tornando 
mais evidente à medida que o projecto foi avançando.

Também o apoio técnico para os computadores portáteis 
se revelou essencial. Com muitas pessoas diferentes a utiliza-
rem os computadores portáteis na duas sessões semanais de 
Internet, os problemas provocados por vírus e afins levaram
muito tempo a solucionar.

Uma avaliação intercalar do projecto revelou alguns resul-
tados positivos. A aldeia de Tyndrum, em que, numa primeira 
fase, o projecto se concentrou, tem normalmente uma popu-
lação de cerca de 150 pessoas, embora esta população seja 
superior, devido, principalmente, a jovens que trabalham em 
grandes hotéis na região. Com apenas 10 computadores por-
táteis disponíveis, muitas vezes as pessoas têm de esperar a 
sua vez de os utilizar. Todavia, continua a ser necessário in-
centivar mais jovens locais a utilizar este recurso.

Os cursos com formador, todos com formadores locais, 
foram igualmente muito bem acolhidos. Para aqueles que 
não possuem confiança ou capacidade para frequentar aulas
colectivas, é possível propor a fórmula «um formador para 
um formando». De acordo com os resultados divulgados, nos 
primeiros nove meses frequentaram a formação 71 mulheres 
e 35 jovens. Anteriormente, estes cursos eram limitados por 
um requisito das instituições de ensino superior nos termos 
do qual os cursos deveriam ser frequentados por, pelo me-
nos, oito pessoas. Esta regra era difícil de respeitar nesta zona 
rural, e os estudantes ficavam muitas vezes desmotivados
quando as aulas eram canceladas por haver menos de oito 
alunos inscritos. No âmbito de Leader+, os cursos foram mi-
nistrados, independentemente do número de inscritos.

O projecto teve ainda o mérito de aumentar exponencial-
mente as receitas das instalações comunitárias utilizadas. Es-
tas instalações constituem centros comunitários vitais para 
as aldeias rurais, embora, frequentemente, tenham dificulda-
de em fazer face aos custos de funcionamento. Ao utilizá-las 
regularmente, Leader+ proporcionou receitas muito neces-
sárias. O projecto deu ainda um novo impulso ao debate so-

Centro de aprendizagem 
virtual de Breadalbane

Estado-Membro: Reino Unido
Região, distrito: Escócia, Breadalbane
Nome do GAL: Lomond and Rural Stirling 
LAG
População: 2 500
Superfície: 2 437 km²
Custo total do projecto: 98 000 EUR
UE: 48 300 EUR
Outros fundos públicos: 35 000 EUR
Fundos privados: 14 700 EUR

Nome da pessoa de contacto:  
Suzanne Player
Endereço: Tyndrum Village Hall, Tyndrum, 
FK20, 
Stirlingshire, Scotland
Tel.: (44-0) 15 67 82 01 54
E-mail: players@stirling.gov.uk

Fotografias cedidas pelo GAL Lomond and Rural Stirling

O centro de aprendizagem transmite as competências necessárias
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bre a concessão de acesso de banda larga, não apenas à co-
munidade de Breadalbane, mas a toda a Escócia rural.

Para além de Leader+, o projecto foi financiado por: sub-
venções directas, Fundo de Planeamento Comunitário do 
Conselho de Stirling, Carnegie UK, Awards for All e Programa 
de Subvenções Comunitárias do Conselho de Stirling. A maior 
parte do financiamento foi assegurada por Leader+, sem o
qual o projecto-piloto não poderia ser sido lançado. Além dis-
so, o director do programa continua a prestar apoio e a mani-
festar todo o interesse no desenvolvimento dos projectos, o 
que tem sido um importante incentivo. O projecto procura 
obter financiamento para mais três anos e mesmo a longo
prazo, esperando que o serviço que está a ser prestado seja 
reconhecido como um recurso importante para a formação e 
a melhoria das oportunidades de emprego nesta zona rural. 
Este reconhecimento permitirá aceder aos principais finan-
ciamentos institucionais.



A realidade da mudança tecnológica traz consigo novos as-
pectos de desigualdade social, sobretudo entre utilizadores 
e não utilizadores de tecnologias da informação, comum-
mente conhecida como «fractura digital». Esta nova ameaça 
de discriminação social desempenha igualmente um papel 
importante no desenvolvimento do mundo rural, resultan-
do numa situação em que as zonas rurais estão em desvan-
tagem em relação ao mundo urbano, no que respeita ao 
acesso e ao benefício de oportunidades.

Reunidos no âmbito de @CERCA
@CERCA é um projecto surgido da necessidade de fazer 

face à dependência das novas tecnologias para o futuro 
bem-estar das pessoas que vivem nas zonas rurais. Trata-se 
de um projecto cooperativo, que, no âmbito de Leader+, irá 
considerar uma «abordagem das novas tecnologias na pers-
pectiva da superação da exclusão social da população ru-
ral».

Em torno desta ideia, reuniram-se os 12 grupos de de-
senvolvimento rural da Andaluzia a seguir enumerados, que 
agrupam 179 municípios, com vista a levar a cabo este ali-
ciante projecto. Estes grupos são: Asociación para el Desar-
rollo del Guadajoz y Campiña Este (Córdoba), Grupo de De-
sarrollo Rural «Almanzora» (Almeria), Grupo de Desarrollo 
Rural del Valle de Lecrín-Temple y Costa Interior «Aprovalle-
Temple» (Granada), Asociación Grupo de Acción Local 
«Campiña Sur» (Córdoba), Asociación para el Desarrollo del 
Condado de Huelva «Adercon» (Huelva), Asociación Grupo 
de Desarrollo Rural «Valle del Alto Guadiato» (Córdoba), 
Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Guadix 
(Granada), Asociación para el Desarrollo Rural del Medio 
Guadalquivir (Córdoba), Asociación para el Desarrollo Rural 

de la Comarca de los Pedroches (Córdoba), Asociación para 
la Promoción Económica de la Vega — Sierra Elvira «Promo-
vega-Sierra Elvira» (Granada), y la Asociación Grupo de De-
sarrollo Rural «Sierra de las Nieves».

O último grupo, «Sierra de las Nieves», foi designado gru-
po coordenador do projecto @CERCA pelo departamento 
da Agricultura e Pesca do governo regional da Andaluzia.

Todos estes grupos possuem algumas características co-
muns que os aproximaram no âmbito do projecto @CERCA, 
nomeadamente: zonas esparsamente povoadas (a popula-
ção média por município é de 4 000 habitantes), poucas in-
fra-estruturas para o desenvolvimento de novas tecnolo-
gias, população com pouca formação, escassas comunica-
ções terrestres e, por último, o facto de estes grupos se en-
contrarem, em larga medida, estabelecidos em regiões 
montanhosas relativamente isoladas da Andaluzia.

Objectivos e metodologia do projecto @CERCA
O objectivo geral deste grupo de cooperação consiste 

em «estabelecer um equilíbrio entre as oportunidades da 
comunidade rural e as da comunidade urbana, no quadro 
da Sociedade da Informação». Por outro lado, os 12 grupos 
acima referidos acordaram nos seguintes objectivos especí-
ficos:
• estabelecer um valor acrescentado complementar ao 

programa de desenvolvimento local;
• obter «massa crítica» suficiente para desenvolver deter-

minados projectos;
• identificar e extrair benefícios de sinergias criadas entre

os territórios cooperantes;
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ESPANHA

Desenvolver uma abordagem regional inovadora para uma estratégia TIC abrangente,  
a fim de lutar contra a «fractura digital» e de garantir um lugar no futuro.

Projecto @CERCA

→

Com atenção ao te-
clado
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• definir meios para o intercâmbio de experiências entre
os diferentes grupos cooperantes. Estes intercâmbios 
devem basear-se em novas tecnologias e ser adequa-
dos a todos os grupos de desenvolvimento rural da An-
daluzia;

• promover um espírito de cooperação empresarial que 
gere economias de escala para as empresas rurais, a fim
de aumentar a sua competitividade.
No que respeita à população-alvo deste projecto, o aces-

so à informação tem dois aspectos. Em primeiro lugar, re-
quer uma infra-estrutura TIC adequada para aceder à infor-
mação e, em segundo lugar, que a informação seja conside-
rada como um «instrumento gerador de conhecimento», 
para gerar valor acrescentado que permita atingir os diver-
sos objectivos do projecto.

Alguns dos resultados previstos para o projecto são os 
seguintes: melhoria das competências da população-alvo 
em matéria de utilização de novas tecnologias, transferên-
cia de conhecimentos e de experiência entre actores sociais 
e económicos das zonas rurais, facilitação do acesso à infor-
mação, tendo em vista a execução de todos os projectos, 
articulação de territórios rurais, aproximação entre a admi-
nistração local e os cidadãos.

Todos estes resultados têm consequências para o em-
prego: ao responder actualmente por 25% dos novos pos-
tos de trabalho criados, a sociedade da informação é um 
sector de emprego importante, claramente associado às 
novas tecnologias abrangidas por @CERCA. Além disso, a 
procura actual excede a oferta, sendo os lugares disponí-
veis, em regra geral, de nível elevado.

Tendo em conta todos estes elementos, @CERCA irá ofe-
recer à sua comunidade um «amortecedor do choque so-
cial», que irá amortecer os efeitos da «fractura digital» e, em 
consequência, a exclusão social e o isolamento que normal-
mente lhe estão associados. Deste modo, o objectivo fun-
damental de melhorar a qualidade de vida da população 

rural da Andaluzia será alcançado através do incremento da 
utilização de novas tecnologias.

O projecto está orçamentado em cerca de 11 196 233 
euros e conta com contribuições do FEOGA, do Ministério 
da Agricultura e Pescas espanhol, do departamento da Agri-
cultura e Pescas do governo regional da Andaluzia, bem 
como de entidades privadas. O período de elegibilidade 
está compreendido entre 3 de Outubro de 2002 e 30 de No-
vembro de 2006.

Projecto @CERCA

Estado-Membro: Espanha
Região: Andaluzia
Nome do GAL coordenador: Grupo  
de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves
Totais abrangidos pela zona do projecto
População: 662 416
Superfície: 16 311 km²
Custo total do projecto: 11 196 233 EUR
UE: 4 710 283 EUR
Outros fundos públicos: 2 355 142 EUR
Fundos privados: 4 130 808 EUR

Nome da pessoa de contacto: Mari Paz 
Arroyo
Endereço: c/ del Pozo 17, Yunquera
E-29400 Málaga
Tel.: (34) 952 87 27 47
Fax: (34) 952 87 27 46
E-mail: agdr@sierranieves.com
Sítio Internet: http://www.sierranieves.com

Fotografias cedidas pela rede nacional Leader+ espanhola
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Um exercício de grupo em novas tecnologias



Nos últimos anos, o Governo do Luxemburgo contribuiu 
para a criação de «casas Internet» em todos os municípios. 
Deste modo, todas as pessoas têm a possibilidade de utili-
zar as novas tecnologias da informação e da comunicação 
(TIC).

A ideia consistia em conceder apoio financeiro para a
aquisição de computadores e para a sua instalação em luga-
res públicos a que as pessoas tivessem livre acesso durante 
um certo tempo todas as semanas. Dada a sua experiência 
em matéria de TIC, os GAL Leader+ do norte do Luxembur-
go aconselharam os municípios membros quanto à aquisi-
ção de equipamento e de suporte lógico. Desta forma, veri-
ficou-se que as necessidades das diferentes comunidades
não eram as mesmas. Por exemplo, algumas consideravam 
as TIC desnecessárias, enquanto outras se manifestaram de 
imediato muito interessadas e previram a organização de 
cursos de formação para a população local. No final, acorda-
ram em que seria o grupo Leader+ a assegurar a coordena-
ção do projecto entre as diferentes autoridades locais.

Adaptar a «casa» às necessidades da comunidade
Uma vasta sondagem e uma campanha de informação 

permitiram definir as necessidades técnicas dos diferentes
parceiros. Em consonância, foi seleccionada a «casa Inter-
net» clássica, com seis computadores pessoais (PC) e várias 
impressoras. O software (suporte lógico) para processamen-
to de texto e para cálculo teve de ser adaptado para respon-

der às necessidades dos dife-
rentes actores locais. Este facto 
implicou a apresentação ao mi-
nistério responsável de uma 
proposta de adaptação do 
equipamento de modo a que 
este pudesse satisfazer as dife-
rentes necessidades. Em con-

sequência, foram desenvolvidas grandes «casas Internet», 
com pelo menos dez postos de trabalho, que foram coloca-
das à disposição das comunidades que pretendiam organi-
zar cursos de TIC. As «casas Internet» clássicas, com seis 
computadores, foram colocadas à disposição de outros gru-
pos, tendo comunidades e aldeias mais pequenas sido con-
templadas com pequenas «casas Internet», com dois ou três 
computadores.

Deste modo, com o mesmo orçamento, o governo pôde 
apoiar três tipos de «casas Internet», compatíveis com as ne-
cessidades dos municípios rurais do norte do Luxemburgo. 
Com efeito, este constitui um bom exemplo de cooperação, 
não só na própria região, mas também entre as autoridades 
locais e nacionais. Este exemplo será seguido em, pelo me-
nos, uma outra região Leader+ do Luxemburgo. No final de
2004, estavam abertas ao público 27 «casas Internet». Espa-
lhadas por toda a região Norte, existem seis «casas Internet» 
grandes, que podem ministrar cursos de formação e conce-
der acesso a todos os habitantes da região.

Logo após a fase de instalação do equipamento técnico 
tornou-se manifesto que as «casas Internet» têm de ser ge-
ridas se se pretender optimizar a utilização dos recursos e 
que não é apenas através da Internet que as populações 
querem comunicar. Em consequência, as «casas Internet» 
passaram a ser a nova geração de pontos de encontro das 
aldeias que possuem poucas ou nenhumas infra-estruturas 
sociais.

Ainda no âmbito de Leader II, os dois GAL do norte do 
Grão-Ducado estiveram muito ocupados a organizar cursos 
de formação em todos os domínios da informática. No âm-
bito de Leader+, este trabalho aumentou de tal forma que o 
pessoal do Leader deixou de poder assegurar a organização 
destas actividades, para o que foi criada uma organização 
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Acompanhando as aulas no grande ecrã
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LUXEMBURGO

«Casas Internet»  
em zonas rurais  
com enfoque na comunidade



«Casas Internet»  
em zonas rurais
Estado-Membro: Luxemburgo
Região, distrito: Rédange/Wiltz  
e Clervaux/Vianden
Nome dos GAL: Red/Wolz & Clerf/Vianden
População: 35 539 habitantes
Superfície: 837 km2

Custo total do projecto: 68 000 EUR
UE: 13 600 EUR
Outros fundos públicos: 54 400 EUR

Nome da pessoa de contacto: Sr. Fons 
Jacques
Endereço: 23, an der Gaass
L-9150 Eschdorf
Tel.: (352) 89 95 68-1
Fax: (352) 89 95 68-40
E-mail: rw@leader.lu
Sítio Internet: www.rw.leader.lu
Fotografias cedidas pela Rede Nacional Leader+ luxemburguesa

(2) A Carta Europeia de Condução em Informática (ECDL) é uma 
certificação que permite validar competências básicas do titu-
lar da carta em matéria de utilização das actuais aplicações de 
processamento de dados e que é composta por sete módulos. 
Informações em http://www.ecdl.com.

especial sem fins lucrativos denominada Trame Régionale
pour l’Initiation Professionnelle aux Techniques de 
l’Information et de la Communication Ouest-Nord (Tripti-
con). Para todos os cursos clássicos, a Tripticon organiza 
igualmente a denominada «Carta Europeia de Condução 
em Informática» (2). Caso haja interesse, podem ser organi-
zados workshops especiais, por exemplo, sobre compras em 
linha (online shopping), concepção de páginas Internet  
(web design), banca electrónica (online banking), criação de 
páginas pessoais, etc. O custo de organização, com excep-
ção dos honorários dos professores, é co-financiado pelo
programa Leader+.

