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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 locais (GAL), com ele-
mentos dos sectores público, privado e associativo, responsáveis pela aplicação dos programas 
de desenvolvimento rural nos seus territórios. Leader+ tem em vista ajudar os agentes rurais a 
repensarem as potencialidades a longo prazo das respectivas regiões. Incentiva a aplicação de 
estratégias de desenvolvimento sustentável originais, integradas e de alta qualidade, bem como a 
cooperação nacional e transnacional. A 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 pro-
cesso de selecção é aberto e rigoroso.

Ao abrigo de cada programa de desenvolvimento local, podem ser financiados projectos indivi-
duais adequados à estratégia da região. São elegíveis para Leader+ todos os projectos subven-
cionáveis ao abrigo do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA), do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE).
Ao nível da tomada de decisões no seio de cada GAL, os parceiros económicos e sociais e as asso-
ciações devem representar, no mínimo, 50% da parceria local.

Duração do período de programação 
2000-2006.

Subvenção comunitária
Um total de 5 046,5 milhões de euros, dos quais 2 106,3 milhões de euros (2 143,5 milhões de euros 
após indexação intercalar) são financiados pelo FEOGA, secção Orientação, e o restante através de 
financiamento público e privado.

P
er

fi
l d

e 
Le

ad
er

+



4

6

9

17

22

27

32

39

45

48

Leader+
Magazine

Leader+ em acção

Observatório Leader+: Instrumento de «pesquisa de parceiro» — Promover a cooperação

Destaque: Valorizar os produtos locais
• Bélgica — Uma estratégia para os produtos agrícolas frescos
• Espanha — Renovar a tradição nas ilhas Baleares
• Áustria — Bergholz: construir uma plataforma de cooperação comum

Utilizar da melhor forma os recursos naturais e culturais
• Itália — Aplicação de uma abordagem integrada: um novo ângulo sobre praças antigas
• Suécia — Juventude sueca «afinada» com a natureza e a cultura

Melhorar a qualidade de vida nas zonas rurais
• Reino Unido — Nunca se é demasiado jovem para participar: melhorar os parques infantis da 

comunidade
• Dinamarca — «A escola junto à charneca. A charneca junto à escola»

Utilizar os novos conhecimentos e as novas tecnologias
• Alemanha — Desenvolvimento regional na sala de aula : sim, é possível!
• Irlanda — Óleo que brota do solo: as sementes da energia renovável

Cooperação no desenvolvimento rural
• França e Alemanha — «Euro Land Art»: Cooperação transnacional a céu aberto
• Portugal, Itália, Países Baixos, Irlanda e Espanha — Aldeias de tradição: turismo transnacional 

numa perspectiva portuguesa

As mulheres e os jovens no Leader+
• Países Baixos — Entrevista a Ali Edelenbosch, província de Drents oriental
• Portugal — Proporcionar um futuro aos jovens do Alentejo Sudoeste

Novos Estados-Membros Medidas do tipo Leader na Hungria

Notícias Leader+ Feira da Cooperação Europeia em Bruxelas, 27 e 28 de Junho de 2005

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 relacionados com os projectos descritos e, em especial, da elegibilidade das despesas. Os 
leitores devem, por conseguinte, tomar todas as precauções necessárias antes de fazer uso destas 
informações, que utilizam por sua conta e risco.
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Leader+ Magazine é uma publicação trianual editada pelo Observatório dos Territórios Rurais.

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

Conselho editorial: Observatório Europeu dos Territórios Rurais

Responsável: Joern-Uwe LERBS, Comissão Europeia, DG Agricultura e Desenvolvimento Rural, 
Unidade F3, 130 rue de la Loi, B-1040 Bruxelles.

Contribuições para esta edição: unidades das redes nacionais Leader+

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

Fotografia da capa: facultada pela unidade da rede nacional belga

Leader+ Magazine é publicada em 19 línguas oficiais da União Europeia e tem uma tiragem de 
35 280 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
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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
81, Rue du Marteau
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 seguinte endereço:
http://europa.eu.int/comm/leaderplus



É animador constatar que, à medida que a iniciativa Leader+ 
avança, são cada vez mais os testemunhos da realização de 
actividades de cooperação entre os diversos Estados-Mem-
bros. Na verdade, a acção 2 da iniciativa prevê expressa-
mente o incentivo e o apoio à cooperação entre territórios 
rurais, bem como entre regiões do mesmo Estado-Membro 
(cooperação interterritorial) e entre dois Estados-Membros, 
pelo menos (cooperação transnacional). A cooperação tam-
bém é possível com países terceiros.

Geralmente, os projectos de cooperação têm três objec-
tivos, muitas vezes complementares. São eles: agrupar re-
cursos para atingir uma massa crítica que viabilize o projec-
to; estimular a realização de acções complementares e fa-
cilitar a inovação. Na presente revista, há dois exemplos de 
projectos dedicados à cooperação transnacional. «Aldeias 
de tradição» é uma acção iniciada no âmbito do Leader II e 
que agora se desenvolveu ao abrigo do Leader+ de modo 
a incluir novos parceiros, que passaram de três para cinco 
Estados-Membros. Neste projecto baseado na cooperação 
interterritorial, cada plano nacional tem a possibilidade de 
apoiar os restantes, a nível transnacional. O segundo exem-
plo, «Euro Land Art» ainda está a dar os primeiros passos, 
mas já revela a forma inovadora como duas regiões de Es-
tados-Membros diferentes unem esforços para atingirem 
objectivos comuns através do reforço das suas próprias 
identidades regionais.

Claro que a cooperação a nível transnacional não pode 
funcionar sem os esforços aturados dos diversos parceiros, e 

o Observatório Leader+ e os seus parceiros nacionais estão 
cientes deste facto. É por isso que o Observatório Leader+ 
procura facilitar a cooperação transnacional facultando uma 
série de instrumentos, como o instrumento de «pesquisa 
de parceiro», disponível no sítio Internet Leader+ europeu: 
http://europa.eu.int/comm/leaderplus, que ajuda a identifi-
car parceiros adequados para os projectos de cooperação. 
Além disso, a «biblioteca» do sítio Internet contém vários 
documentos que oferecem apoio metodológico e ideias so-
bre as melhores práticas adquiridas com a experiência de 
execução dos projectos transnacionais. Aconselho o leitor a 
utilizar estes recursos.

Nada pode substituir, porém, a cooperação «frente a 
frente». Várias organizações nacionais, por exemplo, as uni-
dades das redes nacionais, já organizaram diversas «feiras 
da cooperação», ao abrigo do Leader+. Estes eventos não 
só permitem o intercâmbio e a transmissão de experiências, 
como também ajudam a facilitar a cooperação, a fornecer 
informações e a extrair lições da utilização dos instrumen-
tos de cooperação.

Dada a importância destas actividades, a Comissão 
também tomou a decisão de organizar uma grande feira 
da cooperação a nível europeu, com dois dias de duração, 
no Verão de 2005. Este evento não se destinou apenas aos 
agentes rurais que participam actualmente no Leader+, 
procurando proporcionar também uma oportunidade aos 
agentes rurais dos dez novos Estados-Membros, que an-
seiam por desenvolver contactos para os seus futuros pro-
gramas. Não devemos esquecer a grande quantidade de 
conhecimentos e experiência acumulados pelo Leader+ e 
os seus antecessores, nem a oportunidade que as «feiras 
da cooperação» representam para os nossos novos parcei-
ros.

Uma vez que a abordagem Leader deverá ser, breve-
mente, integrada na futura política de desenvolvimento 
rural da UE, é extremamente importante não perdermos de 
vista a importância da cooperação transnacional como for-
ma de promover a inovação e o intercâmbio de melhores 
práticas em matéria de desenvolvimento rural, dentro e fora 
da UE-25. A cooperação actualmente em curso no âmbito 
do Leader+ prova claramente que os agentes rurais estão 
dispostos a olhar para além das fronteiras nacionais e a unir 
esforços para melhorarem as condições de vida de todos os 
cidadãos que residem e trabalham nos territórios rurais.

Cooperação no Leader+

NUMA PALAVRA

Dirk Ahner, director-geral adjunto,  
Direcção-Geral da Agricultura  
e do Desenvolvimento Rural
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Leader+ EM ACÇÃO

Same Sky – 5 x Eden (O mesmo 
céu — Cinco vezes o Éden)

Estado-Membro: Reino Unido
Região, distrito: The Weald
Nome do GAL: Parceria WARR

Custo total do projecto: 71 904 euros
UE: 32 354 euros
Outros fundos públicos: 39 550 euros

O projecto «Same Sky — 5 x Eden» (O mesmo céu — Cinco 
vezes o Éden) consistia, de facto, numa grande manifestação 
cultural itinerante destinada a homenagear as qualidades úni-
cas de cinco aldeias isoladas de East Sussex: Bodiam, Camber, 
Rye, Staplecross e Darvel Down. Realçando e desenvolvendo 
as especificidades de cada uma delas, mobilizava a população; 
divulgava as paisagens e o património locais e oferecia uma 
oportunidade para que comunidades inteiras colaborassem 
entre si.

O projecto aumentou a coesão social em cinco zonas da 
região rural de Rother, produzindo projectos culturais em 
grande escala, acessíveis a todos os grupos e idades, e ge-
rando subsequentemente um maior sentimento de perten-
ça à comunidade, que melhorou as actividades comunitá-
rias e originou novas acções para o futuro.

Os eventos realizados nas aldeias centraram-se na criação 
de cinco jardins comunitários, com desfiles históricos diurnos 
e nocturnos, uma grande variedade de workshops, palestras 
e exposições, plantações; colheitas; banquetes; teatro de 
fantoches e muitos outros espectá-
culos. Estas manifestações culturais 
itinerantes tiveram grande êxito 
entre as populações das aldeias 
locais. O projecto foi muito inova-
dor, interagindo activamente com 
as comunidades e desenvolvendo 
as suas capacidades. Depois de ter 
terminado, os grupos comunitários 
envolvidos sentiram-se inspirados 
pelo seu exemplo e continuaram a 
reunir-se e a trabalhar em conjunto.

Nome da pessoa de contacto: 
Bec Britain

E-mail: info@samesky.co.uk

Sítio Internet: www.samesky.co.uk

Fotografia cedida pela Unidade da Rede  
Nacional do Reino Unido
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Prestação de cuidados  
de qualidade nas explorações 
agrícolas neerlandesas
Estado-Membro: Países Baixos
Região, distrito: Zuid Holland
Nome do GAL: De Waarden

Custo total do projecto:  
318 180 euros
UE: 140 372 euros
Outros fundos públicos: 167 876 euros
Fundos privados: 9 932 euros

Nos Países Baixos, há ajudantes de agricultores que se des-
locam, todas as semanas, às explorações agrícolas das re-
giões de Alblasserwaard, Vijfheerenland e Krimpenerwaard, 
para passarem o tempo de forma útil e agradável, dando 
uma ajuda na execução das diferentes tarefas que há para 
fazer em qualquer exploração agrícola.
Contudo, estes ajudantes de agricultores são um pouco di-
ferentes dos trabalhadores agrícolas típicos: vão às explo-
rações agrícolas porque necessitam de «tratamento». Estes 
grupos de pessoas, ou «pacientes», são constituídos por 
jovens com problemas comportamentais, deficientes men-
tais ou idosos que sofrem de demência. A ideia geral é fazer 
com que estas pessoas sejam apoiadas, no desempenho das 
suas tarefas, pelos trabalhadores permanentes das explora-
ções, que são propositadamente de pequena dimensão. O 
sossego, o ar livre, a atenção personalizada e o respeito são 
os aspectos fundamentais desta iniciativa.
O facto de terem tarefas e responsabilidades individuais con-
tribui positivamente para o bem-estar dos «pacientes» e este 
acordo também beneficia claramente os proprietários das 
explorações agrícolas. Num meio em que se torna cada vez 
mais difícil gerar o rendimento suficiente apenas com base
nas actividades agrícolas, a prestação de um serviço deste gé-
nero num cenário rural apresenta imensas potencialidades.
Den Hâneker é uma fundação que pretende diversificar as
actividades e as oportunidades existentes nas zonas rurais 
holandesas através da conservação da natureza, do turis-
mo rural, da agricultura e da prestação de «cuidados». Para 
facilitar a realização deste tipo de iniciativas, den Hâneker 
aconselha e auxilia os agricultores a organizarem essas ex-
plorações, promove o encontro entre eles e as instituições 
de assistência e ajuda a harmonizar as expectativas com as 
possibilidades, sendo mais um projecto inovador apoiado 
pelo Leader+.