Vigiando a ligação
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A partir da década de 50, a zona do GAL Montiferru, que in-
clui Barigadu e Sinis, conheceu elevados níveis de migração 
da sua população rural para zonas mais urbanizadas, em bus-
ca de melhores rendimentos e de um melhor acesso aos ser-
viços sociais. Em consequência, a agricultura e todas as outras 
actividades tradicionais perderam não só a mão-de-obra, 
mas também os conhecimentos e as competências necessá-
rios para produzir os produtos tradicionais da região.

Antecedentes do projecto
O gradual agravamento da situação demográfica afec-

tou seriamente a comunidade local de muitas formas, 
acarretando, nomeadamente, a perda da identidade local, 
devido ao desaparecimento dos usos e costumes tradicio-
nais. Além disso, existem problemas ambientais causados 
pela falta de actividade agrícola, como, por exemplo, a 
erosão dos solos e a perda de ecotipos e espécies endémi-
cas.

O principal objectivo do GAL Monferru consistiu na re-
vitalização do sistema socioeconómico da região, que de-
pende da criação de gado e de pequenas empresas artesa-
nais. 

Este objectivo foi atingido mediante:
• a valorização dos produtos locais e a facilitação do seu 

acesso aos mercados locais;

• a protecção dos recursos naturais em risco de extinção;
• a promoção da imagem de Montiferru;
• a recuperação do património sociocultural da comuni-

dade local (os usos e costumes que anteriormente ca-
racterizaram a vida rural da zona).
O GAL iniciou o seu trabalho ainda no âmbito da inicia-

tiva Leader II, estando agora em curso, no âmbito de 
Leader+, um processo de valorização dos produtos agroa-
limentares locais e de facilitação da respectiva comerciali-
zação. O enfoque do projecto vai para um queijo típico 
local, denominado «Casizolu». Este queijo é produzido 
com leite de uma raça de bovinos denominada «Modicano 
Sarda». As vacas pastam livremente e produzem leite com 
um sabor característico a madeira e a folhas.

Sobre o queijo especial «Casizolu»
A própria existência deste queijo de vaca antigo, em 

forma de pêra grande, é particularmente surpreendente, 
visto que Montiferru se situa no coração de uma região de 
queijos de cabra e de ovelha. O queijo «Casizolu» é produ-
zido manualmente, principalmente por mulheres, num 
processo que inclui a amassadura do coalho fresco em 
água quente no momento exacto do processo de coagula-
ção do queijo, o que confere ao queijo a sua forma clássica 
característica.

ITÁLIA

Um queijo sardo assegura identidade regional, prosperidade e uma estratégia de valorização  
dos produtos locais!

Uma estratégia para produtos  
de qualidade da região  
de Montiferru, na Sardenha
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Compreender o processo de produção
O investimento para a produção de queijo «Casizolu» 

concentrou-se nos seguintes aspectos:
1) orientação, assistência e optimização do processo de pro-
dução:
• definição e preparação de um código voluntário relativo

às normas técnicas de produção,
• definição e preparação de um plano de segurança dos

alimentos,
• realização de um curso de formação específico sobre

técnicas de produção;

2) incentivos directos para os operadores, com o financia-
mento de instalações de produção;

3) orientação, assistência e optimização da função de ven-
das e marketing:
• lançamento do queijo como produto tradicional «salvo» 

e estabelecimento de uma ligação entre este produto e 
a região de Montiferru,

• criação de uma rede com outros produtos locais de qua-
lidade (mel, azeite virgem extra, vinho malvasia),

• reforço da presença do queijo no sector da restauração 
de qualidade,

• apoio aos produtores no sentido de satisfazerem a pro-
cura do mercado através de técnicas de gestão da ca-
deia de abastecimento (armazém virtual).

Um mapa de marketing para o queijo 
«Casizolu»

O GAL, conjuntamente com os produtores do queijo, 
participou na edição de 2000 do «Salone del Gusto di Tori-
no» (feira de produtos alimentares realizada em Turim), que 
constitui, provavelmente, a mais importante mostra de pro-
dutos nacionais italianos. Também a imprensa regional se 
interessou pelo fenómeno «Casizolu» e sobre ele escreveu 
numerosos artigos. Em breve este interesse chegou à im-
prensa nacional, que se debruçou sobre o produto e a re-
gião em artigos publicados em diversas revistas semanais 
especializadas em turismo, gastronomia e vinhos.

Diligenciou-se ainda no sentido de distribuir o produto no 
sector da restauração. Por exemplo, restaurantes e alojamen-
tos turísticos (hotel, bed & breakfast, etc.) foram incentivados 
a incluir o queijo nos seus menus «típico e tradicional».

O «Casizolu» continua com Leader+
As actividades desenvolvidas no âmbito de Leader II 

constituem a base do trabalho agora programado no qua-
dro de Leader+. Neste contexto, o GAL pretende desenvol-
ver uma rede multissectorial que englobe as diferentes acti-
vidades económicas, a fim de melhorar a organização da
oferta de produtos agroalimentares.

Estão em curso diversas iniciativas no sentido de:
• apoiar a rede interna do GAL, bem como as suas ligações 

fora da região;
• melhorar qualitativamente o processo de produção por 

meios inovadores;

• melhorar os serviços de acolhimento de clientes da re-
gião, bem como os serviços conexos;

• facilitar o acesso dos produtos locais ao mercado.
Os bons resultados obtidos com o financiamento de Le-

ader II constituem um instrumento importante para 
Leader+. A estratégia adoptada pelo GAL tem em conta não 
só factores económicos como as variáveis sociais e ambien-
tais, do que resulta uma abordagem abrangente da valori-
zação dos produtos locais.
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Uma estratégia para produtos  
de qualidade  
— Região de Montiferru (Sardenha)

Estado-Membro: Itália
Região, distrito: Sardenha
Nome do GAL: GAL Montiferru, Barigadu, 
Sinis
População: 59 573
Superfície: 1 499 km²
Custo total do projecto: 8 080 EUR
UE: 4 096 EUR
Outros fundos públicos: 2 619 EUR
Fundos privados: 1 365 EUR

Nome da pessoa de contacto:  
Salvatore Polo
Endereço: Piazza Mannu snc Seneghe 09070
Tel.: (39) 078 35 41 32
Fax: (39) 078 35 41 32
E-mail: galmbs@tiscali.it

Fotografias cedidas pela Rede Nacional Leader+ italiana

VALORIZAR OS PRODUTOS LOCAIS

O queijo «Casizolu» 
com a sua forma  
clássica característica



Uma das principais características da paisagem de Norfolk 
Broads é a vasta extensão de junças e canas que orla os seus 
cursos de água mundialmente famosos. Os conservacionis-
tas consideram essas zonas húmidas como um habitat de 
importância internacional, povoadas por plantas e animais 
raros. Os turistas podem nem sempre apreciar as legiões de 
tartaranhões-ruivos-dos-paúis que acompanham estes vas-
tos leitos de junça, mas a imagem destas aves a voar em 
círculos baixos é, apesar de tudo, impressionante!

A conservação destas zonas depende do corte regular 
da junça e da cana, tradicionalmente colhidas comercial-
mente, para serem utilizadas como matéria-prima para co-
berturas de colmo, assegurando, assim, uma relação entre o 
património construído da região e o seu meio natural. As 
publicações turísticas apresentam muitas vezes fotografias
de cortadores de junça, normalmente curvados sobre uma 
foice, enquanto o sol brilha sobre feixes de junça metodica-
mente empilhados.

Esta imagem romântica ofuscou a realidade da situação 
local do corte de junça. A foice raramente é utilizada, tendo 
sido substituída por maquinaria mais eficaz. Apesar destas
alterações, o sector da junça e da cana dos Broads tem vin-
do a atravessar graves dificuldades, devidas, em parte, às
importações e à diminuição dos preços. Os cortadores de 
junça e cana que subsistem não puderam substituir maqui-
naria essencial, e a actividade não tem atraído gente nova 
que assuma o lugar dos que se reformam.

Um estudo publicado pela Broads Authority em Setem-
bro de 2002 identificou apenas 20 cortadores comerciais,
muito poucos dos quais com menos de 30 anos de idade, 
sendo mais numerosos os que se aproximam (ou já ultra-
passaram) a idade da reforma. Como era de prever, o moral 
era baixo, havendo diversos cortadores que desconfiavam
das organizações de conservação por estas, aparentemen-
te, serem favoráveis ao recurso a voluntários para a gestão 
dos canaviais.

O financiamento Leader+ facultou formação e o restau-
ro, ainda em curso, de zonas de canavial negligenciadas. 
Esta intervenção cria oportunidade para novas empresas, 
ao mesmo tempo que aumenta a eficácia e as receitas das já
existentes.

Uma nova associação com Leader+
Quando os cortadores de junça locais se dirigiram ao 

Leader+ de Broads & Rivers solicitando apoio para as suas 
actividades, o principal pedido prendia-se, como é natural, 
com a aquisição de nova maquinaria susceptível de permitir 
aos cortadores manterem-se em actividade. Contudo, foi 
reconhecido que, isoladamente, a aquisição de nova maqui-
naria não solucionaria a crise do sector.

Para respeitar os princípios de Leader+, foi constituída 
uma nova organização que permitisse aos cortadores indi-
viduais agrupar-se para benefício mútuo. A constituição 
desta associação foi, por si só, radical. Embora os cortadores 
locais já se conhecessem e, naturalmente, tivessem muito 
em comum, a sua actividade era sempre independente, es-
tando os cortadores habituados a trabalhar, principalmen-
te, isolados. A associação foi constituída, depois de se terem 
averiguado quais as estruturas jurídicas alternativas possí-
veis, com os cortadores de junça e cana de Broads (Broads 
Reed and Sedge Cutters Association).

O benefício mais imediato da constituição da associação 
foi o acesso a subvenções e a compra de maquinaria básica 
de corte. Contudo, o pedido Leader+ pretendia igualmente 
aumentar o potencial dos cortadores para obterem rendi-
mentos fora das épocas de corte da junça e da cana. Para tal, 
foi-lhes ministrada formação noutras actividades no âmbito 
da conservação rural, como operações com moto-serras e 
roçadoras.

Todavia, os benefícios mais importantes terão sido me-
nos tangíveis. Com a constituição de uma associação, pas-
sou a ser mais fácil as organizações de conservação consul-
tarem os cortadores de junça e cana enquanto grupo profis-
sional. Foi com agrado que os membros da associação aco-
lheram o facto de, pela primeira vez, terem sido consultados 
sobre questões que os podem afectar, como a orientação 
do restauro dos canaviais ou a concepção dos trabalhos 
destinados a mitigar inundações.

Atrair novos profissionais
Este primeiro projecto conseguiu suster o declínio do 

sector local do corte da junça e da cana e, em larga medida, 
redobrar a sua confiança e optimismo. Entretanto, foi apro-
vado um segundo projecto que irá responder às necessida-
des do sector a mais longo prazo, e que pretende atrair e 
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REINO UNIDO

Uma nova associação, formação e nova tecnologia: juntas contribuem para garantir o futuro  
de um sector tradicional da região.

Rejuvenescer a apanha de junça  
e canas em Norfolk Broads

Agora a nova tecnologia substitui a foice tradicional



apoiar novos profissionais, aumentando a eficácia e os ren-
dimentos das empresas existentes e aumentando a promo-
ção da junça e da cana de Broads.

A associação irá elaborar um programa de formação no 
âmbito do qual voluntários irão cortar junça e cana acom-
panhados por membros experientes da associação, estando 
prevista a formação de 12 voluntários no período 2005- 
-2006. O projecto prevê ainda o restauro de 40 hectares de 
canaviais negligenciados, aumentando, deste modo, a área 
apta a uma gestão comercial e garantindo trabalho para os 
novos cortadores.

Inovar para aumentar os rendimentos
O restauro de sapais requer a remoção de vegetação in-

vasiva e a limpeza de canais que são essenciais para regular 
o fluxo de água, dentro e fora dos cursos de água. Tradicio-
nalmente, estes trabalhos têm sido laboriosamente efectu-
ados à mão, uma vez que, devido ao seu peso, as modernas 
escavadoras modernas não são adequadas para muitas zo-
nas sensíveis. O financiamento Leader+ vai ainda permitir
que a associação experimente um novo equipamento mui-
to leve que deve permitir que os cortadores trabalhem de 
forma mais eficaz, ainda que igualmente cuidadosa.

O restauro de canaviais negligenciados irá proporcionar 
novas oportunidades de trabalho aos actuais cortadores, 
tanto mais importantes quanto se trata de trabalhos que 
podem ser realizados fora das épocas de corte da junça e da 
cana. O projecto irá ainda solucionar os problemas decor-
rentes da necessidade de trabalhar no exterior nos meses 
de Inverno. O mau tempo continuará a impedir o corte de 
junça; contudo, a associação irá obter uma série de abrigos 
temporários que poderão ser utilizados não só para guardar 
material de corte como para desbastar a junça. Esta flexibili-
dade vai fazer com que os cortadores não tenham de perder 
dias de trabalho valiosos durante a época de corte.

Melhorar a promoção
Dada a sua natureza fragmentada, a comunicação com o 

sector da junça e da cana tem sido sempre difícil. Um dos 
benefícios da constituição de uma associação de cortadores 
de junça e cana é o facto de agora ser mais fácil promover os 

serviços dos seus membros e melhorar a compreensão ge-
ral das práticas do corte de junça e cana. A associação ten-
ciona elaborar um folheto e criar um sítio Internet para pres-
tar informações educativas e informações sobre a associa-
ção e o trabalho dos seus membros.

Em busca de cooperação
Os cortadores de junça de Norfolk estão interessados em 

cooperar com cortadores de outras áreas, a fim de procura-
rem abordagens inovadoras que aumentem a eficácia das
suas actividades, sem que estas deixem de representar um 
contributo ambiental positivo. Foram já estabelecidos alguns 
contactos iniciais, mas são bem-vindas outras propostas!
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As junças de Norfolk estão metodicamente empilhadas e prontas a usar

Rejuvenescer a apanha  
de junça e cana
Estado-Membro: Reino Unido
Região, distrito: Norfolk
Nome do GAL: Broads & Rivers
População: 98 945
Superfície: 1 043 km2

Custo total do projecto: 172 425 EUR
UE: 58 820 EUR
Outros fundos públicos: 113 605 EUR

Nome da pessoa de contacto:  
Malcolm Hackett
Endereço: Economic Development Unit, 
Norfolk County Council, County Hall, 
Martineau Lane, Norwich NR1 2DH
Tel.: (44) 16 03 22 89 60
Fax: (44) 16 03 22 33 45
E-mail: malcolm.hackett@norfolk.gov.uk
Sítio Internet: www.broadsandrivers.org.uk

Fotografias cedidas por The Broads Authority

VALORIZAR OS PRODUTOS LOCAIS



UTILIZAR DA MELHOR FORMA  
OS RECURSOS NATURAIS E CULTURAIS
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Em termos de arte, cultura e arqueologia, a região 
Leader+ de Oberschwaben tem muito para oferecer, e os 
numerosos achados que remontam à pré-história reve-
lam que Oberschwaben sempre foi uma região em que as 
pessoas se estabeleceram de bom grado. No âmbito de 
Leader II, um dos objectivos consistia em proporcionar às 
pessoas, residentes e turistas, uma noção destes «tesou-
ros» e usá-los para estimular um sector turístico pouco 
desenvolvido. O próximo passo consiste em reunir estes 
elementos num único produto que possa ser vendido aos 
turistas e, simultaneamente, reforce a identidade da re-
gião. No quadro de Leader+, continua em curso o proces-
so de desenvolvimento de massa crítica para formar uma 
identidade regional, ao mesmo tempo que está a ser de-
finida uma estratégia coordenada de marketing para o 
turismo.