Nome da pessoa de contacto: Bart Soldaat

E-mail: bart.soldaat@planet.nl

Sítio Internet: http://www.leaderplus-dewaarden.nl/

Fotografia cedida pela Fundação Den Hâneker



Povoado de Sarakatsanos

Estado-Membro: Grécia
Região, distrito: Elassona
Nome do GAL: Agência de desenvolvimento de Elassona 
— Kissavos SA (AN.EL.KIS.S.A)

Custo total do projecto: 64 091 euros
UE: 48 076 euros
Outros fundos públicos: 16 015 euros

Este projecto trata da criação de um povoado de «Sarakat-
sanos» sob a forma de um Museu da Tradição Rural e Folcló-
rica, aberto ao público e localizado na cidade de Elassona. 
Os Sarakatsanos são pastores nómadas que vivem na Grécia 
continental, mais especificamente nas proximidades da cor-
dilheira montanhosa de Pindos, em regime de transumân-
cia. Nos meses de Verão vivem nas regiões montanhosas e 
no Inverno mudam-se para as zonas baixas. Possuem uma 
organização económica e social específica, uma cultura ca-
racterística e um modo de vida tradicional. As suas tradições 
têm muitos milhares de anos e o seu dialecto está próximo 
do grego antigo falado pelos seus antepassados.

Este povoado, financiado pelo Leader+, incluirá cabanas 
como a «cabana do professor» (para ensinar as crianças a 
ler), o «strouga» (local da ordenha), o «frizato» (lugar onde 
os residentes se reúnem para conversar e repousar), o «tse-
liggata» (curral das ovelhas); tudo reproduzido segundo os 
costumes tradicionais dos Sarakatsanos. As cabanas serão 
construídas da mesma forma e com os mesmos materiais 
historicamente utilizados. Lá 
dentro, estarão expostos artigos 
de uso doméstico, incluindo ves-
tuário, tapetes e utensílios quo-
tidianamente utilizados pelos 
Sarakatsanos.

Nome da pessoa de contacto: 
Hatzouli Eleni

E-mail: anel-ae@hol.gr

Fotografia cedida pelo GAL Elassona-Kissavos

Uma indústria artesanal: pre-
servar os alimentos regionais

Estado-Membro: Espanha
Região, distrito: Comunidad Autónoma de Madrid
Nome do GAL: ARACOVE

Custo total do projecto: 60 859 euros
UE: 17 632 euros
Outros fundos públicos: 5 383 euros
Fundos privados: 37 844 euros

Esta indústria artesanal baseia-se numa empresa de trans-
formação de produtos alimentares originários da agricultu-
ra biológica, que também é a primeira do género na região. 
Trata-se de um projecto Leader+ promovido por uma mu-
lher da vila de Colmena de Oreja (na região de Madrid) e a 
produção baseia-se em várias culturas cultivadas pelo seu 
marido, como alhos, lentilhas, grão-de-bico e melões, dan-
do origem a uma diversidade de pratos de sabor regional. O 
principal cliente do projecto exige produtos tradicionais de 
qualidade, baseados em alimentos provenientes da agricul-
tura biológica. A distribuição dos produtos está centralizada 
em Madrid, de onde são enviados para os supermercados 
dos grandes armazéns da cidade, que também são os prin-
cipais estabelecimentos de venda a retalho para esta gama 
de produtos.

Até à data, foram criados três postos de trabalho e o GAL 
proporcionou-lhes a formação especial necessária para a 
preparação de legumes enlatados. O projecto está em ple-
no funcionamento e tem tido grande sucesso. Cada ciclo de 
produção tem em conta a disponibilidade das diferentes 
culturas de modo a assegurar uma actividade anual contí-
nua, que se inicia em Abril, quando surgem os alhos novos, 
seguindo-se os restantes legumes sazonais produzidos ao 
longo do ano.

Nome da pessoa de contacto: Mónica Rabadán Aránguez

E-mail: aracove@aracove.com

Sítio Internet: www.aracove.com
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Embora a cooperação no âmbito do Leader+ se possa rea-
lizar de muitas formas e em muitos lugares diferentes, um 
instrumento através da Internet é a melhor forma para se 
atingir um máximo de interessados. Numa fase inicial, é 
importante compreender as diferentes possibilidades de 
cooperação a nível transnacional para orientar futuramen-
te o projecto. Tendo isto presente, o Observatório Leader+ 
desenvolveu um instrumento de «pesquisa de parceiro», 
que está disponível no sítio Internet Leader+: http://europa.
eu.int/comm/leaderplus, bem como nos sítios web das di-
versas Unidades das Redes Nacionais Leader+.

Já se conhece melhor o modo como o instrumento de 
«pesquisa de parceiro» tem sido utilizado e por quem. Refi-

ra-se, contudo, que estes dados dizem respeito à parte ini-
cial da iniciativa Leader+, não reflectindo as actividades que
tiveram lugar desde o lançamento do Observatório Leader+ 
e do seu Contact Point. No entanto, esta informação ajuda a 
compreender o tipo de projectos que interessam aos agen-
tes locais, a localização destes últimos e em que outros paí-
ses procuram encontrar parceiros. Também torna mais fácil 
decidir onde é necessário afectar recursos para garantir a 
informação do maior número possível de pessoas e o seu 
envolvimento no Leader+ durante o resto do período de 
programação.

Quase 75% dos projectos propostos são provenientes de 
cinco países: Espanha, França, Itália, Reino Unido e Suécia.
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Observatório Leader+:
Instrumento de «pesquisa  
de parceiro» — Promover a cooperação
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Entre os quatro principais temas Leader+, «Uti-
lizar da melhor forma os recursos naturais e cultu-
rais», com 44%, e «Melhorar a qualidade de vida», 
com 26%, foram os dois temas mais populares.

Muitos países foram objecto de propostas de co-
operação.

Uma conclusão interessante foi a de que mais 
de 30% das entradas visavam países da Europa de 
Leste — incluindo a Turquia! É provável que esta 
tendência aumente à medida que os antigos Esta-
dos-Membros da UE-15 vão conhecendo melhor os 
novos Estados-Membros e os países candidatos, e 
que estes se informem melhor das oportunidades 
que lhes oferece a iniciativa Leader+.

Em termos de palavras-chave (1), o «turismo» 
destaca-se como principal domínio em que os pro-
ponentes pretendem cooperar, seguindo-se a cul-
tura, a natureza e o ambiente, o desenvolvimento 
social e comunitário e a economia. Estes domínios 
correspondem a quase 70% das palavras-chave introduzi-
das, embora se deva mencionar que é possível introduzir 
várias palavras-chave por projecto. Em contrapartida, as 
novas tecnologias correspondem a menos de 4% das pala-
vras-chave, o que parece sublinhar a falta de popularidade 
do tema «Utilizar os novos conhecimentos e as novas tecno-
logias» do Leader+ entre os projectos seleccionados pelos 
GAL no âmbito da acção 1.

Quanto às propostas de pro-
jectos mais solicitadas incluem-
-se as seguintes: ecocentros; 
sustentabilidade dos museus; 
itinerários turísticos temáticos; 
mulheres nas empresas e marcas 
regionais/de qualidade para bens 
e serviços aprovados.
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(1) Exemplos de domínios abrangi-
dos por algumas das palavras-chave 
propostas:
• Agricultura: agricultura experi-

mental, plantas especiais, qua-
lidade da produção alimentar, 
agricultura biológica.

• Economia: criação de empresas, 
PME, gestão económica, melho-
ria da produção.

• Produtos (alimentares): comer-
cialização directa, desenvolvi-
mento de marcas, qualidade 
alimentar.

• Relações públicas: novos meios 
de comunicação social/rádio/
televisão, eventos, meios de 
comunicação social impressos.

• Desenvolvimento social/comu-
nitário: redes, desenvolvimento 
de actividades públicas, servi-
ços, transportes, renovação de 
aldeias.

→
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Conclusões
O instrumento de pesquisa de parceiro é uma forma de os 

GAL e outros agentes rurais iniciarem a busca de um projecto 
ou parceiro futuros, mas a sua utilização e eficiência depen-
dem das informações introduzidas no sistema. Em conse-
quência, todos os agentes do desenvolvimento rural e, em 
especial, as unidades das redes nacionais, devem actualizar 
regularmente as informações sobre os seus projectos. Quan-
to mais a iniciativa Leader+ amadurecer e mais informações 
sobre os projectos ficarem disponíveis, mais útil se tornará.

Este instrumento também deve ser conjugado com 

outras acções, como as várias feiras da cooperação orga-
nizadas nos diversos Estados-Membros e países candida-
tos; as publicações de apoio metodológico disponíveis no 
sítio Internet Leader+ e noutros sítios Internet nacionais; e 
os anúncios contidos nas publicações Leader+ produzidas 
pelas unidades das redes nacionais e pelo Observatório 
Leader+, etc.

Se tiver experiências de cooperação que considere se-
rem exemplos de boas práticas, envie informações deta-
lhadas para o Contact Point Leader+, no endereço: contact.
point@leaderplus.org.
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Destaque:
valorizar os  
produtos locais
Na iniciativa Leader+, o tema «valorizar os produtos locais» é escolhido por 20% dos grupos de acção locais 
(GAL), sendo, assim, o mais popular dos seus quatro temas. De facto, no âmbito do Leader+ não se trata apenas 
de «valorizar os produtos locais», mas também de «facilitar, através de acções colectivas, o acesso das pequenas 
unidades de produção aos mercados». Este segundo elemento é importante, pois põe a tónica na questão de fazer 
chegar os produtos locais a um mercado mais vasto, um aspecto crítico para a rendibilidade e a sustentabilida-
de a longo prazo de muitos desses projectos. Os estudos de caso descritos na presente secção mostram não só a 
importância de valorizar os produtos, mas também a necessidade de chegar a um público mais vasto através do 
desenvolvimento de iniciativas de marketing e das estratégias de marca correspondentes.

A valorização resulta não só da originalidade e da qualidade dos produtos, mas também do seu carácter local. 
Esta é a oportunidade para os projectos Leader+ destacarem o que torna um produto tipicamente local e, logo, 
genuíno. Também é importante mostrar que a produção e a distribuição dos diversos produtos têm em conta os 
critérios de sustentabilidade ambiental. Quando se desenvolve e avalia uma estratégia para os produtos locais, 
o ideal é considerar e, sempre que possível, incorporar todos os factores que possam valorizá-los, incluindo a 
integração de uma abordagem inovadora, por exemplo, na transformação, comercialização e distribuição das 
culturas locais. Todos estes elementos são ilustrados pelos projectos Leader+ apresentados nesta secção e podem 
representar-se da seguinte forma:

Muitos projectos Leader+ relacionam-se, o 
que não é surpreendente, com a valorização 
das iniciativas locais no sector alimentar. Nos 
últimos anos, tem aumentado a consciência 
do valor intrínseco e das vantagens adicionais 
da economia alimentar local, não só em ter-
mos do seu contributo para a futura viabilida-
de das empresas agrícolas, mas também no 
tocante à sustentabilidade ambiental, à saúde 
pública, à cultura local e regional e ao turismo 
rural, etc. Deste modo, os projectos procuram 
frequentemente incentivar e apoiar a interac-
ção entre produtores, retalhistas e consumi-
dores de produtos característicos e, muitas 
vezes, de alta qualidade, suscitando um certo 
grau de cooperação em torno das actividades 
de transformação, comercialização e distri-
buição. Esta situação está bem ilustrada no 
estudo de caso da Áustria.