Tornar a região atraente com Leader+
No âmbito de Leader, a região criou novas instituições 

e atracções turísticas, nomeadamente o Federseemu-
seum em Bad Buchau. Este museu ao ar livre expõe as 
aldeias pré-históricas, sendo muito interessante tanto 
para crianças como para grupos de jovens. Também o re-
cém-construído Heuneburg, próximo de Hebertingen- 
-Hundersingen, uma antiga residência de um príncipe 
celta, se tornou uma das principais atracções do museu.

Nos outros locais, um calendário de eventos elaborado 
pelas diversas autoridades locais permite aceder a todos 

os eventos da região através do sítio Internet www.do-
naukalender.de. Outro projecto, presente em toda a região 
Leader, é resultado da cooperação com o «Parc naturel ré-
gional du Pilat», em França. Sete artistas desta região par-
ceira criaram sete obras de arte para sete municípios. Em 
contrapartida, sete artistas de Oberschwaben trabalharam 
na região de Pilat.

Estas actividades produziram resultados positivos. Por 
exemplo, o número de visitantes do Federseemuseum du-
plicou desde a sua inauguração. Contudo, subsistem algu-
mas questões sobre a imagem e a identidade de Obers-
chwaben, quer na própria região quer no exterior, e, em 
consequência, sobre a estratégia mais adequada para o 
turismo.

Parceiros fortes para o marketing
«O nosso principal objectivo não é vender a região de 

Oberschwaben», afirmou Emmanuel Frank, director da an-
tena do GAL Oberschwaben. «Pretendemos oferecer atrac-
ções suficientes para nos afirmarmos no mercado suprar-
regional e, por outro lado, queremos sensibilizar as pesso-
as da região para o facto de existirem outras atracções 
para além do Bodensee». Quatro associações do sector do 
turismo comercializam as atracções turísticas e encarre-
gam-se das reservas, enquanto o calendário de eventos 
colectivos abrange novos municípios e inclui os sectores 
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ALEMANHA

Um caso em que o financiamento Leader+ está na base do reforço da identidade regional  
e de um novo impulso no desenvolvimento turístico.

A caminho de se tornar uma região
Com base num artigo de Anette Pfeiffer e Jan Swoboda

As principais cida-
des da região de 
Oberschwaben

→
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do lazer, da gastronomia e da hotelaria. Afigura-se mais
útil não criarmos o nosso próprio sistema de reservas e 
continuarmos a utilizar o sistema das associações do sec-
tor do turismo», sublinhou Emmanuel Frank.

Para uma sensibilização suprarregional, o GAL e as as-
sociações de turismo convidam jornalistas a visitar os mu-
seus e as paisagens da região e a escrever sobre eles em 
diversas revistas de viagens. Esta estratégia confere maior 
visibilidade às atracções existentes e, por outro lado, refor-
ça a cooperação entre as diferentes instituições. No âmbi-
to do marketing interno, uma exposição itinerante (organi-
zada pelo GAL) informa as diferentes instituições públicas 
acerca dos projectos Leader. Um livro de fotografias trilin-
gue apresenta os projectos apoiados pelo Leader aos pres-
tadores de serviços do sector do turismo, servindo, parale-
lamente, para reforçar o espírito do turismo entre a popu-
lação, através do slogan «Um livro de fotografias com todos
os lugares onde ficar».

Trabalhamos juntos sempre que podemos
Em todas as acções de marketing, um aspecto sempre 

presente é a estreita cooperação entre as instituições e as 
autoridades regionais. Esta cooperação requer uma identi-
dade regional, para a qual a dimensão da região é crucial. 
Se uma região for demasiado pequena, encontrar um nú-
mero de elementos comuns suficiente para criar uma iden-
tidade regional e uma estratégia de marketing conexa 
pode constituir um problema. Na área de Oberschwaben, 
uma distribuição irregular de atracções turísticas resulta 
na criação de «pequenas regiões», com um ou dois projec-
tos importantes.

Por exemplo, a maior superfície de heathland do sul da 
Alemanha, em torno do Federsee, apresenta inúmeros ves-
tígios glaciares e outros achados arqueológicos. Noutra 

zona, Kurstadt Bad Buchau, com 4 000 habitantes, chega a 
atrair 800 visitantes por dia. Partindo daí, os turistas podem 
visitar o «Skulpturenfeld Oggelshausen», o «Bachritterburg» 
e o «Heuneburg», situados nas redondezas. Dado que as zo-
nas em redor do Federsee não só estão integradas na mes-
ma área administrativa, mas também possuem uma identi-
dade comum baseada nas características naturais, o marke-
ting torna-se aqui muito fácil.

A cooperação em Bad Buchau é evidente. A cidade alber-
ga a sede da reserva natural, que, por seu turno, desenvolve 
actividades adicionais de educação ambiental em coopera-
ção com o museu ao ar livre, em que uma pessoa se ocupa a 
tempo inteiro das relações com a imprensa, o que tem um 
efeito de bola de neve. Os artigos que surgem na imprensa 
especializada atraem turistas de um raio de 50 km. O facto 
de tomarem consciência de que vivem numa região atraen-
te altera a percepção que a população local tem dos seus 
«tesouros históricos e culturais». Além disso, os jornais lo-
cais publicam continuamente notícias sobre este tema e a 
gama de actividades propostas — financiadas graças ao
elevado número de visitantes — não cessa de aumentar.

Se excluirmos o caso de Bad Buchau, a cooperação tem 
vindo a desenvolver-se lentamente. O Federseemuseum e o 
Bachritterburg já cooperam entre si, mas não com o museu 
de Heuneberg, visto que, apesar da proximidade, existe 
uma fronteira, não apenas de mentalidades, mas também 
sensível na vida quotidiana. Por exemplo, não há ligação 
por transportes públicos entre os dois «Kreise» (distritos ad-
ministrativos).

Os GAL fazem o que podem para fomentar e apoiar a co-
operação. Por exemplo, no Verão de 2001, organizaram um 
congresso internacional sobre «Cultura e turismo nas zonas 
rurais da Europa», em que representantes das autoridades 
locais, do sector do turismo e dos museus, a par de cientis-

  Há muito para ver e aprender numa visita ao Federseemuseum
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tas e artistas, debateram a forma como os projectos cultu-
rais se podem tornar mais apelativos para um público mais 
vasto. Os GAL criaram igualmente um fórum para presiden-
tes de câmaras e representantes dos museus. Existe actual-
mente a ideia de elaborar um quebra-cabeças para estu-
dantes, com o objectivo de os sensibilizar para os museus 
locais.

Entrar em contacto com a história
«Quanto mais as pessoas sabem sobre as suas raízes e a 

história da sua região, melhor compreendem a paisagem e 
se identificam com ela», afirma Erwin Zillenbiller, responsá-
vel por dois projectos Leader+ em curso. Para o efeito, e 
com o apoio da «Förderverein Heuneburg» (associação para 
o desenvolvimento), Erwin Zillenbiller realizou três perfor-
mances públicas que atraíram centenas de turistas.

Estas performances podem igualmente reforçar a identi-
dade regional na região Leader+, na medida em que levam 
as pessoas a olhar para a sua história. No município de Kan-
zach, que conta apenas 530 habitantes, os fundos Leader+ 
ajudaram a construir um «Turmhügelburg», uma espécie de 
segunda residência para os «Bachritter» (cavaleiros), um clã 
local da baixa aristocracia. Este projecto não só aumentou 
sensivelmente o número de turistas desta pequena região 
como conduziu à organização de mais dois festivais «Ba-
chritter» com 7 000 visitantes.

A associação «Bachritterburg» será igualmente ampliada 
com verbas Leader+. Em 2005, ano da abertura do comple-
xo, a associação para o desenvolvimento espera acolher  
10 000 visitantes. A associação está igualmente a tentar ob-
ter apoio do departamento de transportes de Bad Buchau. 
Os artesãos locais e outros envolvidos na construção irão 
beneficiar da abertura do complexo, quer porque nele po-
dem vender os seus produtos, quer porque os visitantes 
lhes proporcionarão novas oportunidades de negócio.

Em Oggelshausen, o parque de esculturas constituiu 
uma oportunidade para abordar a região e a sua paisagem. 
Oggelshausen acolheu dois simpósios de escultores, embo-
ra com um intervalo de 30 anos. No mais recente, que de-
correu com fundos do Leader II, artistas internacionais cria-
ram esculturas e procuraram, na natureza, os locais mais 
apropriados para as colocar. Num primeiro tempo, apenas 
os turistas se interessaram por elas, mas, mais tarde, tam-
bém a população local aderiu.

Uma viagem através do tempo
No âmbito de Leader, a gama de actividades aumentou 

e tornou-se mais atractiva. A cooperação entre os diferentes 
intervenientes é já uma realidade, com pequenos projectos 
a atrair cada vez mais pessoas. Todos estes diferentes ele-
mentos têm de ser integrados numa visão de conjunto e ser 
utilizados para promover a característica distintiva da re-
gião, a saber, a diversidade do seu património histórico-cul-
tural. Uma forma possível de ligar todos estes «tesouros» de 
diferentes eras seria uma «viagem através do tempo», que 
associaria as diferentes regiões e os museus a outras entida-
des ligadas à gastronomia, ao marketing, à hotelaria, etc. Por 
exemplo, um «pacote turístico com pernoita» poderia abrir 
as atracções mais distantes às viagens de grupo.

Alguns museus já discutiram o conceito de «viagem atra-
vés do tempo» e um grupo de trabalho Leader poderia asse-
gurar a supervisão e a animação necessárias. A cooperação 
entre museus e hospedarias com alguma dimensão foi de-
batida e, por exemplo, uma fábrica de cerveja regional po-

deria incluir a «Bachritterburg», em Kanzach, entre os desti-
nos das suas excursões em autocarro.

O alargamento da actual sinalização e a integração de 
todas as actividades nos itinerários são outras medidas 
possíveis, desempenhando o GAL, a par de todos os secto-
res pertinentes, um papel crucial neste processo de inte-
gração.

A caminho de se tornar  
uma região
Estado-Membro: Alemanha
Região, distrito: Baden-Württemberg
Nome do GAL: GAL Oberschwaben
População: 118 322
Superfície: 1 108 km²
Custo total do projecto: 11 milhões EUR
UE: 3,6 milhões EUR
Outros fundos públicos: 5,9 milhões EUR
Fundos privados: 1,5 milhões EUR

Nome da pessoa de contacto:  
Emmanuel Frank
Endereço: Landratsamt Sigmaringen, 
Leopoldstraβe 4, 
D-72488 Sigmaringen
Tel.: (49-7571) 102-354
Fax: (49-7571) 102-540
E-mail: emmanuel.frank@lrasig.de
Sítio Internet: www.donaukalender.de

Fotografias cedidas pela rede nacional Leader+ alemã
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Abrigos de construção simples, com recurso a matérias-primas locais
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DINAMARCA

A utilização de alojamentos tradicionais abre as portas de uma região e cria ligações internacionais 
para os amantes dos passeios a pé.

Abrigos rurais são ponto de partida 
para a natureza dinamarquesa
Com base num artigo de Karsten Lægdsmand

O Grønt Uddannelsescenter (Centro de Educação Verde) é 
um ponto incontornável dos projectos verdes do Noroeste 
da Zelândia, que recebeu subvenções do programa Leader+ 
para um projecto denominado «Friluftsnet Nordvest» (rede 
noroeste de ar livre). O projecto consiste numa rede de abri-
gos simples, situados próximo da costa e dos trilhos da re-
gião. Uma rede de abrigos simples, 60 no total, permitirá 
que os caminhantes, ciclistas, cavaleiros e marinheiros per-
corram toda a zona numa única visita.

Esta rede dá a todos os amantes da natureza, dinamar-
queses ou estrangeiros, a oportunidade de conhecer todos 
os aspectos da Dinamarca, uma vez que inclui tudo: flores-
tas verdejantes, cursos de água sinuosos, praias de areia 
branca e aldeias idílicas. Esta região, que desde há muitos 
anos tem vindo a atrair um número crescente de turistas, 
fica agora ao alcance de todos.

Numa fase posterior, o pro-
jecto irá integrar Nave Nortrail, 
a rede internacional de circui-
tos pedestres na zona do mar 
do Norte.

Antecedentes do projecto
Fugledegaard é a maior 

povoação da era viking da Di-
namarca e também a entrada 
da futura reserva natural de 
Åmosen. Aqui, Steffen Holberg, que inspirou o projecto,
afirmou: «Há muito tempo que queria abrir mais esta re-
gião a todos aqueles que gostam da vida ao ar livre. Temos 
tudo o que se pode desejar — e suficientemente perto
para andarmos a pé.»



Os abrigos permitem uma agradável pausa

Por muito simples e barato que fosse, era necessário criar 
alojamento para os visitantes, viessem eles a pé, de bicicle-
ta, a cavalo ou de canoa. Baseados num modelo sueco, os 
abrigos são fáceis de criar. Na Dinamarca, chamam aos abri-
gos «laeskur», que significa uma cabina de troncos simples
e aberta, com relva no telhado, onde os camponeses dor-
miam quando, no Verão, subiam às montanhas para prepa-
rar as forragens. Os «laeskur» são fáceis de construir, tendo 
sido criado um conjunto «faça você mesmo», de modo a 
possibilitar a rápida construção dos abrigos sem necessida-
de de qualquer experiência especial. Cada abrigo pode alo-
jar até oito pessoas, que tudo o que têm a fazer é estender 
os respectivos sacos-cama. Normalmente, os abrigos en-
contram-se em grupos de três, de modo a poderem alber-
gar uma turma ou um grupo de escuteiros que pretenda 
passar a noite junto.

Os últimos 15 abrigos estão situados a intervalos de 10 
quilómetros, o que permite que os caminhantes cheguem 
sem esforço ao abrigo seguinte no espaço de um dia. A ideia 
consiste em permitir que as pessoas programem as suas fé-
rias quando e como quiserem, por exemplo, junto ao mar, 
na floresta, ao longo de um curso de água ou próximo das
cidades. Nos locais facilmente acessíveis a pessoas com de-
ficiência, os abrigos estão adaptados de modo a permitir
que estas pessoas os utilizem para pernoitar.

Superar alguns problemas do projecto
«É sempre difícil lançar novos projectos. Mas estou habi-

tuado. Os problemas existem para serem resolvidos. E posso 
garantir que nos deparámos com muitos problemas», afir-
mou Steffen Holberg.

Um dos primeiros obstáculos com que nos vimos con-
frontados foi a necessidade de obter autorização para cons-
truir os abrigos, situação muito diferente da dos tempos em 
que os camponeses os construíam onde achavam mais con-
veniente, sem terem de pedir autorização a ninguém. O 
projecto não teria sido possível sem o financiamento de
Leader+ e sem os muitos voluntários que ajudaram a cons-
truir os abrigos.

O Leader+ marca a diferença
«Sem o financiamento de Leader+ e sem a ajuda do coor-

denador Leader+ não teria havido projecto», explicou Steffen
Holberg, que prosseguiu: «Para se obter fundos de um pro-
grama deste tipo é quase preciso um conhecimento científi-
co. E também não foi fácil utilizar o dinheiro de forma correc-
ta. Em ambos os casos, a orientação prestada pelo coordena-
dor ajudou-nos a superar tudo. É fundamental obter orienta-
ção na região, sem ter de se entrar em contacto com gabine-
tes ministeriais em Copenhaga, onde pode ser difícil encon-
trar a pessoa certa e obter aconselhamento qualificado.»

O projecto gerou uma nova oportunidade para os aman-
tes da Natureza, tanto para os estabelecidos na região como 
para os visitantes. No futuro, os visitantes que realizam per-
cursos pedestres perto do mar do Norte utilizarão os trilhos 
que estão a ser estabelecidos.

Além disso, o projecto contribuiu para garantir a manu-
tenção em actividade de uma serração local. «É difícil obter 
madeira a bons preços e os salários na Dinamarca são eleva-

→
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Rede Noroeste de vida  
ao ar livre
Estado-Membro: Dinamarca
Região, distrito: Zelândia Ocidental
Nome do GAL: Leader+ Zelândia Ocidental
População: 60 000
Superfície: 985 km²
Custo total do projecto: 216 196 EUR
UE: 54 066 EUR
Outros fundos públicos: 54 066 EUR
Fundos privados: 108 064 EUR

Nome da pessoa de contacto: Steffen
Holberg
Endereço: Godthåb Mølle, Bakkedraget 20, 
DK-4450 Jyderup
Tel.: (45) 59 26 24 04.
E-mail: steffen@heltude.dk
Sítios Internet: www.shelternet.dk e www.heltude.dk

Fotografias cedidas por Steffen Holberg

Os sacos-cama estão prontos

dos. Há um risco evidente de os empregos locais serem pro-
gressivamente transferidos para países com salários mais 
baixos», afirmou Steffen Holberg.

Perspectivas futuras
O projecto irá ainda desenvolver a «Stinet Nordvest» 

(rede de percursos pedestres do noroeste), uma vez que, 
com a instalação dos últimos abrigos, os diferentes trilhos 
irão ligar-se com a nave Nortrail.

Existe igualmente a possibilidade de um projecto de co-
operação transnacional entre reservas naturais europeias, 
no seguimento de uma recente visita de estudo às reservas 
naturais de Thüringer Wald, na Alemanha, e de Rockingham 
Forest, em Inglaterra. Sobre esta matéria, Steffen Holberg
afirmou: «Aprendi muito e adquiri muitas ideias. Não só so-
bre a cooperação; estabeleci igualmente bons contactos, 
que vou agora explorar.» Por último, lançou o desafio: «Por
exemplo, que tal a ideia de uma aldeia europeia com abri-
gos para caminhantes construídos por jovens europeus?»



MELHORAR A QUALIDADE 
DE VIDA NAS ZONAS RURAIS
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Esta história é sobre a forma como uma pequena subvenção 
Leader concedida num Verão esteve na origem de uma se-
gunda iniciativa no Verão seguinte. Enquanto associação, 
«Sheena» recebe agora financiamento e outro tipo de apoio
do GAL, Leader+, Astrid Lindgrens Hembygd, que considera a 
cooperação uma força motriz essencial para o desenvolvi-
mento social. A associação «Sheena» pretende aumentar a 
sua gama de actividades e permitir aos jovens desenvolver os 
seus próprios papéis. Através de «Sheena», jovens músicos, 
em especial raparigas, têm acesso a competências, estágios e 
equipamento a que de outra forma não teriam acesso numa 
zona rural. O projecto vai ao encontro do objectivo de quali-
dade de vida de Astrid Lindgrens Hembygd, «ao criar um 
bom ambiente para se crescer».

O primeiro projecto, um acampamento musical denomi-
nado «Popkollo», decorreu durante duas semanas no Verão 
de 2003, tendo sido seguido de um novo acampamento um 
ano mais tarde. O acampamento musical de 2003 já benefi-
ciou de um subsídio Leader+. A associação musical que resul-
tou desta experiência, «Sheena», foi responsável pela organi-
zação do acampamento musical de 2004. Antes do arranque 
de «Sheena», outra contribuição Leader+ financiou um estu-
do de viabilidade do lançamento de eventos realizado, no 
essencial, na Primavera de 2004. Como os resultados foram 
muito positivos, foi fundada a associação, que, subsequente-
mente, se tornou responsável pelo acampamento de 2004 e 
recebeu novo financiamento de Leader+.

A história
Na realidade, esta história começa com um acampamento 

de Verão de música pop para raparigas entre os 12 e 16 anos, 
claramente centrado na música pop. Ao acampamento foi 
dado o nome de «Popkollo» («kollo» em sueco, significa
acampamento de Verão). A ideia foi de Marit Bergman, uma 
das maiores estrelas pop suecas, no Verão de 2002. Com um 
lugar já conquistado no mundo musical e com uma carreira a 
solo afirmada, Marit Bergman estava, contudo, bem cons-
ciente de que, na cena musical, as mulheres não tinham as 
mesmas oportunidades que os homens. Em concertos e 
«gigs», bem como em diversos clubes, ela era, frequentemen-
te, a única mulher. Este facto fê-la sentir-se muito só, numa 
cultura predominantemente masculina. Algo estava errado. 
Para Marit, organizar um acampamento de música pop para 
raparigas era fazer algo de positivo em vez de se queixar.

A programação do primeiro acampamento de música  
pop identificou alguns factores que estavam na origem da
segregação e da discriminação sexual no mundo da música, 
nomeadamente a ausência de retorno positivo, a ausência de 
modelos e a escassez de ideias. Tradicionalmente, as rapari-
gas têm ambições musicais diferentes das dos rapazes e nem 
sempre recebem o mesmo tipo de retorno positivo e incenti-
vo por parte dos pais, professores ou pessoas com autorida-
de. Com efeito, são poucas as figures femininas na história da 
música rock. Segundo Molly Neumann, membro da lendária 

banda feminina de Riot Girls «Bratmobile», o problema não é 
tanto a falta de confiança das raparigas e das mulheres en-
quanto músicas, mas sim o facto de nem sequer pensarem 
que podem tocar. Num mundo em que regras claras estabe-
lecem o comportamento e a aparência de raparigas e rapa-
zes, podem existir situações em que certos interesses sejam 
incompatíveis com os requisitos de género. Por exemplo, não 
há qualquer razão para uma rapariga não tocar bateria ou 
para um rapaz não gostar de dança jazz.

Criar uma envolvente pedagógica
«Popkollo» lançou uma pedagogia única sobre uma rela-

ção simples para a juventude em geral e as raparigas em es-
pecial. Esta pedagogia inspirou o desenvolvimento e a orga-
nização de outros campos juvenis, circos, filmes, dança e hip-
-hop. Em todos os casos, o objectivo consiste em trabalhar, 
em primeiro lugar, numa base individual e, apenas em segui-
da, oferecer a possibilidade de «saltar para o palco» e desen-
volver as qualidades pessoais necessárias. O primeiro «Po-
pkollo», em 2003, esteve longe de ser um milagre de organi-
zação. Os organizadores eram principiantes, pelo que a pro-
gramação e a logística foram bastante atribuladas, mas, no 
seu conjunto, o «kollo» foi um êxito. Contudo, o principal ob-

SUÉCIA

Leader+ ajuda a financiar ambições musicais e obtém, simultaneamente, «qualidade e igualdade de vida».

«Sheena»: uma sociedade musical 
consegue o acorde perfeito
Com base num artigo de Åsa Johnsen, presidente da Sheena

Uma actuação a solo para Locasanna
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jectivo — criar um ambiente em que as raparigas pudessem, 
em primeiro lugar, ser indivíduos e, em seguida, músicas — 
foi atingido: a sua criatividade pôde ser levada a sério e ultra-
passar a fronteira imposta por expressões como «música fe-
minina» e «banda feminina». Esta é uma componente essen-
cial do trabalho em matéria de igualdade entre homens e 
mulheres: ter em conta, de uma forma geral, que a criativida-
de e a forma de actuar das raparigas são tão importantes e 
tão significativas quanto as dos rapazes.

O que «Sheena» significa
O Popkollo foi o ponto de partida para uma actividade e 

um conceito mais abrangentes e constitui a prova de que es-
tes métodos são necessários. A organização do «Popkollo» 
esteve na origem da associação «Sheena»: http://www.shee-
na.se/popkollo.html.

«Sheena» tem por objectivo desenvolver o trabalho, inspi-
rar e incentivar o interesse e o empenhamento das jovens na 
música. Uma parte da actividade de «Sheena» consiste na or-
ganização de eventos de pequena dimensão, como o «Grrrl 
Day», e de concertos. Outra parte consiste em prosseguir de-
terminadas actividades, como workshops instrumentais, se-
minários, cafés e reuniões de grupos.

Sheena é uma oportunidade para manter um espaço para 
as raparigas agirem e desenvolverem-se enquanto indivídu-
os, o que permanece uma prioridade e um objectivo essen-
cial. A força de «Sheena» nunca foi algo mensurável em ter-
mos quantitativos. Num curto período de tempo, a organiza-
ção transformou-se em algo muito importante para algumas 
pessoas, não para muitas. A sua força reside na atitude e no 
respeito com que as raparigas são tratadas no âmbito de 
«Sheena». O «capital de conhecimento» da associação consis-
te na consciência da influência limitadora e restritiva da so-
ciedade tanto sobre as raparigas como sobre os rapazes. 
«Sheena» pretende distanciar-se deste quadro, oferecendo 
uma vasta gama de possibilidades. A capacidade de dissemi-
nar este conhecimento tem muito a ver com o encontrar, ins-
pirar e apoiar jovens que ambicionem criar uma associação, 
organizar concertos e fundar bandas.

Num mundo ideal, em vez de ser introduzida num uni-
verso predominantemente masculino, uma rapariga deve-
ria fazer parte dele por sua própria iniciativa, para estar pre-
sente e para participar. Os jovens precisam de modelos e de 
fontes de inspiração que lhes possam mostrar o caminho e 

Raparigas sob as luzes da ribalta  
com «Sheena»

oferecer-lhes possibilidades credíveis. Leader+ permitiu a 
realização deste trabalho. «Astrid Lindgrens Hembygd (GAL 
sueco) permitiu a organização de ‘Popkollo’ e de outras acti-
vidades», afirmou Åsa Johnsen, presidente de «Sheena». «O 
mais importante é que pudemos continuar a desenvolver a 
nossa associação, ‘Sheena’ e alcançar o nosso principal ob-
jectivo: sensibilizar as raparigas para os meios e as formas 
que podem utilizar para entrar em todas as áreas da socie-
dade. Neste trabalho, ‘Sheena’ é o mentor, actuando como 
modelo, papel que é, por si só, tão importante como as acti-
vidades».

MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NAS ZONAS RURAIS

«Sheena»: qualidade de vida 
para jovens raparigas

Estado-Membro: Suécia
Região, distrito: Småland
Nome do GAL: Astrid Lindgrens Hembygd
Superfície: 3 455 km2

População: 49 828
Custo total do projecto: 45 778 EUR
UE: 14 889 EUR
Outros fundos públicos: 21 222 EUR
Fundos privados: 9 667 EUR

Pessoa de contacto: Jytte Rüdiger
Endereço: Lögstadsgatan 6, 
S-598 39 Vimmerby
Tel.: (46) 49 21 41 44
Fax: (46) 49 21 88 55
E-mail: jytte@astridlindgrenshembygd.se
Sítio Internet: www.
astridlindgrenshembygd.se

Fotografia cedida pela rede racional Leader+ sueca
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O distrito de Alapää, em Evijärvi, é composto por três al-
deias, com uma população total de 608 pessoas. A aldeia de 
Vasikka-aho é o centro empresarial do distrito, e os seus ser-
viços são igualmente utilizados pela aldeia de Ina. Existem 
também casas de férias, o que, no Verão, duplica o número 
de pessoas que utiliza estes serviços.

Em Vasikka-Aho, o eventual encerramento da última loja 
da aldeia teria significado o desaparecimento dos últimos
serviços da aldeia, o que obrigaria os habitantes a percorrer 
mais de 10 km até às lojas mais próximas, em Evijärvi. Sem 
uma loja, desapareceria o coração daquela que havia sido 
uma comunidade rural cheia de vida. Assim, a potencial mi-
gração de pessoas e a consequente distorção da estrutura 
etária da aldeia, a par da desintegração do espírito comuni-
tário, constituíam uma ameaça real para o futuro da aldeia.

Em consequência, os aldeãos começaram a pensar numa 
forma de resolver esta situação, uma vez que a existência de 
serviços locais básicos constitui uma pedra angular do 
modo de vida das aldeias. Os meios para resolver esta situa-
ção, nomeadamente espírito empresarial, um comité de al-
deia activo e, não menos importante, uma perspectiva opti-
mista do futuro, foram encontrados na própria comunidade. 
Os aldeãos agruparam os respectivos recursos e trataram de 
salvar os serviços locais da sua aldeia.

Esforços especiais para a angariação de fundos
De acordo com os senhores Eino Ahola e Samuli Klemo-

la, que lideraram localmente o projecto, havia grande ne-

cessidade de uma loja nova, 
visto que a antiga era pequena 
e pouco prática, para além de 
estar implantada num edifício 
da década de 30 que se encon-
trava em muito mau estado e 
era demasiado frio no Inverno 
e quente no Verão.

Em 2002, os aldeãos funda-
ram a cooperativa de desenvol-
vimento de Vasikka-aho, com a 
missão de preservar a vida da aldeia. O objectivo era anga-
riar os fundos necessários para a construção de instalações 
adequadas, de modo a poderem salvar os serviços da aldeia. 
Pretendiam construir uma casa com espaço suficiente para
albergar uma loja e um centro comunitário. Os aldeãos sen-
tiram que esta era uma questão importante, pelo que esta-
vam igualmente dispostos a dedicar trabalho voluntário. A 
prova deste empenhamento está no capital colectivo anga-
riado, que ascendeu a 63 000 euros. Os maiores investidores 
eram associações e outras organizações locais, embora qua-
se todas as famílias residentes na área tenham investido 
fundos próprios no projecto.

Contudo, o capital reunido pela cooperativa não era su-
ficiente. A decisão de construir só foi tomada quando o GAL
finlandês Aisapari ry concedeu 63 000 euros de fundos de
investimento Leader+, embora também tenha sido neces-
sário contrair um empréstimo bancário de 250 000 euros. 

FINLÂNDIA

Proteger a comunidade  
de uma aldeia em Vasikka-Aho
O agrupamento de recursos para uma causa comum garante não só o futuro 
do centro comunitário e da sua loja, mas também a sua forma de vida.

Leader+ Magazine  30  2 • 2005

Pronto para os clientes



Com o dinheiro reunido, os desejados centro comunitário e 
a loja da aldeia foram construídos, tendo a loja aberto as 
suas portas em Dezembro de 2004 e o centro comunitário 
pouco tempo depois.

O novo centro comunitário
O centro comunitário pode ser utilizado, sem encargos, 

por todos os habitantes, nomeadamente para actividades 
de lazer, grupos de estudo, consultoria para pequenas em-
presas, demonstrações de produtos, etc.

As instalações dispõem de cozinha com fogão e frigorífi-
co e está prevista a aquisição de computadores que serão 
colocados à disposição dos habitantes. O edifício é proprie-
dade dos aldeãos e consolida o espírito comunitário, uma 
vez que foi construído e financiado pela comunidade. O tra-
balho voluntário investido pelos aldeãos no projecto foi sig-
nificativo e prosseguirá no Verão de 2005, com a pintura do 
edifício e os arranjos exteriores.

Uma loja tradicional rejuvenescida
As lojistas Tuula Kinnunen e Sonja Lahti estão exultantes 

com as suas novas instalações. «Esta loja é dos habitantes; 
sem eles não estaríamos aqui», afirmam. Agora já é possível 
expor os produtos em prateleiras, existindo igualmente um 
novo forno de pão utilizado para cozer pão e produtos de 
pastelaria várias vezes por semana.