Os promotores de projectos de articula-
ção das produções alimentares locais per-
tencem normalmente a grupos de agriculto-
res e produtores criados espontaneamente e cuja coopera-
ção se centra nos mercados agrícolas ou no abastecimento 
de retalhistas de maiores dimensões e de grossistas. Existe 
um movimento, no âmbito do Leader+, para que esses pro-
dutores locais participem mais nas redes que promovem os 
géneros alimentícios locais, como acontece no estudo de 
caso da Bélgica. Este tipo de actividade também pode con-
siderar-se uma resposta ao sistema cada vez mais centrali-
zado de produção alimentar e ao abastecimento dominado 
pelos grandes interesses retalhistas e industriais. No contex-
to do programa Leader+, trata-se de uma demonstração da 
abordagem «da base para o topo» à cadeia de abastecimen-
to alimentar, patente nos dois projectos desenvolvidos pelo 
GAL Maiorquino, os quais, como muitas vezes acontece, têm 
repercussões na cultura e no turismo da região.
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Introdução
Na zona rural que rodeia a cidade de Bruges nunca se está 
longe de um ambiente urbano. A cidade tem mais de  
120 000 habitantes e, por ser património mundial, atrai muitos 
mais turistas. A orla urbana estende-se até à costa belga, 
tocando estâncias turísticas como Knokke-Heist e Blanken-
berge. No entanto, esta região também contém preciosas 
paisagens construídas pelo homem, incluindo pólderes me-
dievais e grandes propriedades rurais. A sua história e pai-
sagem, combinadas com a gastronomia e cultura regionais, 
ajudam a promover esta região como um local ideal para o 
lazer. Em termos gastronómicos, várias empresas agrícolas 
vendem alimentos produzidos ou transformados em casa, 
como carne, leite e gelados. Neste momento, elas procuram 
novas formas de colocar os seus produtos no mercado e de 
chegar a um novo público.

Antecedentes do projecto
O GAL «Brugse Ommeland» (zona rural nos arredores de 

Bruges) desenvolveu uma estratégia para enfrentar as diver-
sas pressões das áreas urbanas circundantes. Encara o turismo 
como uma forma de levar os visitantes a usufruírem da paisa-
gem e que também pode contribuir para o desenvolvimento 

de uma agricultura sustentável. Estes dois sectores são consi-
derados fundamentais para a prosperidade futura da região. 
Criando-se condições para que a população permaneça nesta 
zona rural também se garantirá a existência de massa crítica 
suficiente para manter os serviços locais e fomentar um maior
desenvolvimento económico; e os agricultores são considera-
dos fundamentais, neste aspecto. A produção agrícola repre-
senta uma parte importante da economia rural dos arredores 
de Bruges e, para manterem a viabilidade económica, alguns 
agricultores querem transformar-se em empresas multifuncio-
nais, que lhes permitam produzir bens com mais valor acres-
centado por unidade, por se adequarem melhor às exigências 
do consumidor. A transformação dos produtos primários nas 
próprias explorações agrícolas, combinada com a venda reta-
lhista directa, por exemplo em lojas de quinta, são conhecidos 
elementos deste tipo de estratégia, sendo os investimentos 
correspondentes efectuados, na sua maioria, a nível individual 
e com o apoio da política agrícola comum.

Definição da orientação de mercado
Ao mesmo tempo que formulam uma estratégia para a 

região, os debates do GAL revelaram a necessidade de uma 
rede comum de promoção e distribuição na zona. Esta rede 

BÉLGICA

Uma estratégia para os produtos 
agrícolas frescos
Uma zona rural flamenga desenvolve uma estratégia para fazer chegar os produtos regionais a um
público mais vasto e desenvolver as suas comunidades rurais de forma sustentável.

Uma loja de quinta aberta aos transeuntes
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pretende apoiar o desenvolvimento de uma agricultura 
sustentável com grande valor acrescentado, expandindo 
a produção e a comercialização de produtos de alta quali-
dade. Com a ajuda do GAL, nove empresários iniciaram a 
formação de uma rede de produtos agrícolas denominada 
«Netwerk Hoeveproducten Brugse Ommeland», tendo con-
tado ainda com a assistência técnica de alguns funcionários 
da província de West-Vlaanderen.

As actividades principais da rede são a publicidade 
conjunta, as campanhas de marketing e o fornecimento 
de informações e aconselhamento aos seus membros. Foi 
desenvolvido um rótulo comum para apresentação colec-
tiva dos produtos, mantendo-se o mesmo logótipo e a fra-
se publicitária actualmente utilizada para atrair os turistas. 
Esta abordagem integral, promovida pelo Leader+, associa 
a promoção e a comercialização dos produtos das quintas à 
imagem da região dos GAL. O valor dos produtos é, assim, 
usado para reforçar a identidade da zona.

As acções de apoio aos produtos das quintas também fa-
zem parte de outro projecto Leader+ da região: «Estimular 
um maior desenvolvimento na agricultura» (Stimulatie van 
de verbreding in de landbouw), iniciado em Janeiro de 2003 
e que decorrerá até finais de 2008.

Comercialização directa
A rede tem vindo gradualmente a explorar novas formas 

de comercializar os seus produtos. O contacto directo com 
os consumidores constitui uma oportunidade de responder 
mais directamente às exigências específicas destes, diversi-
ficando os produtos em termos de especificação e de qua-
lidade. A frescura é fundamental e deve ser garantida, pelo 
que as cadeias de abastecimento devem ser curtas e direc-
tas. A venda através de lojas de quinta, mercados retalhistas 
e feiras/eventos sociais já é uma prática corrente. Também 
se consideraram as possibilidades de venda pelo correio, ou 
através de grossistas, a charcutarias, retalhistas locais, forne-
cedores do sector da restauração e armazéns topo de gama. 
Os restaurantes locais também estão interessados. Neste 
momento, a principal preocupação é ligar os percursos de 
ciclismo e pedestres às diferentes lojas de quinta e às hortas 
das explorações agrícolas, sobretudo nos meses de Verão.

Como afirma o agricultor Pascal Brusselse, de Klokkehof:
«Parece difícil convencer as autoridades locais de que um 
poste de sinalização pode ajudar. Eu próprio o forneço, mas 

Uma estratégia para os 
produtos agrícolas frescos

Estado-Membro: Bélgica
Região, distrito: Flandres
Nome do GAL: Brugse Ommeland
População: 98 500
Superfície: 492 km²
Custo total do projecto: 362 536 euros
UE: 181 268 euros
Outros fundos públicos: 181 268 euros

Nome da pessoa de contacto:  
Drieke Beuselinck
Endereço: Streekhuis Kasteel Tillegem
Tillegemstraat 81
B-8200 St Michiels (Brugge)
Telefone: (32-50) 40 70 18
Fax: (32-50) 40 31 41
E-mail: drieke.beuselinck@west-vlaanderen.be
Sítio Internet: www.onthaalopdeboerderij.be

Fotografias cedidas pela unidade  
da rede nacional da belga

preciso que me dêem autorização». Outra possibilidade que 
a rede está a considerar é a publicação de um mapa da zona 
com todas as informações pertinentes.

Como não há marketing que compense um mau produ-
to, definiram-se critérios de qualidade, que os membros da
rede são obrigados a garantir. A rede também pode regula-
mentar produtos e aplicar novas regras.

Dinâmica de grupo
A rede já tem vinte e quatro membros e continua a cres-

cer. Drieke Beuselinck, o seu coordenador, sente-se confian-
te: «A rede começa lentamente a ganhar ímpeto porque os 
seus membros sentem que podem confiar uns nos outros. A
organização de reuniões em que tiveram a oportunidade de 
debater as suas experiências ajudou muito».

É este o primeiro, e talvez mais importante, benefício di-
recto da cooperação. Ou, por outras palavras: «A união faz 
a força», outra mensagem da abordagem Leader+ para o 
desenvolvimento rural.
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A gastronomia regional em exposição



Introdução
Um «centro de degustação», uma «venda de produtos bio-
lógicos locais» e uma «associação cooperativa que produz 
refeições pré-cozinhadas utilizando receitas tradicionais» 
são três iniciativas que renovam tradições antigas adaptan-
do-as às novas exigências do mercado.

Vários grupos de desenvolvimento das ilhas Baleares 
estão decididos a oferecer à sua região um futuro diversifi-
cado, em que o turismo do litoral seja apenas um comple-
mento e não o recurso principal. A combinação do turismo 
com os outros recursos disponíveis reforça os resultados 
das actividades existentes, como a revalorização dos produ-
tos locais.

Tomar a iniciativa
Francisco Blasco, director do GAL «Mallorca Rural» resume 
a proposta do grupo para Leader+. «Dos 36 municípios 
existentes, apenas nove ficam no litoral e, por isso, para
além da praia há muitas outras possibilidades de desen-
volvimento económico baseado nos produtos locais. Ain-
da existem equívocos a este respeito e, por isso, procurá-
mos apoiar as iniciativas que geram emprego e valorizam 
os produtos locais».

«Can Cotanet» é o centro que acolhe duas das iniciativas: 
a «Degustação de produtos locais» e a «Venda de produtos 
biológicos locais», tendo aberto as portas em meados de 
Agosto de 2003, em San Juan. Os seus gerentes, Bartolomé 
Gari e Montserrat Payeras, quiseram reanimar a gastrono-
mia tradicional, baseada em produtos sazonais, e oferecê-la 

aos seus clientes numa propriedade localizada no coração 
do espaço rural maiorquino.

«Tínhamos uma quinta que estava quase a ruir e decidi-
mos renová-la. A propriedade, que tem três hectares e meio, 
dá-nos a possibilidade de cultivar os nossos próprios produ-
tos biológicos; até planeámos permitir que os nossos clien-
tes colham os produtos que quiserem comprar. Foi com este 
projecto em mente, que abrimos no dia 16 de Agosto, e em 
Setembro já tínhamos servido 1 250 refeições».

Uma prova deste sucesso é o reconhecimento por parte 
dos produtores da ilha. «Para os agricultores biológicos não 
é fácil distribuírem os seus produtos e este tipo de centro 
poderá abrir-lhes novas portas. Normalmente, se um cliente 
gosta de uma refeição e tem a possibilidade de levar o pro-
duto para casa, é provável que o compre». O centro tem 74 
lugares sentados e oferece uma escolha variada: «O facto de 
trabalharmos com produtos sazonais não nos limita: pelo 
contrário. Permite-nos trabalhar com produtos de alta qua-
lidade. O património gastronómico da ilha é muito rico, mas 
pouco conhecido», faz notar Montserrat Payeras.

Isto pode ser confirmado pela ementa, por exemplo,
em pratos como: «frito mallorquín», «escalduns», bolos sor-
tidos, tomates cherry com arenques e «arroz brut». Barba-
ra, a cozinheira do projecto, deixou a cozinha de sua casa 
para se juntar à equipa: «Faço exactamente a mesma coisa 
que fazia em casa, mas aqui o meu trabalho é muito mais 
apreciado. Até agora, estas receitas não corriam o perigo de 
desaparecer porque eram transmitidas de mães para filhas,
mas as pessoas deixaram de ter tempo para cozinhar e não 
têm como transmitir os seus conhecimentos. Além disso, 

ESPANHA

Renovar a tradição nas ilhas 
Baleares: receitas de sucesso
Iniciativas das ilhas desenvolvem e preservam o património culinário, utilizando abordagens inova-
doras para chegar a novos consumidores.
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As refeições são  
preparadas segundo 
as receitas locais, 
para manterem o 
sabor regional...
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necessitamos de produtos de primeira qualidade e de saber 
como e quando podem ser cozinhados, o que não é fácil». 
Para além de Barbara, a equipa é constituída pelos gerentes 
e mais dois empregados.