Os clientes afluem regularmente, embora Kinnunen e
Lahti estejam ansiosas pelos meses de Verão, época em que 
o número de clientes irá quase duplicar com a chegada dos 
veraneantes.

A loja dispõe ainda de serviços bancários electrónicos e 
de um distribuidor automático de numerário. Os serviços de 
banca electrónica são utilizados diariamente, estando pre-
vista a formação dos aldeãos tendo em vista a sua utiliza-
ção. Samuli Klemola observa que, para os mais velhos, é 
mais fácil deslocarem-se ao banco electrónico da aldeia do 
que ao banco mais próximo, em Evijär. A loja pediu ainda 
autorização para funcionar como posto de correios.

As lojistas pagam renda à cooperativa de desenvolvi-
mento de Vasikka-aho, servindo o montante da renda para 
a cooperativa pagar o empréstimo contraído ao banco.

Consumidores satisfeitos

Todos parecem felizes com o resultado final: os líderes do 
projecto, as lojistas que trabalham nas novas instalações e 
os utilizadores do edifício, ou seja, os próprios aldeãos. As 
novas instalações são apreciadas. Até a selecção de produ-
tos da loja parece mais vasta, porque os produtos podem 
agora ser expostos.

Uma das maiores ameaças que pendem sobre as zonas 
rurais é a deslocação dos serviços para centros urbanos dis-
tantes. É esta ameaça que acaba de ser afastada na aldeia de 
Vasikka-aho, em Evijärvi. Nas zonas rurais, as lojas locais são 
parte integrante da cultura e da comunidade locais. Sem 
uma loja, o carácter das aldeias enfraquece e estas tornam- 
-se menos acolhedoras. Além disso, as aldeias são bastante 
mais apelativas para se viver quando oferecem serviços bá-
sicos. O pequeno milagre de Vasikka-aho foi operado por 
pessoas dedicadas a uma causa comum.

Samuli Klemola e Eino Ahola no exterior do centro comunitário

O centro comunitário/loja
Estado-Membro: Finlândia
Região, distrito: Järviseutu e Härmänmaa, 
Ostrobótnia Setentrional
Nome do GAL: GAL Aisapari
População: 52 000
Superfície: 3 956 km²
Custo total do projecto: 103 000 EUR
UE: 31 300 EUR
Outros fundos públicos: 31 300 EUR

Nome da pessoa de contacto: Ilpo Kakko
Endereço: Kehätie 6
FIN-62200 Kauhava
Tel.: (358) 64 34 29 60
Fax: (358) 408 30 65 41
E-mail: ilpo.kakko@aisapari.net
Sítio Internet: www.aisapari.net

Fotografias cedidas pelo GAL Aisapari
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MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NAS ZONAS RURAIS



COOPERAÇÃO  
NO DESENVOLVIMENTO RURAL
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COOPERATION IN RURAL DE VELOPMENT

Com 104 participantes, 25 conferencistas e 47 workshops co-
brindo 20 módulos diferentes, foi lançado um projecto de for-
mação transnacional em regiões Leader+. As regiões em causa 
são Auerbergland (DE), Ausserfern (AT) e Ostallgäu (DE). O pro-
jecto tem em conta a cultura e a história conexas destas regi-
ões, todas situadas na região alpina bávara-austríaca. Após a 
formação de guias culturais e de curadores de museus, o rico 
património cultural de Allgäu e Ausserfern deve alcançar mais 
destaque. Ao associar turismo e cultura, o projecto deve criar 
emprego, em especial para mulheres, e reforçar, para os jovens, 
a ligação entre a terra e a sua história.

O projecto de cooperação abrange o período compreen-
dido entre Maio de 2003 e Junho de 2005. O programa de 
qualificação para guias culturais decorreu de Maio a Junho
de 2003, tendo sido aprovados 55 de 79 participantes. O 
programa para curadores de museu decorreu entre Maio e 
Agosto de 2004, tendo ficado aprovados os 25 participan-
tes. Para além da formação, a programação e a execução de 
actividades de marketing constituiu uma parte importante 
do projecto.

O ponto de partida
Os GAL estavam a funcionar há apenas uns meses quan-

do os seus directores se encontraram para uma primeira 
troca de ideias. Na reunião, concluíram que as estratégias de 
desenvolvimento dos três GAL vizinhos tinham muitos ob-
jectivos comuns, pelo que havia muitas possibilidades de 
futura cooperação. Dado que os projectos de cooperação 
transnacional são mais complexos e têm mais riscos do que 
os locais, os três directores Leader+ começaram a procurar 
uma base forte para cooperação. Já sabiam que a base (e 
pré-requisito) do êxito de um projecto transnacional passa 
pela convicção de que o projecto trará benefícios significa-
tivos para os três GAL envolvidos. Após uma avaliação críti-
ca e abrangente do projecto, decidiram orientar a sua coo-
peração para a melhoria da ligação entre história e cultura e 
turismo e emprego. Assim nasceu o projecto «Educação 
transnacional para guias culturais e gestão de museus re-
gionais».

ÁUSTRIA E ALEMANHA

Formação transnacional para guias culturais e gestores de museus regionais.

Três regiões alpinas colaboram  
na criação de uma nova perspectiva
Com base num artigo de Günter Salchner e Luis Fidlschuster

Com a história da região a seus pés
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Preparar a cooperação
Um inquérito junto de especialistas em turismo locais 

e de diversas instalações culturais confirmou a necessi-
dade de guias culturais e de curadores de museus qualifi-
cados. Diversos projectos culturais, locais e regionais, 
anteriormente financiados no âmbito de Leader, por 
exemplo, a Via Claudia Augusta, o castelo europeu e uma 
associação regional de museus, manifestaram grande in-
teresse em funcionar em rede e em cooperar na área da 
qualificação.

Para obter algumas ideias sobre boas práticas, os três di-
rectores dos GAL entraram em contacto com o GAL italiano 
Val Venosta, do sul do Tirol, que havia desenvolvido um pro-
jecto idêntico no âmbito de Leader. O passo seguinte foi o 
envolvimento das autoridades regionais numa fase preco-
ce. Com um plano minucioso do projecto, os três GAL convi-
daram as autoridades responsáveis pela aprovação do pro-
jecto para uma «minicimeira europeia». Em conjunto, deba-
teram e clarificaram questões relativas ao procedimento de
aprovação, o que veio a revelar-se uma preciosa ajuda para 
a execução bem-sucedida do projecto. Um elemento im-
portante desta clarificação foi o acordo no sentido de a par-
ceria ser liderada pelo GAL Ostallgäu, que, nessa qualidade, 
ficaria responsável por todos os pagamentos e por toda a
contabilidade. Deste modo, os GAL puderam evitar as ele-
vadas taxas de transferência dos bancos estrangeiros. Igual-
mente crucial para o êxito do projecto foi, desde o início, um 
entendimento claro em matéria de competência e respon-
sabilidade entre os GAL parceiros.

As duas partes do projecto
O projecto tem duas componentes: formação para guias 

culturais e formação para gestores de museus regionais. A 

primeira parte, formação para guias culturais, foi iniciada 
em Maio de 2003. Numa primeira fase, aos 79 participantes 
das três regiões Leader+ foi ministrada formação nas se-
guintes áreas:
• história das regiões de Ausserfern e Ostallgäu;
• investigação histórica e cultural;
• gestão empresarial;
• formação retórica.

Na segunda fase do projecto, os participantes puderam 
escolher, de acordo com os seus interesses, de entre uma 
série de cursos sobre temas históricos regionais, nomeada-
mente:
• história romana;
• celtas e alemanni;
• o barroco na região;
• o rei Ludwig.

Os participantes aprenderam como apresentar informa-
ções sobre estes temas de forma coerente e viva, tanto a 
locais como a turistas. Mais de metade dos participantes 
(57%) eram mulheres, e uma elevada taxa de participação 
de jovens revelou que a história e a cultura regionais não 
interessam apenas os mais velhos, constituindo uma boa 
oportunidade para implicar os jovens no desenvolvimento 
rural.

A segunda parte do projecto (formação para curadores 
de museus) iniciou-se em Junho de 2004. Os conteúdos dos 
workshops e dos seminários tiveram em conta as necessida-
des dos museus e das instalações culturais regionais e inclu-
íram o seguinte:
• posicionamento (proposta única de venda) dos museus;
• conceitos para exposições;
• documentação e inventário;
• redacção e concepção de catálogos;
• pedagogia dos museus;
• gestão de conhecimentos;
• marketing cultural.

Todos os formadores eram peritos de grandes museus 
das cidades centrais das três regiões em causa, bem como 
do «ponto de contacto» dos museus privados da Baviera. Os 
cursos alternaram entre os diferentes museus regionais, o 
que conferiu aos participantes a oportunidade de ter con-
tacto com os diferentes temas e especificidades dos museus
regionais. No total, participaram nos cursos 25 pessoas, 14 
das quais mulheres.

Apoio à entrada no mercado
O ponto crucial dos projectos educacionais é, frequente-

mente, a aplicação dos conhecimentos adquiridos. A procu-
ra de guias culturais por parte das associações de turismo e 
hotéis da região depende do marketing desta nova oferta. 
Por este motivo, e desde o início, os responsáveis pelo pro-
jecto foram muito claros quanto à necessidade de os guias 
culturais formados beneficiarem de apoio para iniciar a sua
actividade. Nestas circunstâncias, o projecto incluía vastas 
actividades de marketing. O sítio Internet www.kultur-
fuehrung.info fornece informações sobre os passeios cultu-
rais com guia possíveis, sobre os próprios guias e sobre a 
forma de reservar um passeio com guia. É possível reservar 
passeios com guia subordinados aos seguintes temas: os 
alemanni na região, a guilda de Ausserfern, a arquitectura 
regional, os castelos de Allgäu e Ausserfern, a fortaleza de 
Ehrenberg, cruzeiros no rio Lech, história regional da extrac-
ção do ferro, etc.

Os castelos estabelecem uma ligação histórica com a região
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A formação dos guias começa na sala de aula



Formação transnacional  
para guias culturais  
e gestores de museus regionais
Estados-Membros: Áustria e Alemanha
Regiões, distritos: Land Tirol (AT), 
Regierungsbezirke Schwaben e Oberbayern 
(DE)
Nome do GAL: Außerfern (AT), 
Auerbergland (DE) e Ostallgäu (DE)
População:
31 445 (GAL Außerfern)
19 300 (GAL Auerbergland)
123 000 (GAL Ostallgäu)
Superfície:
1 237 km2 (GAL Außerfern)
250 km2 (GAL Auerbergland)
1 285 km2 (GAL Ostallgäu)
Custo total do projecto: 30 000 EUR
UE: 15 000 EUR
Fundos privados: 15 000 EUR

Nome da pessoa de contacto: Günter 
Salchner
Endereço: REA Außerfern, Kohlplatz 7
A-6600 Pflach
Tel.: (43-5672) 623 87
Fax: (43-5672) 623 87-139
E-mail: rea@allesausserfern.at
Sítio Internet: www.allesausserfern.at/rea

Fotografias cedidas pelo GAL Ausserfern
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Foi ainda produzido um desdobrável sobre o trabalho 
dos guias culturais nas três áreas Leader+, que foi distribuí-
do pelos hotéis e pensões da região.

Outra actividade de marketing diz respeito aos «dias cul-
turais» públicos de Allgäu-Ausserfern, que incluem gratuita-
mente passeios com guias e entrada em exposições nos di-
ferentes museus regionais. Além disso, os guias culturais 
fundaram uma associação que se ocupa de relações públi-
cas, marketing e outras qualificações tendentes a melhorar
os padrões. Todas estas medidas são da iniciativa dos guias 
culturais, que obtêm apoio complementar dos GAL, sempre 
que o solicitam.

Resultados
No fim de 2004, 35 guias culturais tinham alcançado o

nível necessário de penetração no mercado, vendendo re-
gularmente passeios com guia. Também o funcionamento 
em rede dos guias culturais e dos museus regionais conhe-
ceu progressos. Deste modo, o projecto proporcionou 
igualmente uma base sustentável para futura cooperação.

Transferência de boas práticas
Quando Michaela Waldmann, directora do GAL Ostall-

gäu, apresentou este projecto transnacional no Euregia 
2003 (feira e conferência sobre desenvolvimento regional), 
em Friedrichshafen (Alemanha), diversos GAL alemães e 
austríacos manifestaram interesse num projecto idêntico 
para as respectivas regiões. Na zona Leader+ austríaca de 
Ötztal/Vale Superior, terá início, na Primavera de 2005, a 
execução de um projecto de formação idêntico. O parque 
natural «Hoher Fläming» (Alemanha), já introduziu este con-
ceito. Além disso, mais de uma dúzia de GAL solicitaram in-
formações sobre o conceito subjacente ao projecto.

Um dos muitos locais interessantes para visitar

COOPERAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO RURAL



PAÍSES BAIXOS E ALEMANHA

Uma parceria de duas regiões Leader+ com características similares, associadas para definir  
uma estratégia de turismo transnacional que beneficie ambos os parceiros.

Parceria entre Spreewald  
e Noordwest Overijssel:  
cooperação transnacional  
no âmbito de Leader+

Antecedentes do projecto

Em Setembro de 2002 foi iniciado um processo de coopera-
ção entre as regiões de Spreewald (Alemanha) e Noor-
dwest Overijssel (Países Baixos). O processo iniciou-se 
com a visita de uma delegação da entidade responsável pe-
las florestas de domínio público neerlandesa à sua homólo-
ga alemã. O motivo da visita, que incidiu, essencialmente, 

na gestão das respectivas reservas naturais, foram as carac-
terísticas físicas similares das duas regiões. Tanto Spreewald, 
situada a 100 km a sudeste de Berlim, como Noordwest 
Overijssel, um parque nacional neerlandês na região orien-
tal dos Países Baixos, perto do IJsselmeer, são zonas de tur-
feiras pantanosas típicas. Ambas se caracterizam por uma 
paisagem que constitui um mosaico de lagos pouco pro-
fundos, rios, canaviais e prados.

Os cursos de água «The areas» são uma maneira ideal de visitar a região
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Contudo, há diferenças consideráveis entre as duas regi-
ões. A zona húmida de Spreewald é 10 vezes maior que No-
ordwest Overijssel e, devido a uma densidade populacional 
muito mais baixa, a utilização da terra para fins agrícolas é 
menos intensiva e há menos turismo. Por esse motivo, as 
condições naturais de Spreewald são muito melhores. Em 
Spreewald, a comercialização, interna e externa, dos produ-
tos regionais assume uma importância crucial para a região, 
enquanto em Noordwest Overijssel é o turismo que se re-
veste de grande importância. Não obstante, ambas as regi-
ões são afectadas por problemas similares, estreitamente 
relacionados com as restrições impostas pelo seu patrimó-
nio natural, e, em consequência enfrentam desafios e têm 
oportunidades idênticas. Esta afirmação é particularmente 
verdadeira no que se refere à melhoria da qualidade de vida, 
através da manutenção e do desenvolvimento de serviços 
básicos (cultura, saúde, educação e oferta de géneros ali-
mentícios básicos) e do desenvolvimento do turismo socio-
económico.

A abordagem cooperativa
Cedo ficou claro que a cooperação, em sentido lato, seria 

benéfica para ambas as regiões. O programa Leader+ ofere-
cia uma boa oportunidade para definir os aspectos financei-
ros, metodológicos e organizacionais da cooperação. Assim, 
em seguida, as delegações Leader+ de ambas as regiões 
reuniram-se para estabelecer um programa comum ten-
dente a atingir os seguintes objectivos:
1) melhorar e aumentar a eficácia da situação socioeconó-
mica das duas regiões Leader+ mediante o fomento do tu-
rismo;
2) reforçar a identidade regional;
3) desenvolver novas abordagens para aumentar os rendi-
mentos nas zonas rurais.