«Neste momento, planeamos montar uma galeria de 
arte, porque achamos que a arte combinará bem com o 
local e com a comida, e já temos algumas propostas inte-
ressantes. Além disso, alguns operadores turísticos propu-
seram-nos incluir a nossa empresa nos seus pacotes», conta 
Montserrat Payeras.

Tradição embalada em «vácuo»
A terceira iniciativa é uma associação cooperativa denomina-
da «Be de Sal», que é responsável por embalar a tradição em 
«vácuo». Os milhares de turistas que visitam Maiorca todos os 
anos são atraídos não só pelo sol e pelas actividades balneares, 
mas também pelo carácter rural da ilha. O agroturismo tem 
uma procura crescente e as empresas locais melhoram cons-
tantemente a sua gama de produtos para lhe darem resposta.

As zonas rurais podem progredir de muitas maneiras, 
incluindo na embalagem e apresentação dos produtos. O 
projecto apoiado pela associação cooperativa Be de Sal, do 
município de Porreres é um bom exemplo disto. «Somos 
quatro pessoas oriundas das camadas populares e sempre 
trabalhámos na restauração. Pela nossa experiência, com-
preendemos que a oferta de refeições em pequenos esta-
belecimentos rurais era muito escassa. Com efeito, dada a 
sua pequena dimensão, esses estabelecimentos não têm 
possibilidades de contratar um cozinheiro e, por isso, prefe-
rem não servir refeições. O nosso projecto pode suprir esta 
lacuna. Preparamos receitas tradicionais da ilha utilizando 
matérias-primas locais, que compramos directamente aos 
produtores. Cozinhamos e embalamos as refeições em vá-
cuo e depois entregamo-las nos estabelecimentos rurais, 
que acabam de as cozinhar e as servem», explica um dos 
promotores do projecto, Miguel Sureda Está, juntamente 
com Juan Egidos, Salvador Vadell e Carmen Pinteña.

«As matérias-primas são escolhidas nos locais onde são 
produzidas e depois enviadas por barco para as instalações 
do «Be de Sal», que têm uma superfície de 300 m². Segui-
damente são armazenadas e cozinhadas, de acordo com 
as receitas tradicionais, e depois colocadas numa câmara 
frigorífica especial a 3º centígrados. Embora tivéssemos
inicialmente pensado trabalhar apenas para as pequenas 
casas de agroturismo, não excluímos a possibilidade de 
fornecer os nossos produtos aos consumidores públicos ou 
privados, porque actualmente as pessoas não têm tempo 
para cozinhar em casa ou, na maior parte dos casos, as recei-
tas tradicionais pura e simplesmente perderam-se».

A associação cooperativa «Be de Sal» também promove-
rá cursos de formação e degustações para os gerentes das 
casas de agroturismo. A formação deverá ajudar os peque-
nos estabelecimentos de agroturismo a aproveitarem da 
melhor forma o serviço de distribuição de refeições.

Do ponto de vista dos promotores, o grupo Leader+ de-
sempenhou um papel fundamental neste projecto. «Tive-
mos esta ideia um ano antes de iniciarmos o projecto, mas 
não sabíamos como levá-la à prática. Graças ao apoio da ini-
ciativa Leader+ conseguimos desenvolver o nosso projecto 
como pretendíamos».

Renovar as tradições baleares 

Estado-Membro: Espanha
Região, distrito: ilhas Baleares, Mallorca
Nome do GAL: Associació Mallorca Rural
População: 105 479
Superfície: 1 247 km²

Can Cotanet
Custo total do projecto: 295 396 euros
UE: 44 309 euros
Outros fundos públicos: 44 309 euros
Fundos privados: 206 778 euros

Be de Sal
Custo total do projecto: 136 922 euros
UE: 20 538 euros
Outros fundos públicos: 20 538 euros
Fundos privados: 95 846 euros

Nome da pessoa de contacto:  
Francesc Blasco Querol
Endereço: Cavallers, 22, 2.º (Casal Pere 
Capellà). 07210 Baleares. Espanha
Telefone: (34) 971 66 54 04
Fax: (34) 971 66 54 83
E-mail: info1@leadermallorca.org
Sítio Internet: http://www.leadermallorca.org

Fotografias cedidas pela unidade da rede nacional espanhola
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... e a sua frescura  
é conservada pelas 
embalagens em vácuo, 
estando prontas para 
distribuição



Baseado num artigo de Luis Fidlschuster, da Unidade da Rede 
Nacional austríaca, e Andreas Neuhauser, director do GAL Na-
tur- und Kulturerbe Vorarlberg (Património Natural e Cultural 
de Vorarlberg).

Introdução
A cooperação intersectorial é uma medida importante para 
um desenvolvimento rural bem sucedido. Em 2002, os fa-
bricantes regionais da região Leader+ de «Vorarlberg» (2) 
criaram uma gama de produtos fabricados com Bergholz, 
reunindo para o efeito municípios e agricultores que, por 
sua vez, uniram esforços na formulação de uma estratégia 
comum de venda produtos em madeira e outros oriundos 
da Reserva de bioesfera «Großes Walsertal».

O abeto branco, o espruce e o ácer são tipos de madeira 
denominados «Bergholz», na região de Großes Walsertal. À 
primeira vista, a madeira destas árvores é bastante impo-
pular porque cresce lentamente e tem de se adaptar às en-
costas íngremes das montanhas. No entanto, é importante 
para a região, porque as árvores oferecem uma protecção 

natural contra as avalanches no Inverno e os deslizamentos 
de terra causados pelas chuvas torrenciais. O lento ritmo de 
crescimento das árvores também confere à floresta uma be-
leza natural e selvagem.

O êxito das empresas que a utilizaram teve impacto em 
toda a região Leader+: por exemplo, muitas casas da região 
são feitas de madeira local. O novo centro comunitário de 
Blons foi construído em madeira Bergholz e todo o interior 
de um conhecido hotel «wellness» foi redecorado com mo-
biliário que utiliza estas diferentes madeiras. Uma leitaria 
regional alpina também foi renovada com elas e já se fazem 
algumas exportações graças à forte procura de casas e mo-
biliário em Bergholz na Alemanha.

Por iniciativa de um médico
O projecto foi desencadeado pelo pedido de um médico 
que pretendia uma casa ecológica e sustentável em madei-
ra. Consequentemente, quatro empresas de Großes Walser-
tal, nomeadamente, uma marcenaria, uma carpintaria, uma 

ÁUSTRIA

Bergholz (1): construir uma 
plataforma de cooperação comum
O financiamento Leader+ fornece os meios necessários para a cooperação regional no desenvolvimen-
to e promoção de vários produtos de madeira locais.
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serração e uma empresa silvícola, reuniram-se para execu-
tar esta encomenda.

O êxito deste trabalho de cooperação suscitou novos 
pedidos e, com o apoio do Leader+ (ver infra), criou-se 
um conceito de cooperação regional em ampla escala. No 
momento em que este texto está a ser redigido, o projec-
to conta com a participação de nove fabricantes locais, to-
dos originários das oito comunidades do vale, e de quatro 
comunidades agrárias. O seu objectivo comum é utilizar a 
Bergholz nativa na produção de produtos acabados de alta 
qualidade. A cooperação levou à constituição de uma or-
ganização de comercialização comum, que já vende estes 
produtos.

Financiar a Bergholz com o Leader+
O programa Leader+ ofereceu três grandes vantagens aos 
promotores do projecto:
• Concentrando o financiamento desde a «ideia até à con-

cepção do projecto» sem demasiadas burocracias, na 
importantíssima fase inicial de um projecto.

• Como projecto intersectorial, o Leader+ é a forma mais 
cómoda de financiar projectos envolvendo organiza-
ções ou intervenientes de diversos sectores, como as 
PME, a agricultura e o poder local.

• O GAL, ou a sua gestão, é, muitas vezes, bem conhecido 
da população local como uma organização que apoia 
ideias e projectos inovadores. No caso do Bergholz, o 
projecto só foi possível graças ao financiamento conce-
dido pelo Leader+ à estrutura de apoio a nível local.

Garantir a qualidade ecológica desde a matéria- 
-prima ao produto final
O desenvolvimento do projecto, que foi financiado pelo
Leader+, inclui workshops para criar as estruturas organiza-
tivas necessárias e os critérios de comercialização comuns 
da cooperação Bergholz. São eles:
• conselhos para o estabelecimento da fase inicial de fun-

cionamento da organização de comercialização;
• desenvolvimento de estratégias de comercialização;
• desenvolvimento de estratégias de comunicação;
• desenvolvimento de produtos novos e inovadores e dos 

conceitos para a sua realização.
A primeira fase consistiu em criar a estrutura organizati-

va necessária para comercializar a marca Bergholz, inician-
do-se seguidamente os trabalhos relativos à estratégia de 
comercialização e às inovações dos produtos. Todas estas 

actividades assentavam num claro compromisso de garan-
tir uma elevada qualidade a nível geral e em cada detalhe 
dos produtos. No centro da estratégia está o «certificado
Bergholz», que obriga todos os membros a respeitar as se-
guintes garantias:
• de origem: todas as madeiras utilizadas são provenien-

tes de Großes Walsertal;
• de fabrico: todos os produtos são exclusivamente fabri-

cados pelas empresas Bergholz;
• de transformação: utilização de material orgânico e toda 

a linha de produção obedece a estes critérios;
• de eliminação: os produtos Bergholz não se transformam 

em resíduos perigosos depois de removidos e podem 
ser totalmente reciclados.
Para além do mais, as empresas Bergholz garantem uma 

absoluta integridade, isto é, todos os clientes podem ve-
rificar o processamento da sua encomenda em qualquer
momento. Um organismo de controlo independente veri-
fica o cumprimento dos critérios de qualidade supramen-
cionados. Na prática, isto significa que a madeira entregue
pelas empresas florestais obtém um rótulo próprio e será
classificada segundo a sua qualidade e a utilização previs-
ta. A madeira é seguidamente recolhida pelas marcenarias 
locais, que produzem mobiliário e casas de alta qualidade. 
A gama de produtos inclui: mesas, bancos, cadeiras, camas, 
roupeiros, janelas, fornos, mobiliário de jardim e um mobili-
ário de escritório inovador.

Design criativo e orientação para os clientes
A região Leader+ de Vorarlberg é bem conhecida pela ino-
vação no domínio da arquitectura. Durante muitos anos, foi 
destino de viagens de estudo de outras regiões da Áustria e 
do estrangeiro. Na linha desta tradição, a iniciativa Bergholz 
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coopera activamente com os arquitectos no domínio da ar-
quitectura e do design de interiores.

Para além da qualidade ecológica, o design inovador e a 
cooperação desempenham um papel fundamental na his-
tória de sucesso da Bergholz. A cooperação entre as empre-
sas silvícolas e os fabricantes permite gerir eficientemente
encomendas grandes e complexas, pois o cliente contacta 
sempre com a mesma pessoa, desde a recepção da enco-
menda até ao pagamento final. A comercialização conjunta
é outro critério que contribuiu para o êxito do projecto. As 
exposições comerciais, as relações públicas e outras acti-
vidades de marketing suscitaram uma vasta aceitação do 
mercado, que nunca poderia ter sido alcançada por um em-
presário isolado.

Criação de um circuito regional
No início do projecto colocava-se a grande pergunta «Como 
comercializar e promover a madeira de Großes Walsertal?». 
Anteriormente, os fabricantes locais compravam muita ma-
téria-prima nos mercados internacionais, devido aos baixos 
preços, disponibilidade e características claramente defini-
das. «Tínhamos de pôr termo a esta tendência», declarou 
Rudi Lerch, presidente do GAL, «e fizemo-lo com o projecto
Bergholz. Hoje, passados três anos, podemos afirmar com
orgulho que ele produziu bons resultados em muitos do-
mínios. A utilização da madeira local aumentou significati-
vamente e criou-se uma cadeia de valor, desde as empresas 
silvícolas a uma serração, carpintarias, marcenarias e arqui-
tectos». E Rudi Lerch sabe que este projecto só poderia ter 
sido realizado com o apoio do Leader+, são dele as últimas 
palavras: «O projecto Bergholz não só é importante para 
o desenvolvimento económico sustentável das empresas, 
como também tem uma dimensão social para todo o vale. 
As PME puderam assegurar a sua existência e criaram-se 
ou mantiveram-se mais de 50 postos de trabalho qualifica-
dos».

Esta opinião parece ser partilhada por mais gente: em 
2002 o projecto Bergholz recebeu o Prémio de Inovação da 
Província de Vorarlberg.

Bergholz 

Estado-Membro: Áustria
Região, distrito: Vorarlberg
Nome do GAL: Natur- und Kulturerbe 
Vorarlberg
População: 64 468
Superfície: 1 716 km²
Custo total do projecto: 91 504 euros
UE: 38 432 euros
Outros fundos públicos: 2 745 euros
Fundos privados: 50 327 euros

Nome da pessoa de contacto: Artur Müller
Endereço: Buchholz 33, A-6731 Sonntag
Telefone: (43-55) 542 00 80
Fax: (43-55) 542 00 40
E-mail: artur.mueller@aon.at
Sítio Internet: www.bergholz.at

Fotografias cedidas pelo GAL Natur-  
und Kulturerbe Vorarlberg

(1) Bergholz significa «madeira da montanha».
(2) Vorarlberg é uma província do oeste da Áustria.  

Großes Walsertal é um dos vales de Vorarlberg.
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UTILIZAR DA MELHOR FORMA  
OS RECURSOS NATURAIS   
E CULTURAIS
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Introdução
No pequeno município de Fabbriche di Vallico, rea-
lizou-se um investimento significativo, ao abrigo do
Leader+, na renovação de cinco pequenas praças 
históricas. Duas delas estão localizadas no centro 
da cidade de Fabbriche e as outras três em aldeias 
montanhosas das vizinhanças. A zona está sob a in-
fluência do GAL Garfagnana Ambiente e Desenvol-
vimento, situado na província de Lucca.

Estas praças, construídas em frente de belos 
edifícios históricos, foram asfaltadas na década de 
1970 e subsequentemente usadas como parques de 
estacionamento pelos habitantes locais. Esta acção 
foi feita sem grande consideração pelo ambiente 
ou, até, pela conservação do património da comu-
nidade. Nas últimas décadas, todo o município tem 
sido afectado pelo despovoamento e a degradação 
urbana e as condições e qualidade de vida dos habi-
tantes locais degradaram-se. A recuperação destas 
praças faz parte de um plano de acção integrado 
global que melhora o património natural e cultural, 
e com ele a qualidade de vida da população da região.

Realizar um potencial cultural
Apesar dos problemas supramencionados, o município de 
Fabbriche di Vallico tem grandes potencialidades económi-
cas, nomeadamente devido ao seu rico património cultural 
e aos seus recursos locais. Trata-se de uma região totalmente 
envolvida pelo parque dos Alpes Apuanos, famosos, entre 
outras coisas, pelo mármore utilizado por Miguel Ângelo nas 
suas esculturas. O parque já possui uma rede de itinerários 
turísticos bem concebidos e muito visitados, que vão desde 
a cidade de Fabbriche até à orla dos Alpes Apuanos e presen-
temente constituem o principal e mais urgente desafio am-
biental da zona. Na verdade, existem muitas oportunidades 
concretas para desenvolver o turismo na região, bastando 
dizer que a sua beleza está em perfeita harmonia com o pa-
trimónio histórico e arquitectónico do centro da cidade e das 
aldeias circundantes. Todos estes elementos podem transfor-
mar-se em atracções turísticas, desde que existam iniciativas 
adequadas para os proteger e desenvolver.

Dada a grande variedade de locais interessantes existen-
tes na região, o governo municipal aproveitou a oportuni-
dade oferecida pelo Leader+ e, em cooperação com o GAL 
Garfagnana Ambiente e Desenvolvimento, está actualmen-

te a coordenar vários projectos (previstos ou em curso).
Uma grande prioridade desta iniciativa era a restauração 

de algumas praças urbanas, devolvendo-lhes o seu antigo 
esplendor. Para isso era necessário não só ter em conta a sua 
função original como locais de convívio, mas também tor-
ná-las suficientemente atraentes para concretizarem o seu
verdadeiro potencial turístico. A iniciativa incluiu, por isso, a 
reconstrução de elementos históricos típicos como as zonas 
pavimentadas e ajardinadas, e a restauração dos elementos 
arquitectónicos originais. O mobiliário urbano existente, 
que já não se adequava ao estilo das praças reconstruídas, 
foi igualmente substituído. Subsequentemente, as zonas 
remodeladas voltaram a ser postas à disposição dos resi-
dentes locais e das lojas vizinhas e a poder servir para várias 
outras utilizações, como a realização de exposições, feiras e 
outros eventos culturais.

Resultados previstos da abordagem integrada
O projecto tem especial interesse em termos de resultados, 
uma vez que não constitui, de modo algum, um exemplo 
de recuperação ad hoc neste território Leader+, estando in-
tegrado numa vasta rede de iniciativas em curso no âmbito 
da estratégia iniciada pelo GAL. Em virtude do número e do 

ITÁLIA

Aplicação de uma abordagem 
integrada: um novo ângulo sobre 
praças antigas
As pessoas podem voltar a usufruir da vida de rua graças à renovação das praças históricas de várias 
aldeias históricas nos arredores de Lucca, na região da Toscânia.
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âmbito dos projectos de recuperação planeados para estas 
zonas periféricas e marginais, o projecto sobrepõe-se a ou-
tras actividades realizada pelo GAL, o que não é para admirar 
e demonstra uma estreita ligação entre dois temas Leader+: 
«Utilizar da melhor forma os recursos naturais e culturais» e 
«Melhorar a qualidade de vida nas zonas rurais».

A estratégia do plano do GAL produziu um processo de 
recuperação que abrange a totalidade do território local e 
tem em conta o desenvolvimento das actividades das em-
presas locais. O GAL utilizou um interessante método de 
execução do programa, intimamente ligado aos recursos 
naturais da região, e definiu uma série de «projectos locais»
conjuntamente promovidos por várias organizações e au-
toridades locais. Essa metodologia poderá ter grande êxito, 
pois os seus efeitos e impactos são intensificados por uma
estratégia precisa e bem direccionada de agrupamento dos 
recursos locais.

Transferência de melhores práticas
De acordo com esta abordagem, o trabalho realizado pelo 
município de Fabbriche di Vallico faz parte do «programa-
piloto da zona» para a comunidade montanhosa de Media 
Valle del Serchio. O seu objectivo último é evitar que a con-
tinuação do despovoamento e melhorar alguns aspectos da 
vida das aldeias da região, realizando, para tal, um conjunto 
de acções coordenadas destinadas a proporcionar à popu-
lação local melhores oportunidades económicas e sociais 
sustentáveis.

Os primeiros resultados, em termos de metodologia e 
transferibilidade, já são visíveis, tendo sido planeadas ini-
ciativas semelhantes noutras localidades vizinhas e sendo 
provável que outras lhes sigam o exemplo, no futuro.

Renovação de praças de aldeias

Estado-Membro: Itália
Região, distrito: Toscânia, Lucca
Nome do GAL:  
GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo
População: 112 266
Superfície: 1 651 km²
Custo total do projecto: 250 000 euros
UE: 61 275 euros
Outros fundos públicos: 81 225 euros
Fundos privados: 107 500 euros

Nome da pessoa de contacto:  
Stefano Stranieri
Endereço: Via V. Emanuele, 9 
I-55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)
Telefone: (39) 05 83 64 44 49
Fax: (39) 05 83 64 44 74
E-mail: gal@garfagnana.it
Sítio Internet: www.galgarfagnana.it

Fotografias cedidas pelo GAL Garfagnana  
Ambiente e Sviluppo
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Introdução
A «Oficina Hälsinge de cantigas e melodias» (em sueco
«Hälsinge Låtverkstad») foi um dos primeiros grandes pro-
jectos realizados pelo GAL, Intryck Hälsingland. No Outono 
de 2001, a organização de ensino e formação para adultos 
«Bilda» empreendeu um estudo de viabilidade do projecto 
e, com base nos resultados, apresentou, juntamente com a 
associação de música popular Hälsingland, um plano e uma 
candidatura para o Intryck Hälsingland do Leader+. O ob-
jectivo era proporcionar aos jovens interessados em música 
e/ou em tocar um instrumento musical, a oportunidade de 
aprenderem a música popular tradicional, que tem raízes 
muito fortes na região. Pretendia-se dar a estes jovens mú-
sicos oportunidades para se conhecerem e aprenderem uns 
com os outros, para além de contactarem músicos e violinis-
tas profissionais reputados e muito conhecidos. O projecto
também ensinaria a gravar cassetes de demonstração, a ac-
tuar em público, a pedir honorários razoáveis e a construir 
uma rede com outros músicos.

O início de uma nova consciência musical
Para se entender o impacto do projecto desde o seu início, no 
Outono de 2002, há que ter em conta a forte tradição e cultura 
da música popular em Hälsingland, uma zona onde esta músi-
ca sempre manteve uma forte presença. Na região vizinha de 
Dalarna, a tradição e a preservação das melodias e actuações 
originais sempre foi importante, facto que criou um repertório 
de música popular rico mas conservador. Pelo contrário, em 
Hälsingland, sempre houve liberdade para interpretar a mú-
sica popular de novas formas e para desenvolver um estilo e 
uma identidade pessoais, nunca se abandonando, porém, as 
raízes musicais originais. Na década de 1960, houve uma pe-
quena diminuição do interesse pela música tradicional, mas 
o «movimento onda verde» (de revivalismo rural), na década 
seguinte, fez-se acompanhar por um interesse crescente pela 
música popular e a cultura tradicional, permitindo, assim, o re-
nascimento da música e das canções locais.

Tocar para o mercado
Em escolas primárias e aulas nocturnas é dada formação 
musical sobre a maioria dos tipos de música, desde a música 
clássica ao rock e ao heavy metal, mas não se ensina música 
popular! Esta última tem sido tradicionalmente transmitida 
de geração em geração, e em aldeias onde antes era habitu-
al as crianças tocarem um instrumento, muitas vezes o violi-
no, desde tenra idade. Uma vez que os lugares e as oportu-
nidades de encontro têm vindo a diminuir constantemente, 
o mesmo aconteceu à transmissão da música e da cultura, 
não obstante a crescente procura de música tradicional e de 
violinistas que a tocam.

O estudo de viabilidade realizado pela organização de 
formação Bilda, em 2001-2002, revelou a existência de um 
grande número de jovens interessados em tocar música 
popular. Também provou que havia uma procura para este 
tipo de música e confirmou que muitos músicos populares
profissionais tinham interesse em formar e ajudar os músi-
cos mais jovens. O projecto tinha, portanto, condições para 
gerar desenvolvimento económico e social, bem como para 
reforçar e valorizar a identidade regional da zona.

Financiamento Leader+ toca a nota certa
O Intryck Hälsingland’s Leader+ planeava financiar 15 jovens
músicos, a partir de 2002. A ideia inicial previa várias activi-
dades de fim-de-semana em que esses jovens se pudessem
encontrar e exercitar-se em conjunto, além de praticarem 
com músicos populares profissionais estabelecidos. Entre
elas, incluíam-se workshops e a possibilidade de adquirir 
experiência na elaboração de cassetes de demonstração e 
na actuação ao vivo perante o público. O projecto deveria 
prolongar-se por um período de quatro a cinco anos, aco-
lhendo 15 novos jovens músicos em cada ano, de acordo 
com as disponibilidades financeiras existentes. A Intryck

SUÉCIA

Juventude sueca «afinada»  
com a natureza e a cultura
Hälsinge Låtverkstad: «A oficina Hälsinge de cantigas e melodias» salvaguarda e desenvolve o folclore
musical de uma região.
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Músicos populares 
suecos em digres-
são pelo Reino 
Unido...