Para pôr em prática o processo de cooperação, foi elabo-
rado e aprovado um plano global que destacava os seguin-
tes temas principais:

1) desenvolvimento de um plano director para ambas as 
regiões em que a quantidade de turismo (aquático) 
aprovada seria repartida por zonas de alto e baixo valor 
natural e de alta e baixa vulnerabilidade (no contexto da 
protecção de espécies raras (biodiversidade) ou da per-
turbação de espécies de aves vulneráveis);

2) produção de um conceito de marketing comum para re-
giões turísticas comparáveis;

3) desenvolvimento de um produto turístico regional;

4) desenvolvimento de actividades de marketing e infor-
mação para turistas em sítios naturais similares.
Esta abordagem, que passava pela definição de um pla-

no global, tinha a vantagem de proporcionar um programa 
de trabalho orientado e operacional para os diferentes gru-
pos especializados em cada um dos temas acima enuncia-
dos. Deste modo, foram desenvolvidos projectos para os 
diferentes temas. Além disso, o plano global permite que os 
GAL avaliem os projectos numa perspectiva integral e per-
mite ligar as propostas respeitantes aos diferentes temas.

Resultados da cooperação
Mesmo com este procedimento instituído, o processo de 

cooperação é lento. No final de 2004, os dois primeiros (pe-
quenos) projectos foram apresentados às autoridades de 
gestão, sob a rubrica: «Contacto com a Natureza e a cultura 
em Noordwest Overijssel e Spreewald, melhorando o turis-
mo nas duas regiões». O principal objectivo consiste em au-
mentar o número de turistas nas duas regiões, em especial 
fora da época alta de Verão. A promoção do turismo nas 
duas regiões é feita através da Internet e da apresentação 
em feiras. No total, cada região contribui com cerca de  
36 000 euros para os projectos. Os benefícios dos projectos 
serão uma maior massa crítica para o turismo em ambas as 
regiões e o desenvolvimento cooperativo de novos concei-
tos para actividades turísticas na época baixa.

No entanto, apesar de o método Leader+ facilitar bas-
tante a acção cooperativa e de a língua não ser um dos 
maiores problemas, tem sido difícil alcançar resultados con-
cretos.

Para esta situação podem ser apontadas diversas ra-
zões:
• culturas e hábitos bastante diferentes, que dão origem a 

um longo «processo de discussão e de concertação» an-
tes de os temas acordados por ambas as partes se pode-
rem traduzir num programa;

• de acordo com as orientações para cooperação Leader+, 
encontrar temas ou projectos susceptíveis de ser benéfi-
cos para ambas as partes é uma tarefa complexa;

• encontrar parceiros adequados, capazes de desenvolver 
um projecto inovador, revelou-se uma tarefa árdua;

• encontrar co-financiamento suficiente no lado alemão
tem sido muito difícil, devido ao reduzido número de 
empresários que desenvolvem uma actividade nesta 
área, à falta generalizada de capital privado e à falta de 
iniciativa de potenciais parceiros;

• embora os procedimentos Leader+ estejam bastante 
bem definidos e sejam transparentes, os procedimentos
e legislação aplicáveis nos dois países/regiões/autorida-
des de gestão diferem consideravelmente, pelo que foi 
necessário tempo para os harmonizar.

→

COOPERAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO RURAL



Parceria entre Spreewald  
e Noordwest Overijssel 
Estado-Membro: Alemanha
Região, distrito: Brandenburgo
Nome do GAL: GAL Spreewaldverein
População: 261 000
Superfície: 2 962 km²
Custo total do projecto: 36 000 EUR
UE: 28 800 EUR
Outros fundos públicos: 7 200 EUR

Estado-Membro: Países Baixos
Região, distrito:  
Overijssel, Países Baixos Orientais
População: 43 000
Superfície: 320 km2

Nome do GAL: Noordwest Overijssel
Financiamento total: 36 000 EUR
UE: 21 600 EUR
Outros fundos públicos: 7 200 EUR
Fundos privados: 7 200 EUR

Nome da pessoa de contacto:  
Dieter Irlbacher
Endereço: Am Neuhaus 7
D-15907 Lübben (Spreewald)
Tel.: (49) (0) 35 46 84 26
Fax: (49) (0) 35 46 86 43
E-mail: spreewaldverein@t-online.de
Sítio Internet: www.spreewald-erlebnis.de

Nome da pessoa de contacto: Tea Snippe
Endereço: Gemeente Steenwijkerland 
Vendelweg 1
Postbox 162 8330 AD Steenwijk
Nederland
Tel.: (31-521) 53 87 44
Fax: (31-521) 53 85 09
E-mail: tea.snippe@steenwijkerland.nl
Sítio Internet: www.leaderplus.nl
Fotografia cedida pela autoridade de gestão neerlandesa

Agora que está concluída a parte mais difícil do processo 
de cooperação, o projecto deve proporcionar uma série de 
resultados interessantes nos próximos anos, que servirão de 
incentivo a ambas as regiões. Estes resultados são:
• uma abordagem coordenada para melhorar e expandir 

o turismo nas zonas húmidas, incluindo nas épocas tu-
rísticas tradicionalmente baixas;

• o desenvolvimento e a exploração de maquinaria espe-
cífica para a gestão de prados húmidos;

• o desenvolvimento da arquitectura e do alojamento nas 
zonas húmidas.
Além disso, é bem possível que esta iniciativa se estenda 

a outras zonas húmidas da Europa. Uma possibilidade que 
está a ser analisada é a cooperação, no âmbito da iniciativa 
DELTA 2000, na zona do delta do Pó, denominada «Uma 
rede de zonas húmidas europeias».

As possibilidades oferecidas por Leader+ no âmbito da 
facilitação da criação de redes e da cooperação transnacio-
nais constituem, por si só, um importante fenómeno, sus-
ceptível de fomentar um mais estreito intercâmbio europeu 
e uma maior tomada de consciência cultural.
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AS MULHERES E OS JOVENS  
NO LEADER+
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(3) Ballyhoura Country é a zona coberta pela Ballyhoura Develop-
ment Ltd.

IRLANDA

Mulheres na liderança:  
colocar a comunidade rural  
no rumo certo
Por que razão as mulheres irlandesas continuam a ganhar menos do que os seus homólogos masculi-
nos, estão sub-representadas nas estruturas decisórias e têm dificuldade em atingir níveis superiores nas
suas carreiras? Um grupo de mulheres da Irlanda rural reuniu-se em 2004 para frequentar um curso 
de formação denominado «Mulheres na liderança». O curso explorava as questões supra e fornecia às 
participantes instrumentos para estas avançarem nos domínios por si escolhidos, quer se trate de um 
emprego ou do desenvolvimento comunitário. O êxito deste curso com acreditação constituiu uma clara 
demonstração do impacto que Leader+ pode ter nas mulheres rurais, ajudando-as a aceder ao mercado 
de trabalho e reforçando a sua participação nas estruturas decisórias da comunidade.
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O desenvolvimento do programa
Criada em 1989, a Ballyhoura Development Limited é uma 
sociedade de desenvolvimento rural que cobre o Norte de 
Cork e o Sudeste de Limerick (Irlanda). A organização tem 
por objectivo diversificar a base económica da região e aju-
dar as pessoas que nela vivem a melhorar a sua qualidade 
de vida, através do desenvolvimento da comunidade, no-
meadamente nos domínios da educação e formação, de-
senvolvimento económico da indústria, transformação de 
produtos alimentares, tecnologias da informação e da co-
municação e turismo rural.

Para além do programa Leader+, a Ballyhoura Develop-
ment Ltd gere ainda uma série de outros programas e pro-
jectos, incluindo o Local Development Social Inclusion Pro-
gramme (Programa de Inclusão Social e Desenvolvimento 
Local), o National Rural Development Programme (Progra-
ma Nacional de Desenvolvimento Rural), o Rural Social 
Scheme (Regime Social Rural) e o Vital Voices Equality Mea-
sure (Medida de Igualdade Vozes Vitais) (3).

O programa Vital Voices é apoiado no âmbito da Natio-
nal Equality for Women Measure (Medida Nacional de Igual-
dade para as Mulheres), que apoia trabalhos especificamen-
te centrados na melhoria das oportunidades das mulheres 
na Irlanda e pretende reforçar a capacidade de participação 
das mulheres em processos decisórios, visando, para o efei-
to, mulheres activamente envolvidas em estruturas decisó-
rias (voluntariado/comunidade/instituições), mas que, por 
razões pessoais ou institucionais, não realizem o seu pleno 
potencial. O programa Vital Voices visa grupos de mulheres, 
mulheres de negócios e empresárias, agricultoras, mulheres 
do sector institucional ou não institucional, redes de mulhe-
res, mulheres desempregadas, mulheres pertencentes a mi-
norias, mães solteiras, mulheres que viajam e mulheres per-
tencentes a grupos políticos e não políticos. O programa 
Vital Voices da Ballyhoura Development é complementar ao 
programa Leader+ na medida em que ambos incluem as 
mulheres rurais como grupo-alvo e as ajudam a melhorar a 
sua qualidade de vida.

O desenvolvimento de apoio orientado para mulheres e 
o reforço da presença de grupos de mulheres no Ballyhoura 
Country é um dos objectivos do programa Vital Voices. Ao 
contribuir para este objectivo, o curso de formação «Mulhe-

res na liderança» foi ministrado no quadro da medida da 
acção 13 «Formação para mulheres», no âmbito do progra-
ma Leader+.

Participantes num workshop de dois dias realizado ante-
riormente exploraram o tema «Mulheres e participação». 
Este workshop tratou tópicos como as barreiras que as mu-
lheres têm de enfrentar nas áreas do trabalho e da comuni-
dade e abordou estratégias potenciais para reforçar a sua 
participação nestas áreas. As participantes neste workshop 
identificaram a necessidade de um curso sobre «mulheres 
na liderança». Um dos maiores desafios aquando da organi-
zação do curso «Mulheres na liderança» consistia em asse-
gurar que o conteúdo e a estrutura do curso correspondes-
sem às necessidades reais expressas pelas mulheres. Para o 
efeito, o responsável pelo Vital Voices procedeu a consultas 
com mulheres, a título individual, e com grupos locais de 
mulheres. Duas questões que emergiram deste processo fo-
ram o facto de as mulheres não gostarem da sala de aula 
tradicional e os problemas relacionados com o tempo, am-
bas tidas em conta na elaboração da estrutura e do conteú-
do do curso.

Em consequência, o curso «Mulheres na liderança» foi 
estruturado de forma a evitar a «sala de aula» tradicional e 
teve em conta as pressões em matéria de tempo que fre-
quentemente limitam as possibilidades de as mulheres es-
tudarem/frequentarem cursos de formação. Após consultas 
sobre o conteúdo e o formato desta formação, foi elaborado 
um curso com dez módulos, ministrado ao longo de oito 
meses; o curso era extremamente prático, quer na forma 
como era ministrado quer em termos de resultados. Com-
preendia apoios específicos, incluindo informações indivi-
duais sobre carreiras/orientações para a vida e a participa-
ção das mulheres num programa informatizado de orienta-
ção profissional para adultos. O curso realizou-se em Kil-
mallock, County Limerick, e contou com 15 participantes.

Alguns resultados
A ênfase colocada na formação através do programa Vi-

tal Voices produziu resultados de dois tipos. Em primeiro 
lugar, ajudou mulheres a reintegrar o mercado de trabalho 
ou a nele progredir (ou a tornarem-se independentes). O 
seu impacto foi igualmente bastante visível na forma como 
apoiou e incentivou a liderança feminina na comunidade, 
tanto em termos de actividades de desenvolvimento no 



sentido lato como de participação em estruturas decisórias 
locais.

Os progressos alcançados pelas participantes revelam o 
êxito da formação:
• duas mulheres assumiram cargos (como presidente e se-

cretária) em redes comunitárias locais que alimentam 
estruturas de governo locais;

• uma mulher tornou-se membro do County Community 
and Voluntary Forum (4);

• uma participante foi membro fundador de uma organi-
zação nacional: «Women for action on Disability and 
Equality» (WADE) (Mulheres pela Acção em matéria de 
Deficiência e Igualdade);

• duas participantes foram directamente apoiadas para 
obter empregos a tempo inteiro;

• quatro mulheres iniciaram formação acreditada para 
apoio da sua progressão profissional.
Um factor que contribuiu decisivamente para o êxito des-

te curso foi o facto de este ter surgido em resposta a uma ne-
cessidade expressa pelo grupo-alvo e de os módulos terem 
sido concebidos em função dessa necessidade. A diversidade 
de percursos e interesses das participantes também contri-
buiu para o êxito do curso, que acabou por se transformar 
numa ampla troca de pontos de vista e de contributos, que 
enriqueceu a aprendizagem de todas as participantes.

As diferentes necessidades das mulheres rurais afirma-
ram-se como uma questão fundamental: não se deve partir 
do princípio de que todas as mulheres rurais têm as mes-
mas necessidades, porque este pressuposto pode conduzir 
a uma generalização de temas, metodologias e soluções.

A participação de mulheres do curso «Mulheres na lide-
rança» nesta rede deu origem a novas solicitações de forma-
ção por parte de outras mulheres. As mulheres locais identi-
ficaram a necessidade de cursos como «Orientação para 
mulheres no emprego» e «Mulheres em estruturas de deci-
são». O programa Vital Voices continua a trabalhar em es-
treita colaboração com uma rede regional de mulheres, a 
fim de assegurar uma resposta às necessidades das mulhe-
res (5).

Mulheres na liderança
Estado-Membro: Irlanda
Região, distrito: Norte de Cork e o Sudeste 
de Limerick
Nome do GAL: Ballyhoura Development 
Limited
População: 56 000
Superfície: 1 430 km²
Custo total do projecto do curso:  
6 666 EUR
Financiado pela UE: 6 000 EUR
Fundos privados: 666 EUR

Nome da pessoa de contacto:  
Tara O’Doherty
Endereço: Ballyhoura Development Ltd, 
Kilfinane
Co Limerick, Ireland
Tel.: (353) 06 39 13 00
Fax: (353) 06 39 13 30
E-mail: t.odoherty@ballyhoura.org
Sítio Internet: www.ballyhouracountry.com
Fotografia e mapa cedidos pela rede nacional Leader+ ir-
landesa

(4) O County Community and Voluntary Forum é um grupo ao 
nível do condado composto por representantes da comunidade 
e de grupos de voluntários de todo o condado. Um dos princi-
pais objectivos do Forum consiste em identificar e articular as
perspectivas comuns das muitas e diversas organizações comu-
nitárias e de voluntários do condado. 
(5) Foram ministrados mais dois cursos «Mulheres na liderança» 
no Ballyhoura Country; os cursos foram financiados através do
programa Vital Voices. 

Ao trabalharem juntos para ministrar o 
curso «Mulheres na liderança», os dois pro-
gramas (Vital Voices e Leader+) asseguraram 
uma forte complementaridade e integração 
dos apoios às mulheres rurais, ao mesmo 

tempo que excluíram qualquer risco de duplicação de re-
cursos ou de esforço. Leader+ não só teve um forte impacto 
nas vidas das participantes no curso como forneceu mode-
los às outras mulheres. Estes modelos demonstraram que 
através da identificação das suas necessidades e da partici-
pação na formação, a sua qualidade de vida pode ser me-
lhorada.
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A região de Ballyhoura oferece às mulheres da comunidade rural 
a formação certa

AS MULHERES E  OS JOVENS NO LEADER+



Com botas de cowboy, chapéu de cowboy e uma cerveja na 
mão, cerca de 600 foliões imaginam-se no Oeste selvagem. 
Um mês mais tarde, os mesmos jovens dançam ao som da 
música de uma nova banda de Flevoland. Tudo isto aconte-
ce no Jongerencentrum de Buren (Centro Juvenil — Os vizi-
nhos) em Emmeloord. Num fim-de-semana, o novíssimo
centro é decorado para uma festa Country & Western e, um 
mês mais tarde, uma banda de rock dá um magnífico con-
certo.