Um dos muitos  
ensaios antes da  
actuação em  
público

... e um pouco 
mais perto de 
casa
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Hälsinge Låtverkstad

Estado-Membro: Suécia
Região, distrito: Hälsingland
Nome do GAL: Intryck Hälsingland

População: 55 595
Superfície: 11 993 km²
Custo total do projecto: 797 602 euros*
UE: 152 082 euros
Outros fundos públicos: 228 124 euros
Fundos privados: 417 396 euros
*Não inclui o projecto SNAP

Nome da pessoa de contacto: Lena Bergils
Endereço: Kulthammar 
SE-820 40 Järvsö, Suécia
Telefone: (46- 651) 76 70 51
Fax: (46-651) 402 08
E-mail: lena.bergils@intryckhalsingland.nu
Sítio Internet: www.intryckhalsingland.nu

Fotografias cedidas pela unidade da rede nacional sueca

Hälsingland Leader+ era o principal contribuinte, sendo os 
restantes fundos assegurados pela organização de forma-
ção Bilda e outros parceiros.

Um forte interesse musical
Em virtude de se terem candidatado 40 jovens músicos no 
primeiro ano, a organização Bilda decidiu aumentar o gru-
po de 15 para 24 elementos (o número máximo possível), 
sendo, assim, mais de cem os jovens músicos que, desde o 
início do projecto, receberam formação musical e contacta-
ram com músicos consagrados. Também lhes foi dada uma 
base a partir da qual podem continuar o seu envolvimento 
na música popular; aprenderam a editar e a gravar música 
e também a comercializar as suas actuações. Desde então, 
criaram-se várias redes. Do contacto com os músicos mais 
jovens, os músicos profissionais também obtiveram nova
inspiração musical. O grupo de jovens do projecto Låtverks-
tan é frequentemente solicitado a fornecer músicos para 
tocarem não só na sua zona Leader+, mas também noutros 
pontos da Suécia.

Algumas influências musicais
Graças aos excelentes resultados obtidos no primeiro ano, 
o projecto pôde desenvolver um curso especial de forma-
ção de cantores de música popular, que já tinha uma lista 
de espera de jovens que desejavam participar. Nesta parte 
do projecto, as tradições de canto da sociedade rural são 
reunidas e apresentadas a um público mais vasto.

O projecto Låtverkstan e o seu grupo de jovens são mui-
to apreciados, tendo até atraído a atenção dos meios de co-
municação social nacionais. Outros grupos, que não estão 
envolvidos no projecto, manifestaram, desde então, o seu 
interesse em participar na vitalidade e na energia que este 
oferece. Consequentemente, o Låtverkstan organizou vá-
rios grandes eventos abertos ao público em que é possível 
aprender as canções antigas e as técnicas de canto tradicio-
nais, bem como técnicas avançadas para violinistas e instru-
ções básicas para tocar violino e o antigo violino nórdico.

Tocar para um público mais vasto
Um projecto de cooperação transnacional denominado 
SNAP (Sweden North Pennines And Ploërmel) é um resul-
tado directo deste projecto e abrange as seguintes orga-
nizações: Intryck Hälsingland (Suécia), North Pennines do 
Leader+ (Reino Unido) e o GAL Pays de Ploërmel- Coeur de 
Bretagne (França). Este projecto relativo à música popular, 
baseado no Workshop de música Hälsinge, inclui grupos de 
jovens destas três zonas.

A cooperação, que começou pela realização de algumas 
visitas, conduzirá à produção de um CD anual elaborado pe-
los jovens das três regiões. Também se realizará uma digres-
são anual por cada uma delas e será criado um sítio Internet 
para o projecto. Este último deverá reavivar o interesse dos 
jovens pela música tradicional local, e também poderá in-
fluenciar a educação musical nas regiões.

As digressões em cada uma das regiões aumentarão o 
potencial turístico, não só devido às visitas dos próprios 
participantes, mas também graças ao facto de os seus fa-
miliares e amigos visitarem ou revisitarem a zona depois 
destes workshops. O sítio Internet também incluirá infor-
mações pormenorizadas sobre as diversas localidades e os 
seus atractivos.

Os jovens das zonas rurais beneficiarão do contacto com
jovens da mesma idade oriundos de outros países euro-
peus, o qual lhes permitirá melhorar as suas competências 
linguísticas e aumentar a confiança em si próprios. O pro-
jecto promoverá novos métodos de ensino da música po-
pular e o estabelecimento de novas redes, que poderá levar 
à criação de uma rede de música popular mais vasta, com 
participantes de toda a Europa. Constitui, além do mais, um 
veículo de divulgação das tradições e cultura locais de cada 
uma das regiões.

Uma força cultural para toda a região
O projecto Låtverkstan, que começou há quase quatro anos 
a partir de um simples pedido, já é, em 2005, uma força mu-
sical que completa e enriquece um importante sector do 
património cultural de Hälsingland.

A maioria dos jovens envolvidos tem menos de 20 anos 
de idade e, graças ao projecto, as probabilidades de prosse-
guirem uma carreira musical aumen-
tam. A música que tocam agrada a 
um vasto público e com o Leader+ 
também aprenderam a transmitir a 
cultura musical da região à popula-
ção local e ao resto do país.
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Introdução
O Standlake Recreation Project Children Sector (Projecto 
Recreativo Standlake, Sector Infantil) foi o fruto de um gran-
de esforço realizado pelo comité recreativo da junta de fre-
guesia para dotar a aldeia de novas instalações de recreio. 
Outrora as crianças podiam brincar em segurança na rua, 
mas os tempos mudaram muito e isso agora já não é possí-
vel. No entanto, a junta de freguesia de Standlake conside-
rou que as crianças e os jovens da aldeia deviam ter acesso a 
instalações de recreio melhores e, por isso, decidiu rever os 
serviços de apoio à juventude disponíveis.

A aldeia de Standlake fica a 9 km de distância das instala-
ções de recreio mais próximas. Embora possua um clube de 
ténis e de críquete privado, até há pouco tempo havia muito 
pouca oferta para os mais jovens, apesar de 16% da popu-
lação ter menos de 16 anos. Além disso, na aldeia sentia-se 
pouca interacção social por ser uma aldeia dormitório com 
pouco emprego local e as crianças não frequentarem todas 
a mesma escola secundária. Consciente da necessidade de 
integração que se sentia, o comité recreativo da junta de fre-
guesia considerou que, se envolvesse as crianças das escolas 
locais numa parte importante do projecto, as incentivaria a 
assumir a posse e a utilizar as instalações resultantes, criando, 
assim, oportunidades para se encontrarem e conviverem.

O programa Leader+ permitiu que este envolvimento ul-
trapassasse a mera consulta e garantiu que o parque infantil 
para os mais pequeninos faria parte da remodelação geral, 
em vez de ficar adiado para um projecto ulterior.

Celebração da criatividade das crianças  
e do trabalho em parceria
Tendo decidido remodelar o parque infantil para as crianças 
mais pequenas, o comité informou-se junto dos fornece-
dores sobre os equipamentos que estes poderiam propor. 
Nenhum deles tinha uma gama específica para crianças
que ainda estão a aprender a andar, sugerindo apenas um 
redimensionamento dos equipamentos de recreio existen-
tes. Insatisfeito com a resposta, o comité decidiu contactar 
a escola para que colaborassem na resolução do problema. 
Foi então pedido a uma turma de crianças dos sete aos nove 
anos que constituísse grupos de trabalho, devendo cada um 
deles pensar na dimensão, na cor e nos equipamentos que 
poderiam agradar às crianças com menos de cinco anos e 
apresentar uma maqueta.

As crianças propuseram um «túnel de salgueiros» e vá-
rios elementos de madeira como: um «carro da amizade»; 
«escadas de galinha» com uma plataforma; bancos em for-
ma de cogumelos e um túnel multicolorido. Os trabalhos 
tinham tão boa qualidade que foram expostos no salão da 
junta de freguesia, para que toda a comunidade os pudes-
se ver, e incentivaram o comité a apoiar a transformação 
das maquetas em realidade. O comité contactou, assim, a 
rede de West Oxfordshire (WON) e também combinou que 
as crianças apresentariam os seus trabalhos ao director do 
programa Leader+. Cada grupo explicou, separadamente, o 
que tinha desenhado e as suas razões.

Apoiar a inovação
O projecto foi muito bem acolhido pelo WON, satisfei-
to por chegar a um grupo que até à data não tinha be-
neficiado directamente dos financiamentos Leader+ e 
que, mais importante ainda, envolvia os beneficiários na 
concretização do projecto. As juntas de freguesia nem 
sempre se mostram tão abertas aos pontos de vista dos 
jovens nem ao contributo que estes podem dar às comu-
nidades. No entanto, o WON ficou tão interessado nesta 
abordagem invulgar que pediu ao grupo que descreves-
se por escrito a sua experiência. Ofereceu também fun-
dos suplementares para que fossem instalados assentos 
para os adultos, uma medida muito útil para numerosos 
pais e avós.

REINO UNIDO

Nunca se é demasiado jovem para 
participar: melhorar os parques 
infantis da comunidade
Uma abordagem da base para o topo e o financiamento Leader+ proporcionam às crianças  
das aldeias uma oportunidade para criarem o seu próprio parque infantil exemplar.

→
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As crianças podem usufruir dos resultados do seu trabalho em 
total segurança



Este projecto foi inteiramente financiado pelo WON, com
verbas da Defra (autoridade de gestão) num valor equivalen-
te ao financiamento Leader+. Isto deve-se não só ao nível de
inovação e aos baixos níveis de custos, mas também ao tra-
balho em parceria entre a escola e a junta de freguesia, sem a 
qual o projecto não teria sido possível. Além disso, a junta de 
freguesia e a comunidade local já tinham angariado verbas 
suficientes para o resto do projecto recreativo. Ao apoiar esta
pequena parte do projecto, o Leader+ garantiu que ninguém 
da aldeia ficaria de fora e que todos os jovens, independente-
mente da idade, teriam instalações de recreio apropriadas.

Avançar com o projecto
Em Dezembro de 2004, a forma do túnel de salgueiros já 
estava demarcada e convidou-se um grupo de crianças a 
plantar e prender os ramos de salgueiros, que foram forne-
cidos localmente. A junta de freguesia contactou artesãos 
locais ligados à Rede de Artesanato Rural, outro projecto 
financiado pelo Leader+, para adaptarem o equipamento,
e uniu esforços com a Associação de Parques Infantis de 
Oxfordshire para garantir o cumprimento das normas de 
saúde e segurança. Uma vez pronto, as crianças foram con-
vidadas a pintá-lo. O comité teve dificuldade em evitar que
brincassem em cima dele antes da tinta secar!

O projecto foi oficialmente iniciado em Novembro de
2004 e o comité da junta de freguesia afirma que a utili-
zação tem vindo a aumentar. Assinalou um grande grupo 
que utilizou o local para fazer a festa de aniversário de uma 
criança em idade de começar a andar, e a frequência das 
«Brownies» (guias femininas mais novinhas), do «Mothers 
and Toddlers group» (grupo de mães e bebés que começam 
a andar) e de pessoas dos parques de campismo locais. Uma 
escola de crianças com necessidades especiais também fez 
uma excursão especial para o visitar. As crianças da escola 
estão orgulhosas do seu projecto e trazem todos os amigos 
e familiares de outras zonas. Um benefício indirecto do pro-
jecto foi a participação de duas empresas locais.