«Até há pouco tempo, sair à noite no pólder era muito 
aborrecido, porque não se passava grande coisa», afirma Jo-
han Fuite, da associação juvenil 19Nu Noordoostpolder. «Ha-
via alguns bons festivais no Verão, mas numa noite de sába-
do típica não havia muita escolha». Entretanto, as coisas 
mudaram. Graças à associação juvenil, Emmeloord dispõe 
de um centro juvenil desde Novembro de 2003, e uma vez 
por mês é um sítio obrigatório!

O projecto ganha vida
Johan Fuite recorda a antiga sede da associação Jon-

geren 19Nu, uma cabana de madeira temporária, que já 
não estava em condições e precisava de ser substituída. 

Para os jovens, a pergunta que se impunha era «E agora?». 
«Felizmente, o município de Noordoostpolder ajudou- 
-nos muito», afirma Johan Fuite. «Dois conselheiros insisti-
ram para que se encontrasse uma nova sede em Emmelo-
ord e disseram que podíamos candidatar-nos a um subsí-
dio Leader+». Devido à complexidade do projecto de um 
novo edifício, os jovens decidiram criar uma associação 
de solidariedade separada. Assim se formou a De Buren, 
de que Johan Fuite é presidente.

Nos últimos dois anos, Johan Fuite e os seus amigos 
consagraram muito tempo e energia ao projecto do novo 
edifício. «Durante três meses trabalhámos nele duas a 
três noites por semana», afirma Johan Fuite. «Pintámos 
muito e pendurámos muita coisa, de candeeiros e sinais 
de saída de emergência a bengaleiros e espelhos. Com 
isto economizámos milhares de euros».

O resultado é soberbo. O novo clube é um edifício mo-
derno, construído em preto e cinzento. No interior,  
é quente e acolhedor. As paredes são de material de inso-
norização e há saídas de emergência em todos os lados. 
Em suma, o edifício satisfaz todos os requisitos importan-
tes.

PAÍSES BAIXOS

Um projecto desenvolvido por jovens neerlandeses torna-se uma grande atracção de sábado  
à noite nos pólderes.

O centro juvenil «De Buren»
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Um novo espaço para a juventude dos pólderes



O centro juvenil «De Buren»
Estado-Membro: Países Baixos
Região, distrito: Província de Flevoland
Nome do GAL: Flevoland
População: 102 516
Superfície: 1 238 km2

Custo total do projecto: 401 025 EUR
UE: 120 307 EUR
Outros fundos públicos: 68 067 EUR
Fundos privados: 212 651 EUR

Nome da pessoa de contacto: M. Korterik
Endereço: PO Box 55, 8200 AB Lelystad, 
Nederland
Tel.: (31) 320 26 56 76
Fax: (31) 320 21 35 66
E-mail: Mireille.Korterik@flevoland.nl
Sítios Internet: www.leaderplus.nl e www.
flevoland.nl/europa

Fotografia cedida pela autoridade de gestão neerlandesa
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Financiar com Leader+ e com o envolvimento  
da comunidade local

Jongeren 19Nu nasceu da união de três associações de 
jovens rurais. A associação tem 650 membros com idades 
compreendidas entre 16 e 30 anos. A maior parte dos mem-
bros vive nas 10 aldeias próximas de Emmeloord, mas, des-
de a abertura do novo clube, o interesse pela associação 
também redobrou em Emmerloord. «Era disto que estáva-
mos à espera», afirma Johan Fuite. «Desde que abrimos te-
mos 70 novos membros».

Para financiar o projecto, os membros organizaram uma
série de eventos, como, por exemplo, um leilão que rendeu 
57 000 euros. Para além do subsídio Leader+, a associação 
obteve financiamento do município e de inúmeros patroci-
nadores locais. «A comunidade local foi muito generosa 
para connosco», afirma Johan Fuite. «Muitas vezes, os patro-
cinadores são antigos membros; por isso há um forte senti-
do de envolvimento».

Para além do salão principal, o clube De Buren dispõe 
igualmente de uma sala de reuniões, muito utilizada pelas 
associações que o integram e por clubes do exterior. «Há 

uma festa uma vez por mês, muitas vezes com uma banda, e 
às vezes há um clube aos domingos», afirma Johan Fuite. «O
mais importante é termos um edifício onde nos podemos 
encontrar, para não sermos obrigados a ir para casa de al-
guém ou a ter de alugar instalações. Para todos os que têm 
menos de 20 anos, um centro juvenil no pólder é fantástico. 
Os jovens com 20 anos ou mais têm muitas vezes carta de 
condução e podem ir divertir-se para outro lado. Mas tam-
bém vêm às nossas festas. Sempre que organizamos uma 
festa, a casa enche.»

Johan Fuite reflecte sobre um projecto único e instrutivo.
Ainda lhe parece irreal, quando passeia pelo edifício. Mas já 
se distanciou um pouco do projecto. «Após a inauguração, o 
edifício deixou de ser nosso. Durante a fase de construção, 
tínhamos um pequeno clube, muito familiar; agora é de to-
dos. Isso causou-nos sentimentos contraditórios», ri. Mas o 
presidente está muito contente pelo facto de tudo estar a 
correr tão bem e de o Noordoostpolder ter mais um local de 
diversão para os jovens.

AS MULHERES E  OS JOVENS NO LEADER+



NOVOS ESTADOS-MEMBROS

País em destaque: República Checa

Situação actual
A República Checa tem uma superfície de 78 866 km² e uma 
população de 10,3 milhões de habitantes, com uma densidade 
populacional média de 130 habitantes por km². Cerca de 75% 
da população vive em zonas rurais, representando as terras 
agrícolas um pouco mais de metade da superfície total do país. 
Em Janeiro de 2000, cerca de 25% da população checa vivia 
em aglomerações rurais com um máximo de 2 000 habitantes. 
Entre 1991 e 2000, verificou-se um ligeiro aumento do número 
de pessoas a viver em aglomerações rurais, comparativamente 
com o declínio das zonas urbanas.

A actividade agrícola desempenha um importante papel 
no desenvolvimento rural. As mudanças institucionais e estru-
turais registadas no sector agrícola na última década agrava-
ram as condições socioeconómicas e, nomeadamente, o de-
semprego de longa duração, o despovoamento de algumas 
zonas e o enfraquecimento da prestação de serviços e das in-
fra-estruturas. Comparativamente com a economia nacional 
no seu todo, o sector agrícola apresenta uma estrutura etária 
de empregados menos favorável e uma proporção reduzida 
de mão-de-obra feminina e de mão-de-obra qualificada, em-
bora o emprego agrícola não apresente variações regionais 
marcadas.

Desenvolvimento rural e agricultura 
multifuncional

No âmbito do quadro comunitário de apoio, existem cinco 
programas operacionais (PO), incluindo o desenvolvimento 
rural e a agricultura multifuncional. No período 2004-2006, 
este programa operacional é co-financiado pela secção Orien-
tação do FEOGA e pelo Instrumento Financeiro de Orientação 
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das Pescas (IFOP). Tem como objectivo global a melhoria do 
desempenho do sector agrícola em termos de economia glo-
bal, tendo em conta o emprego, a conservação do ambiente, a 
desenvolvimento sustentável em agricultura, a gestão dos re-
cursos hídricos e silvícolas e a transformação de qualidade dos 
produtos agrícolas.

No contexto do plano nacional de desenvolvimento checo, 
este PO está em conformidade com a actual política de desen-
volvimento regional e rural, na medida em que visa garantir a 
segurança e a qualidade dos alimentos, criar novos empregos 
nas zonas rurais, promover a igualdade entre homens e mulhe-
res e melhorar o ambiente.

Medidas do tipo Leader+ na República Checa
Em 1 de Maio de 2004, a República Checa, a par de nove 

outros países (Chipre, Eslovénia, Estónia, Hungria, Letónia, Li-
tuânia, Malta, Polónia e República Eslovaca), tornou-se mem-
bro de pleno direito da União Europeia.

Estes novos Estados-Membros podem beneficiar de uma
medida do tipo Leader co-financiada pelo FEOGA-Orientação 
no âmbito dos seus programas do objectivo n.º 1. Na Repúbli-
ca Checa, a preparação para a medida do tipo Leader+ foi ini-
ciada em 2002, com a organização de seminários e acções de 
formação, actividades em larga medida financiadas por um
projecto de geminação Phare.

Actualmente, está inscrito um regime Leader+ como sub-
medida 2.1.4 do «Programa operacional desenvolvimento ru-
ral e agricultura multifuncional», a que está atribuída uma ver-
ba de 5 milhões de euros para execução estratégica e um mon-
tante de 1, 53 milhões de euros para aquisição de competên-
cias, ambas no período 2004-2006.

No total, a autoridade de gestão recebeu 30 pedidos. A se-
lecção ficou a cargo de um grupo de peritos designado pelo
Ministério da Agricultura, de acordo com os critérios aprova-
dos pelo comité de acompanhamento. Simultaneamente, o 
comité nacional de selecção avaliou estratégias e, no final de
Dezembro de 2004, a soma dos pontos atribuídos pelas duas 
entidades determinou as 10 melhores estratégias e 5 estraté-
gias alternativas.

Os contratos estarão ultimados dentro em breve, para que 
os GAL possam começar a receber pedidos para propostas de 
acordo com as suas estratégias.

A autoridade de gestão pretende realizar reuniões regu-
lares com os GAL seleccionados, a fim de canalizar informa-
ções, controlar a utilização eficaz dos fundos disponíveis e
acompanhar a execução.



GAL: Região de Haná:
• Cooperativa agrícola Těšetice (ES) — Centro de mecani-

zação Těšetice;
• TJ Sokol Tìšetice — Renovação do centro cultural multi-

funções de TJ Sokol Tìšetice;
• Município de Námìšť na Hané — Reconstrução do centro 

de saúde de Námìšt na Hané;
• Município de Lubìnice — Via para velocípedes em Lubì-

nice — Tìšetice;
• Município de Slatinice — Reconstrução do quartel de 

bombeiros em Lípy.

GAL: Associação Civil Flor do Jardim  
da Boémia do Sul: 
• Zemcheba s.r.o. (ES) — Aquisição de um túnel de pasteu-

rização;
• Karel Gregora (ES) — Aquisição de equipamento e tec-

nologia de destilação;
• ZEAS AGRO a.s. Rábín (ES) — Armazém de paletes para 

maçãs;
• František Krump (ES) — Aquisição de pulverizador venti-

lador;
• Mikroregion Chelèicko-Lhenický, associação de municípios 

— Comunicação moderna; sistema de micro-região.

GAL: Micro-região de Buchlov: 
• Břetislav Jakubík (ES) — Vinho Jakubík;
• Município de Modrá — Museu ao ar livre de Modrá — 

Equipamento técnico e de produção de artesanato e tu-
rismo;

• Município de Tupesy — Museu de cerâmica de Tupesy.

GAL: Èeský západ — Místní partnerství o.s.:
• Mikroregion Konstantinolázeòsko — Marcação de vias 

para velocípedes;
• Região de Stříbrský — Marcaçăo de vias para velocípe-

des;
• Øímskokatolická farnost OH — Conservação da igreja de 

São João;
• Válek Květoslav (ES) — Manutenção e aquisição de ma-

quinaria;
• Agrofarmy Bezdružice s.r.o. (ES) — Aquisição de maqui-

naria.

GAL: Krajina srdce:
• Obec Borotín — Criação de um mercado de biomassa;
• Liho-Blanice, spol. s r.o. (ES) — Construção de um sítio de 

referência com produção de álcool e biogás industrial e 
uma unidade de biomassa para a transformação local de 
biomassa;

• Obec Chotoviny — Composição e renovação de uma li-
nha de esmagamento;

• Dobrovolný svazek mìst a obcí Mikroregionu Venkov — 
Envolvimento de um parceiro estrangeiro num sistema 
de informação do mercado aldeia electrónica.
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Os GAL seleccionados e os respectivos  
domínios de intervenção são enumerados a seguir.

(ES = objecto da empresa = nome da sociedade)
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GAL: Pobeskydí, z.s.p.o.:
• AGRO-Dominik, s.r.o. (ES) — Um novo rumo para a enge-

nharia agrícola;
• TOZOS spol. s r.o. (ES) — Modernização da tecnologia 

com vista à ampliação de uma central energética;
• Družstvo Raškovice (ES) — Produção de biomassa;
• Eng. Jan Kopèák (ES) — Produção de aparas de madeira;
• Czeslaw Sikora (ES).

GAL: Podještìdí:
• DTZ Liberec s.r.o. (ES) — Renovação de armazém;
• Štěpánka Hyklová (ES) — Equipamento de reprodução 

para a criação de cavalos de raça puro-sangue árabe;
• Obec Proseè pod Ještìdem — Aquisição de maquinaria 

para a manutenção da paisagem;
• Stará Dáma Křižany s.r.o. (ES) — Aumento do emprego e 

da produção no sector da cidra;
• Obec Køižany — Uso da arquitectura Luzice para melho-

rar os níveis de vida nas zonas rurais.

GAL: Região de Poodøí:
• Obec Suchdol n. O. — Renovação de instalações cultu-

rais e desportivas no município;
• Agrosumak, a.s. Suchdol n. O. (ES) — Mudança de tecno-

logia de tratamento de resíduos;
• Zemspol, a.s., Studénka (ES) — Resolução da gestão de 

resíduos na zona protegida de Poodri.

GAL: Posázaví, o.p.s.:
• OF ČR Votice o.s — Casa das caldeiras — Instalações para 

reuniões, natureza e cultura;
• Obec Èerèany — Parque no centro municipal;
• Jednota Sokol Louòovice pod Blaníkem — Construção 

de um centro de informação;
• Jiří Šternberg (ES) — Ječniště castle — Renovação de te-

lhados, fachadas e vedações;
• Obec Chotýšany — Bacia de Židák — Trabalhos e cons-

trução e remoção de lamas.

GAL: Pošumaví, z.s.p.o.:
• Ladislav Švec (ES) — Pensão «Nad Kapličkou» para agro-

turismo;
• František Šafanda (ES) — Centro Šafanda;
• Mìsto Kdynì — Centro cultural Vítovky;
• Støední zemìdìlská škola — Estação meteorológica.

GAL: Pøemyslovské støední Èechy:
• Mìsto Velvary — Renovação do lago Malovarsky;
• Zem. farma P.Reš (ES) — Aquisição de maquinaria agríco-

la;
• Mìsto Libèice n. Vlt. — Renovação da área circundante 

de uma piscina descoberta em Libèice n. Vlt.;
• Mìsto Slaný — Renovação da via pública em Dolín.
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GAL: Sdružení rùže:
• Eng. Blíženec (ES) — Conclusão da construção de instala-

ções empresariais;
• Mìsto Borovany;
• Obec Pohorská Ves;
• Klášter Nové Hrady — Renovação de chaminés e de te-

lhados de madeira;
• Sdružení Rùže.

GAL: Vladaø, z.s.p.o.:
• Mìsto Toužim — Direito à informação, participação acti-

va dos cidadãos;
• BOTEP PLUS s.r.o. (ES) — Modernização de equipamento 

técnico agrícola — Aquisição de maquinaria para a ma-
nutenção de prados e pastagens;

• Obec Lubenec — Equipamento móvel cultural e social;
• Obec Tøebeò — Mostrar as janelas do campo — Melho-

rar o aspecto das aldeias;
• Obec Valeè — Cooperação inter-regional Chebská ste-

zka.

GAL: Vltava, o.s.:
• PRO — ODPAD, o.s. — Aquisição de triturador para Kom-

postárna Jarošovice;
• Pomoc Týn n. Vltavou o.s. — Vamos encontrar-nos no lar-

go de Èihovice;
• Josef Krška (ES) — Aquisição de um novo tractor;
• Milena Køiš�anová (ES) — Aquisição de um novo tractor 

com uma potência de 108-140 kW;
• Eng. Miroslav Jiøíèek (ES) — Reconstrução de edificações

rurais.

GAL: Srdce Čech, o.p.s.:
• František Michálek (ES) — Charrua semimontada;
• Svazek obcí mikroregionu Bratronicko — Ligação infor-

mática operacional de micro-regiões associadas no âm-
bito da o.p.s. Srdce Èech;

• Jaroslav Kohout (ES) — Reconstrução de estábulos;
• Svazek obcí Støední Povltaví — Criação de um centro de 

informação para a associação de municípios em Střední 
Povltaví. 

GAL: Rozvoj Krnovska OPS
• Eng. Ilja Miovský (ES) — Modernização do equipamento 

da empresa;
• Oldřich Pustka (ES) — Criação de uma zona de manusea-

mento protegida da poeira e consolidada.

Contacto:
Autoridade de gestão do quadro comunitário 
de apoio (QCA)

Ministério do Desenvolvimento Regional
Departamento de Integração Europeia  
e Fundos Estruturais
Staroměstské námesti 6
CZ-110 15 Praha 1

Director do QCA

Arnost Marks
Tel.: (420) 224 86 14 24
Fax: (420) 224 81 29 30
E-mail: arnost.marks@mmr.cz
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O Observatório Leader+ realizou o seu primeiro se-
minário descentralizado na Finlândia, entre 6 e 10 
de Abril de 2005, subordinado ao tema «Novos co-
nhecimentos e novas tecnologias nas zonas rurais».

A perspectiva finlandesa
Apesar de muitos conhecerem a Finlândia como uma nação 
que possui muitas competências na área das tecnologias da 
informação e da comunicação, o seminário forneceu uma 
perspectiva de outras áreas associadas ao tema do seminá-
rio. A Finlândia foi pioneira não só na forma como acolheu 
as novas tecnologias, mas também na forma como adoptou 
a iniciativa Leader+. Com as suas tradições bem enraizadas 
no sector da madeira e muito sensibilizada para questões 
ambientais, não é surpreendente que o programa do semi-
nário tenha sido enriquecedor e tenha proporcionado aos 
participantes a oportunidade de se familiarizarem com uma 

série de projectos financiados por Leader+ e com a aborda-
gem Leader+, a saber: inovação, abordagem da base para o 
topo, sustentabilidade, boas práticas e, por último, mas não 
menos importante, cooperação. Tudo isto na relativamente 
pequena região da Ostrobótnia.

Sobre o tema
O carácter inovador da iniciativa Leader+, baseado neste 

tema central, não se relaciona unicamente com a aplicação 
de novas tecnologias em zonas rurais, podendo igualmente 
significar a exploração de conhecimentos tradicionais para
abrir mercados para produtos ou serviços novos ou novos 
conhecimentos sobre ordenamento do território. As acções 
inovadoras apresentadas no seminário irão, esperamos, 
contribuir para a diversificação económica, a competitivida-
de e o crescimento económico das zonas rurais de toda a 
União Europeia. Os principais objectivos do seminário con-
sistiam em comunicar com os GAL (grupos de acção locais) 
no âmbito da iniciativa Leader+, trocar pontos de vista e ex-

Seminário Leader+ na Finlândia
 Da esquerda para a 
direita: Timo Vesiluoma 
(Associação de Desen-
volvimento de Suupo-
hja); Eero Uusitalo (Mi-
nistério da Agricultura  
e Florestas da Finlândia); 
Jean-Michel Courades 
(Comissão Europeia) 
e Véronique Weyland-
Ammeux (Contact Point 
Leader+)

Visita às instalações do Kauhajoki Foodpark O apoio Leader+ gera resultados tangíveis
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Artesanato no Centro de Informação e Competências em Mobili-
ário de Pohjanmaan Nikkarikeskus

Visita ao TEAK (Centro de Educação de Adultos de Teuva)
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periências sobre as suas estratégias e programas e lançar as 
sementes para projectos de cooperação transnacional.

Sobre o evento
Mais de 120 participantes, que incluíam GAL Leader+ 

que haviam assinalado o seu especial interesse no tema do 
seminário, foram acolhidos pelo senhor Vesiluoma, director 
da Associação para o Desenvolvimento Suupohja. Suupo-
hja, com a sua especialização nos sectores da madeira, mo-
biliário, agricultura e agroalimentar e sistemas de automati-
zação, foi o local ideal para os participantes Leader+ se fa-
miliarizarem com os conhecimentos e as novas tecnologias 
finlandesas, enquanto condições para o trabalho dos GAL.
O seminário incluiu a apresentação de um projecto-piloto 
transnacional denominado Transnet, que inclui oito regiões 
de cinco Estados-Membros (Finlândia, França, Irlanda, Itália 
e Países Baixos) e tem por objecto desenvolver as capacida-
des dos empresários rurais em matéria de exportação e de 
marketing por intermédio do funcionamento em rede e da 
formação. As secções de workshop deram origem a uma sé-
rie de debates em torno do tema do seminário, nomeada-
mente a integração de Leader+ e da inovação no contexto 
finlandês, a tecnologia do bem-estar e as mais recentes tec-
nologias da informação e da comunicação.

As cidades de Teuva, Jurva e Kauhajoki acolheram as acti-
vidades do segundo dia. Em Teuva, um centro de formação 
para adultos denominado TEAK, que abrange o artesanato 
tradicional e industrial, bem como o ensaio de novas tecnolo-
gias de transformação da madeira, apresentou as suas princi-
pais actividades. TEAK, a maior empresa deste sector, infor-
mou o grupo acerca da forma como os tratamentos propos-
tos constituíam uma alternativa europeia para as espécies 
das florestas tropicais e da forma como esta tecnologia já foi
utilizada num projecto de cooperação transnacional desig-
nado «Tratamento térmico da madeira da pícea-de-Sitka ir-
landesa» (ver primeiro número do Leader+ Magazine). Os par-
ticipantes ouviram ainda falar de tecnologia laser, compres-
são da madeira e tratamentos térmicos.

Em Jurva, um centro de carpintaria recém-construído, 
«Nikkarikeskus», financiado por Leader+ e consagrado ao

design e ao marketing, forneceu informações sobre as várias 
realizações alcançadas através do conhecimento especiali-
zado e sobre o papel do centro de carpintaria, que promove 
igualmente as competências no sector do mobiliário, expo-
sições e uma série de serviços ligados a empresas e a produ-
tos, para além de colaborar com a escola técnica local.

Um parque alimentar em Kauhajoki, que inclui instala-
ções de ensaio, uma incubadora de empresas e funções lo-
gísticas, foi palco para uma intervenção sobre as novas tec-
nologias aplicadas à indústria alimentar. Os visitantes fica-
ram a saber como o conhecimento especializado gera siner-
gias que beneficiam funções como vendas, marketing, ar-
mazenagem, embalagem e produção.

A cooperação internacional constituiu uma parte impor-
tante do programa e, no último dia, foram organizadas qua-
tro mesas-redondas temáticas: tecnologias de resíduos, 
Leader+ integrado (incluindo os novos Estados-Membros e 
os países candidatos), energias renováveis e construção de 
redes. Nestas mesas-redondas estiveram em destaque os 
GAL que procuram parceiros e projectos nestas áreas, tarefa 
que foi facilitada por sessões individuais destinadas a acon-
selhar os GAL sobre o início do processo de cooperação e a 
ajudá-los a identificar os diferentes passos necessários para
realizar um projecto transnacional. Por último, numa pe-
quena feira da cooperação foram fornecidas informações 
complementares sobre quatro projectos, a título de exem-
plos de boas práticas.

Para saber mais sobre as conferências, workshops e resul-
tados deste seminário, consultar o sítio Internet de Leader+ 
em http://europa.eu.int/comm/leaderplus.

 Finlândia, 
6 a 10 de Abril de 2005

A equipa da Associação para o 
Desenvolvimento de Suupohja
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O sítio Internet do Leader+ tem uma nova apre-
sentação! Tem igualmente novas rubricas que, 
com as suas inúmeras hiperligações, transfor-
mam o sítio num instrumento exaustivo para os 
interessados no desenvolvimento rural na UE e, 
em especial, na iniciativa Leader+.

Os menus da página inicial e as informações gerais estão 
disponíveis em todas as línguas oficiais da UE alargada. As
informações específicas sobre a iniciativa Leader+, como
programas nacionais, incluindo informações sobre projec-
tos realizados no âmbito da iniciativa e sobre actores locais, 
encontram-se na sua língua original e em inglês.

Com uma parte estática e uma parte interactiva, o sítio 
oferece aos visitantes uma série de opções de pesquisa. A 
parte estática fornece informações sobre questões como 
«Quem é quem em Leader+»: as pessoas que trabalham no 
Observatório e no Contact Point Leader+ ou ainda as pesso-
as que trabalham a nível nacional nos vários Estados-Mem-
bros para apoiar os programas nacionais e regionais. Os fi-
cheiros por país contêm factos básicos acerca dos diferentes 
programas nacionais Leader+, encontrando-se mais docu-
mentação sobre os programas disponível nas secções «Pu-
blicações», «Biblioteca» e «Arquivo». Por exemplo, a partir 
da secção «Publicações» é possível descarregar «Flash news» 
e Leader+ Magazine, enquanto na «Biblioteca» se encon-
tram muitos documentos de referência sobre aspectos da 
programação, como acompanhamento, avaliação, metodo-
logia, cooperação e melhores práticas.

A secção «Eventos» inclui um útil calendário de eventos 
Leader+, de que constam os eventos organizados pelo Ob-
servatório Leader+ e pelas redes nacionais, bem como ou-
tros eventos com interesse para os implicados no desenvol-
vimento rural. Normalmente é possível proceder ao registo 
em linha para participação em conferências e seminários 

através do sítio. É ainda possível descarregar material de pu-
blicidade, incluindo logótipos, imagens, modelos e outro 
material prático.

A parte interactiva de Leader+ contém diversos instru-
mentos que permitem aceder a uma série de bases de da-
dos, compilados e actualizados de modo a fornecerem in-
formação Leader+. Aqui pode ser utilizado o instrumento 
actualizado «pesquisa de parceiro» para procurar parceiros 
para projectos de cooperação, consultar a base de dados 
dos GAL e consultar a própria base de projectos de coopera-
ção. As publicações podem ser assinadas através do sítio, 
bem como através das próprias comunicações.

Nenhum sítio Internet está completo se não recolher 
opiniões dos seus visitantes sobre si próprio. Através do bo-
tão «Contactos», os visitantes podem informar o Observató-
rio Leader+ sobre a sua actividade no âmbito de Leader+ e 
colocar eventuais perguntas que, se não constarem da sec-
ção «Perguntas mais frequentes», serão respondidas direc-
tamente, por correio electrónico.

Visite-o já!  
http://europa.eu.int/comm/
leaderplus

Nova apresentação para  
o sítio Internet de Leader+
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Leader+ em acção

Principais conclusões iniciais do programa Leader+

Destaque: Utilizar os novos conhecimentos e as novas tecnologias
• Reino Unido: Projecto do centro de aprendizagem virtual de Breadalbane
• Espanha: Projecto @CERCA
• Luxemburgo: «Casas Internet» em zonas rurais com enfoque na comunidade

Valorizar os produtos locais
• Itália: Uma estratégia para produtos de qualidade da região de Montiferru,  

na Sardenha
• Reino Unido: Rejuvenescer a apanha de junça e cana em Norfolk Broads

Utilizar da melhor forma os recursos naturais e culturais
• Alemanha: A caminho de se tornar uma região
• Dinamarca: Abrigos rurais são ponto de partida para a natureza dinamarquesa

Melhorar a qualidade de vida nas zonas rurais
• Suécia: Sheena: uma sociedade musical consegue o acorde perfeito
• Finlândia: Proteger a comunidade de uma aldeia em Vasikka-Aho

Cooperação no desenvolvimento rural
• Áustria e Alemanha: Três regiões alpinas colaboram na criação de uma nova pers-

pectiva
• Países Baixos e Alemanha: Parceria entre Spreewald e Noordwest Overijssel: coopera-

ção transnacional no âmbito de Leader+

As mulheres e os jovens no Leader+
• Irlanda: Mulheres na liderança: colocar a comunidade rural no rumo certo
• Países Baixos: O centro juvenil «De Buren»

Novos Estados-Membros
País em destaque: República Checa

Notícias Leader+
• Seminário Leader+ na Finlândia
• Nova apresentação para o sítio Internet de Leader+

Leader+
Magazine

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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Leader+ Magazine é uma publicação trianual editada pelo Observatório dos Territórios  
Rurais

Leader («Ligações entre acções para o desenvolvimento da economia rural») é uma iniciati-
va comunitária lançada pela Comissão Europeia e coordenada pela Direcção-Geral da Agri-
cultura e do Desenvolvimento Rural (Unidade F3). Os conteúdos de Leader+ Magazine não 
reflectem necessariamente a opinião oficial da União Europeia

Conselho editorial: Observatório Europeu dos Territórios Rurais

Responsável: Athanasios Christidis, Comissão Europeia, DG Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, Unidade F3, Rue de la Loi 130, B-1040 Bruxelles

Contribuições para esta edição: unidades das redes nacionais Leader+

Fotografias: os direitos de autor das fotografias pertencem à Comissão Europeia, salvo indi-
cação em contrário

Fotografia da capa: facultada pela rede nacional luxemburguesa

Leader+ Magazine é publicada em 19 línguas oficiais da União Europeia e tem uma tiragem
de 35 880 exemplares

Para mais informações: Leader+ Contact Point, Rue du Marteau 81, B-1000 Bruxelles.  
Tel.: (32-2) 235 20 20, Fax: (32-2) 280 04 38, E-mail: contact.point@Leaderplus.org. Internet: 
http://europa.eu.int/comm/leaderplus

© Comunidades Europeias, 2005
Reprodução autorizada mediante indicação da fonte.
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Leader+
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Para encomendar mais exemplares de Leader+ 
Magazine 

envie um e-mail para contact.point@leaderplus.org ou envie o seu pedido por fax ou 
pelo correio, com indicação das suas coordenadas exactas e da quantidade e versão 
linguística pretendida para:

Leader+ Contact Point
Rue du Marteau 81
B-1000 Bruxelles
Tel.: (32-2) 235 20 20
Fax: (32-2) 280 04 38

Pode ainda tornar-se assinante das publicações Leader+. Para que o seu nome seja in-
cluído na nossa lista de assinantes, queira proceder ao seu registo em linha, através do 
formulário disponível no endereço
http://europa.eu.int/comm/leaderplus



DESTAQUE
Utilizar os novos 
conhecimentos  
e as novas tecnologias

PT
2 • 2005

Comissão Europeia

�

�������
��������

K
F-A

F-04-002-PT-C

ISSN 1830-1118

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

Tipo de programa: 
iniciativa comunitária

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

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

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

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

e serviços das zonas rurais.

Beneficiários e projectos elegíveis:
O apoio 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 individu-
ais adequados à estratégia da região. São elegíveis para Leader+ todos os projectos subvencioná-
veis ao abrigo do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA), do Fundo Euro-
peu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE).
Ao nível da tomada de decisões no seio de cada GAL, os parceiros económicos e sociais e as asso-
ciações devem representar, no mínimo, 50% da parceria local.

Duração do período de programação: 
2000-2006.

Subvenção comunitária:
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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