Um projecto exemplar
O projecto recreativo de Standlake continua a ser caso úni-
co na região, mas o conceito de concepção comunitária 
está a propagar-se. O comité do jubileu de Finstock (outro 
projecto financiado pelo Leader+) também examinou as
formas de melhorar as suas instalações de recreio e decidiu 
optar pela construção comunitária. Toda a comunidade foi 
envolvida na concepção da nova área de recreio e em breve 
dará uma ajuda na sua montagem. Mais uma vez, os pontos 
de vista dos jovens foram tidos em conta e eles estão a ser 
incentivados a participar.

Este caso reflecte o empenhamento do WON nas abor-
dagens participativas da base para o topo, recentemente 
reafirmado, aquando da revisão das suas prioridades: o gru-
po director decidiu favorecer os projectos que envolvam os 
beneficiários na sua execução, materializando, assim, a sua
convicção de que nunca é demasiado cedo nem demasiado 
tarde para participar.

Projecto Recreativo de Standlake

Estado-Membro: Reino Unido
Região, distrito: West Oxfordshire
Nome do GAL: West Oxfordshire Network
População: 95 640
Superfície: 715 km²
Custo total do projecto: 2 165 euros
UE: 1 083 euros
Outros fundos públicos: 1 082 euros

Nome da pessoa de contacto:  
Caroline Bellanger
Endereço: Leader+ Programme Manager, 
WON, Rural Development Section, WODC, 
Woodgreen, Witney OX28 1NB
Telefone: (44-1993) 86 14 83
Fax: (44-1993) 86 14 50
E-mail: caroline.bellanger@westoxon.gov.uk
Sítio Internet: www.won.org.uk

Fotografias cedidas pela unidade  
da rede nacional do Reino Unido
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Conferir ao lugar o seu carácter especial

DINAMARCA

«A escola junto à charneca.  
A charneca junto à escola»
Um ponto de encontro reforça o desenvolvimento de duas aldeias na Zelândia rural

Baseado numa entrevista realizada por Karsten Lægdsmand, do GAL Leader+ da Zelândia Ocidental,  
a Mogens Rossing, Coordenador do projecto.

Introdução
O programa Leader+ apoiou uma associação local de uma 
aldeia, com o auxílio do município de Dragsholm, na reali-
zação de um projecto denominado: «A escola junto à char-
neca. A charneca junto à escola». Este projecto visa a criação 
de um «ponto de encontro» com actividades ao ar livre para 
crianças e adultos, associando o jardim infantil, a escola, o 
centro de tempos livres, o campo de ténis e o centro des-
portivo, e contribui para o desenvolvimento das aldeias de 
Herrestrup e Grevinge, no norte da Zelândia Ocidental.

Contexto do projecto
Tal como muitas outras aldeias dinamarquesas, Herrestrup 
e Grevinge enfrentam numerosos problemas suscitados, 
nomeadamente, pela sua estrutura demográfica, com rela-
tivamente poucos jovens e um grande número de idosos. 
Esta tendência deverá começar agora a mudar. O «ponto de 
encontro» constitui o primeiro passo desse processo de re-
novação, pois incentivará os jovens com filhos a mudarem-
-se para as duas aldeias, sobretudo quando for construída 
uma nova auto-estrada que passará a oeste das mesmas.

No seu gabinete situado no primeiro andar do centro 
de tempos livres, no meio do «ponto de encontro», Mogens 
Rossing, o coordenador do projecto, fala da importância 
que este tem para as duas aldeias.

Como lhe ocorreu esta ideia?
«A ideia foi suscitada por um novo regulamento dinamar-
quês relativo à construção de parques infantis. Fizemos 
uma avaliação rápida dos nossos parques e percebemos 
claramente que quase nada do parque infantil existente 
poderia ser aprovado nos termos do novo regulamento.  

O centro de tempos livres já tinha reservado 9 460 euros  
(70 000 coroas dinamarquesas) para a renovação do seu 
parque infantil, mas esse montante não era suficiente pois
só uma estrutura para trepar custa 3 378 euros (25 000 coro-
as dinamarquesas). Por isso, tivemos de olhar para o projec-
to de uma forma totalmente diferente.

Decidimos reunir todos os interessados para debater os 
parques infantis e a reunião rapidamente se transformou 
num debate sobre o futuro de Herrestrup e Grevinge e so-
bre a forma de inverter a presente tendência demográfica.

Surgiram muitas ideias interessantes, mas subjacente a 
todas elas estava o sonho de criar uma rede de pontos de 
encontro entre o jardim infantil, a escola, o centro de tem-
pos livres, o campo de ténis e o centro desportivo. Uma rede 
que, na verdade, pudesse ser simultaneamente usada pelas 
crianças e pelos adultos das aldeias.

Foi neste contexto que a verba de 9 460 euros (70 000 
coroas dinamarquesas) se revelou útil. Utilizámo-la para ela-
borar uma descrição pormenorizada do projecto, a fim de
estabelecer uma ligação clara entre as ideias e os montan-
tes necessários».

Foi difícil arrancar com o projecto?
Sim, devo reconhecer que no início foi difícil. Recebemos 
muitas respostas negativas — uma após outra. Senti clara-
mente que a energia se estava a esvair, mas o Leader+ sal-
vou-nos no último minuto.

Embora ainda tivéssemos de lutar para ir em frente, o 
apoio do programa Leader+ ajudou-nos a abrir muitas por-
tas. Graças a ele, o município decidiu apoiar-nos, em aspec-
tos práticos e financeiramente; além disso, a Fundação Di-
namarquesa para os Equipamentos Culturais e Desportivos 
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e a Associação de Futebol Dinamarquesa decidiram contri-
buir para o projecto com uma estrutura para trepar e um 
relvado artificial.

Como está o projecto a progredir?
Estamos a trabalhar neste projecto há pouco menos de dois 
anos e inaugurámos as instalações em 30 de Abril de 2005, 
por isso, globalmente cumprimos o calendário acordado. 
No entanto, não teria sido possível fazê-lo sem o apoio e 
o esforço concedidos ao projecto a título voluntário, tanto 
em termos de trabalho como de máquinas. Tivemos ajuda 
quando dela necessitámos.

Este facto veio também confirmar que querer é poder.
Foi uma boa experiência, que podemos repetir no futuro.

O ponto de encontro está aberto 24 horas por dia, em-
bora ainda haja alguns pormenores a resolver. Dá-nos um 
grande prazer constatar que, muitas vezes, o pai, a mãe e os 
filhos vêm aqui juntos. Toda a gente pode vir.

Que perspectivas tem o projecto?
Foi importante que as nossas duas aldeias tivessem recebi-
do este estímulo. Agora temos um local de encontro de que 
todos podem beneficiar. Isto só por si já era bastante, mas
este «ponto de encontro» fez com que o município decidisse 
construir, nas proximidades, um centro polidesportivo com 
1 200 m2, continuar os 7.º e 8.º anos na escola e elaborar 
um plano local que permite disponibilizar outros terrenos 
de grandes dimensões em Herrestrup.

O mais importante, porém, foi a preciosa experiência 
que adquirimos e podemos voltar a utilizar. Estamos pron-
tos para iniciar o trabalho de atrair novos residentes para a 
zona, sobretudo famílias jovens com filhos e, com a aber-
tura de uma nova auto-estrada dentro de poucos anos, as 
nossas duas aldeias tornar-se-ão locais de residência mais 
atractivos.

O senhor é um verdadeiro construtor  
de projectos?
Nasci em Mullerup, na Zelândia Ocidental, e cresci numa 
exploração agrícola, tendo posteriormente aprendido car-
pintaria, por isso não foi daí que nasceu o meu interesse 
pelo desenvolvimento de projectos. Trabalhei com carpin-
teiro durante alguns anos, mas por motivos de saúde tive 
de deixar esse trabalho e passar a dar aulas. Desde então, te-
nho trabalhado com crianças e jovens; nos últimos 25 anos 
como chefe de unidade. É um trabalho perfeito para mim.

O meu interesse pelo trabalho em projectos foi cres-
cendo gradualmente. Depois de começarmos a participar 
no desenvolvimento de projectos, tomamos-lhe o gosto e 
depois seguem-se uns aos outros. Contudo, o projecto «A 
escola junto à charneca. A charneca junto à escola» é prova-
velmente o maior em que estive envolvido até hoje.

Qual será o seu próximo projecto?
Já estamos a avaliar a utilização do ponto de encontro, para 
podermos desenvolver outras actividades relacionadas com 
ele. Agora gostaria de terminar este projecto. Ainda não te-
nho outros projectos no horizonte, mas estou certo de que 
eles hão-de aparecer!
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Lançar os alicerces para uma melhor qualidade de vida

Um local para as crianças brincarem

Ponto de encontro na Zelândia
Estado-Membro: Dinamarca
Região, distrito: Zelândia Ocidental
Nome do GAL: Leader+ Zelândia Ocidental
População: 60 000
Superfície: 789 km²
Custo total do projecto: 486 486 euros
UE: 175 676 euros
Outros fundos públicos: 310 810 euros

Nome da pessoa de contacto:  
Mogens Rosssing
Endereço: Ordrupvej 72B, 4540 Fårevejle, 
Denmark.
Telefone: (45) 59 68 98 58
E-mail: mro@dragsholm.dk
Sítio Internet:  
www.grevingecentralskole.skoleintra.dk

Fotografias cedidas pelo fotógrafo do projecto:  
Steen Heinrichy



Leader+ Magazine  A  3 • 2005

UTILIZAR OS NOVOS 
CONHECIMENTOS  
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ALEMANHA

Desenvolvimento regional  
na sala de aula: sim, é possível!
Combinando dois projectos com a utilização de novos conhecimentos e novas tecnologias, esta inicia-
tiva aumenta a consciência regional, desenvolve novas competências pedagógicas e envolve os jovens 
da região e para além dela.

Andreas Kurz, consultor de novos meios de comunicação

Introdução: O projecto «Base de dados comum 
de Auerbergland»
De vez em quando, o grupo de acção local (GAL) de Auer-
bergland pensava no modo de envolver os jovens no de-
senvolvimento da sua região. Simultaneamente, o seu gru-
po de trabalho «Novos meios de comunicação» decidiu ac-
tualizar os dados municipais obsoletos existentes na «world 
wide web» introduzindo novas formas de utilizar a Internet 
para suprir as necessidades regionais.

«Partimos de uma situação em que alguns cidadãos e 
onze autoridades locais expressaram um forte interesse 
em criar uma rede virtual para um sistema comum de in-
formação dos cidadãos», explica Stefan Boos, porta-voz 
do grupo de trabalho «Novos meios de comunicação» 
do GAL de Auerbergland. Se bem o pensaram, melhor 
o fizeram! Em 2003, criou-se, no âmbito do projecto, um 
sistema que permite que as autoridades locais, todos os 
agentes locais interessados e grupos de trabalho especí-
ficos armazenem o conteúdo das suas actividades cen-
tralmente, num servidor comum, e o coloquem em vários 
sítios Internet (www.auerbergland.de). Ao mesmo tem-
po, o consultor de novos meios de comunicação, Andreas 
Kurz, desenvolveu, em colaboração com os professores 
Sabine Saalwirth e Franz Mödl, um conceito didáctico de 
utilização dos novos meios de comunicação nas esco-
las do ensino básico e secundário da região. O projecto 
«Base de dados comum de Auerbergland» pôde apoiar, 
deste modo, a criação da «rede escolar de Auerbergland» 
(www.schulnetz-auerbergland.de).

A longa caminhada para uma rede comum
Há quatro anos ninguém imaginaria uma tal evolução. 
Nessa altura, poucas escolas de aldeia possuíam o equipa-
mento técnico necessário para que os alunos pudessem ter 
acesso a computadores. Todas as escolas foram equipadas 
graças a donativos de equipamentos em segunda mão e, 
seguidamente, foi necessário desenvolver os instrumentos 
pedagógicos necessários sobre o modo de utilizar os novos 
meios de comunicação. Em 2003 iniciou-se um projecto-pi-
loto destinado a interligar virtualmente onze escolas do en-
sino básico e secundário e uma escola «para alunos com ne-
cessidades especiais». Desde a fase experimental ficou claro
que a introdução de novos meios de comunicação na sala 
de aula não só abria caminho a novas abordagens didácti-
cas, como incentivava os alunos a interessarem-se mais pela 
sua própria região.

Alunos transformam-se em multiplicadores da 
informação
O projecto continua e 20 professores, juntamente com 18 
turmas de 11 escolas, estão a utilizar a rede escolar durante 
as aulas, bem como para interligar as escolas em rede. Fo-
ram, assim, criados 11 sítios Internet, um sítio Internet cen-
tral e um servidor de correio electrónico comum. O projecto 
é co-financiado, em partes iguais, pelo programa Leader+
e pelas autoridades locais, que são responsáveis pelas des-
pesas efectuadas pelas escolas na compra de materiais. Os 
fundos do programa são utilizados para custear as acti-
vidades de formação, a gestão do projecto e a compra de 
equipamentos técnicos específicos, como câmaras digitais,
placas de rede e scanners.

Para além da introdução de novos meios de comunica-
ção, existe o objectivo de integrar o conceito de identidade 
regional nas aulas e dar a conhecer aos alunos os pontos fra-
cos e fortes da região. Ao transmitirem o que aprenderam e 
ao colocarem perguntas às suas famílias, os alunos transfor-
mam-se em perfeitos multiplicadores da informação! Des-
te modo, facilitam, de forma indirecta, o debate sobre as 
questões regionais e o processo de coesão regional. A inte-
gração da informática e da Internet nas aulas constitui uma 
nova abordagem didáctica e torna-as mais apelativas, visto 
que a nova plataforma de ensino permite aos professores 
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Crianças em idade escolar são informadas de alguns aspectos 
mais técnicos do projecto
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Desenvolvimento regional  
na sala de aula 

Estado-Membro: Alemanha
Região, distrito: Baviera
Nome do GAL: GAL de Auerbergland
População: 19 500 euros
Superfície: 25 000 km²
Custo total do projecto: 17 000 euros
UE: 8 500 euros
Outros fundos públicos: 8 500 euros

Nome da pessoa de contacto: Andreas Kurz
Endereço: c/o Auerbergland e. V., Marktplatz 4
D-86975 Bernbeuren
Telefone da pessoa de contacto:  
(49) 88 60 86 55
Telefone GAL: (49-8367) 913 90 24
Fax: GAL: (49-83 67) 913 90 25
E-mail: info@auerbergland.de
Sítio Internet: www.auerbergland.de,  
www.schulnetz-auerbergland.de

Fotografias cedidas pela unidade da rede nacional alemã

UTILIZAR OS NOVOS CONHECIMENTOS E  AS NOVAS TECNOLOGIAS

permutarem os módulos que desenvolvem para as respec-
tivas aulas, apresentarem novas sugestões aos seus colegas 
e participarem na execução de novos temas e projectos. O 
aumento da colaboração de professores e alunos de dife-
rentes aldeias e tipos de escolas, na zona geográfica do GAL
de Auerbergland, constitui um efeito secundário desejável.

Um conceito bem-vindo
Os alunos estão entusiasmados com a possibilidade de 

utilizarem computadores nas aulas, o que veio conferir mais 
interesse à vida escolar quotidiana. Os novos conceitos pe-
dagógicos ajudam-nos a desenvolver iniciativas autonoma-
mente e a melhorar a sua capacidade de se expressarem e 
utilizarem os novos meios de comunicação. As autoridades 
locais compreenderam que a actividade é benéfica para a
região e dão, por isso, um grande apoio à rede escolar. A 
mobilização do pessoal docente tem-se revelado, no en-
tanto, mais difícil, pois a utilização dos novos meios não 
se tornou obrigatória e nem todos os professores da rede 
escolar participam no projecto. O facto de essa participa-
ção ter ficado ao critério dos professores exige à gestão do 
projecto grandes esforços para os motivar. A escola primária 
de Burggen foi a primeira a elaborar um programa de estu-

dos interno relativo aos «Novos 
meios de comunicação» (www.
grundschuleburggen.de).

Resultados sustentáveis 
para todas as partes 
envolvidas
Os benefícios directos da rede 
escolar para o pessoal docen-
te e as suas aulas constituem 
um indicador fundamental do 
êxito obtido: os numerosos ins-

trumentos oferecidos tinham de ser concebidos de forma a 
poderem ser introduzidos nas aulas sem grande esforço. O 
conhecimento do terreno foi o principal factor de sucesso, 
tendo permitido que os pedagogos apresentassem propos-
tas susceptíveis de serem utilizadas pelos seus colegas. O 
facto de as crianças gostarem de trabalhar com os compu-
tadores também contribui para gerar entusiasmo. Por últi-
mo, o projecto «Rede escolar de Auerbergland» ajudou a 
melhorar a qualidade do equipamento técnico das escolas.

A ligação entre o ensino e o processo de desenvolvimento 
regional em curso revelou-se muito promissora para as esco-
las envolvidas. Os novos métodos didácticos permitiram que 
os alunos se familiarizassem com os novos meios de comuni-
cação e contribuíram, desse modo, para aumentar o nível de 
qualificações dos habitantes da região. Consequentemente, a 
rede escolar de Auerbergland é um projecto sustentável.

A «experiência» transformou-se numa história 
de sucesso exportável
O êxito da rede escolar de Auerbergland levou ao desenvol-
vimento de um projecto de cooperação transnacional com 
o Regio-Plus-Group «Personality Werdenberg» da Suíça. A 
base técnica da rede escolar de Werdenberg é idêntica à de 
Auerbergland e as duas redes escolares vão ser interligadas 
(www.schulnetz-werdenberg.ch). Primeiramente, far-se-á 
uma apresentação virtual das duas regiões, a fim de se co-
nhecerem melhor, e depois iniciar-se-á um programa real 

de intercâmbio mútuo, em que os alunos se conhecerão 
pessoalmente. O número de organizações que trabalham 
activamente com crianças e jovens das duas regiões irá 
crescendo, assim, gradualmente, e também elas serão in-
cluídas no projecto.

A rede escolar em termos práticos
As crianças podem participar na Rede escolar a diversos 
níveis. Um exemplo é o «Rally virtual do conhecimento de 
Auerbergland», em que as escolas participantes formularam 
perguntas sobre a história da região e responderam umas às 
outras. Deste modo, as crianças puderam conhecer melhor 
a sua região e a utilização da Internet. «Sansão, o Auroque», 
é um boneco de peluche animado que viaja durante um 
ano pela Auerbergland e constitui um elemento central do 
projecto para as crianças, que podem documentar a sua ex-
periência com imagens e textos na Internet. O projecto «No-
tícias das crianças» também incentivou os alunos a escre-
verem textos para publicação no sítio Web. Outro projecto, 
denominado «Escrever histórias num grupo virtual» apoia 
o desenvolvimento das capacidades de expressão escrita 
e motiva os alunos para es-
creverem. Nas aulas, escre-
vem-se os novos capítulos 
de uma história interminá-
vel, que depois são lidos em 
voz alta. As possíveis linhas 
do enredo são debatidas 
antes da redacção final do
capítulo seguinte, por toda 
a turma.
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Introdução
Biogreen Energy Products é o nome de um projecto inovador 
empreendido por um grupo de agricultores do County We-
xford, no sudeste da Irlanda. O surgimento e o desenvolvimen-
to do Biogreen Energy são uma prova do que se pode alcançar 
combinando o programa Leader+, com as comunidades rurais 
e pessoas empenhadas, com ideias inovadoras.

Plantar uma ideia de fonte de energia
A semente que levou ao nascimento deste projecto ganhou 
raízes quando alguns produtores de cereais debatiam o fu-
turo da sua actividade numa reunião da IFA (Irish Farmers 
Association — Associação dos Agricultores Irlandeses). Os 
agricultores falaram da diminuição dos rendimentos ob-
tidos com a sua produção agrícola convencional e da in-
certeza do seu futuro, debruçando-se igualmente sobre a 
necessidade de produzir culturas alternativas e desenvolver 
substitutos para os combustíveis fósseis.

Em 1999, dois elementos do grupo participaram num cur-
so sobre energias renováveis organizado pelo seu Grupo de 
Acção Local (GAL) Leader, a Wexford Organisation for Rural 
Development (WORD), em conjunto com o Teagasc, um orga-
nismo que oferece serviços de investigação, formação e con-
sultoria ao sector agro-alimentar irlandês. O curso realçou as 
potencialidades de desenvolvimento das energias renováveis 
e, após a sua conclusão, o grupo prosseguiu a investigação no 
domínio dos biocombustíveis, óleos vegetais puros utilizados 
como fuelóleo, e os agricultores ficaram muito interessados na
produção de bio-diesel a partir do óleo de colza.

Arranque com o apoio do Leader+
A ideia de produzir biocombustível a partir do óleo de col-
za foi lançada na Baviera, Alemanha. Quando este grupo de 
agricultores apresentou, pela primeira vez, um pedido de fi-
nanciamento ao WORD, em 2002, estabeleceram-se contac-
tos com o GAL alemão Regina, os quais se revelaram muito 
úteis para o desenvolvimento do projecto.

A investigação realizada pelo grupo demonstrou que era 
possível transferir a ideia do biocombustível para a Irlanda, 
e os agricultores trataram de criar a sua empresa em County 
Wexford.

A empresa pôde adquirir a sua primeira fábrica de ex-
tracção de óleo graças ao financiamento do grupo Leader
WORD. Além disso, o WORD ajudou a financiar a conversão
de três automóveis para poderem utilizar biocombustível, 
uma vez que o combustível à base de óleo de colza também 
pode ser utilizado em veículos diesel modificados. Anthony
Browne, um dos sócios da empresa de biocombustível, re-
conhece o apoio dado pelos grupos Leader+ da Baviera e 
dos Países Baixos no arranque das actividades, bem como 
o papel da Teagasc, a autoridade irlandesa responsável pela 
agricultura e o desenvolvimento alimentar, no fornecimen-
to de muitas informações de carácter técnico.

Colheita de um recurso energético
A primeira colheita de biocombustível, em 2002, produ-

ziu 60 toneladas de colza, que aumentaram, em 2004, para 
200 toneladas. Em 2005 os agricultores pretendem trans-

Examinando as potencialidades da cultura como combustível

IRLANDA

Óleo que brota do solo:  
as sementes da energia renovável
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Óleo que brota do solo 

Estado-Membro: Irlanda
Região: Wexford
Nome do GAL: Wexford Organisation for 
Rural Development (WORD)
População: 117 000
Superfície: 2 350 km²
Custo total do projecto: 129 334 euros
UE: 68 211 euros
Outros fundos públicos: Não há
Fundos privados: 61 123 euros

Nome da pessoa de contacto:  
Yvonne Byrne
Endereço: Wexford Organisation for Rural 
Development, Johnstown Castle, Wexford,
Ireland
Telefone: (353) 534 64 53
Fax: (353) 534 64 56
E-mail: info@wexfordleader.ie
Sítio Internet: www.wexfordleader.ie

Fotografias cedidas pela WORD

UTILIZAR OS NOVOS CONHECIMENTOS E  AS NOVAS TECNOLOGIAS

formar uma produção de cinco a sete mil toneladas, resul-
tante dos quase 2 000 hectares cultivados. O combustível 
até agora produzido tem sido utilizado em equipamentos 
agrícolas e outros, a título experimental.

A moagem da colza não gera resíduos, pois o produto 
derivado, um «bolo» de sementes muito proteico, pode 
substituir a soja nas rações animais. Por enquanto, o «bolo» 
é a parte mais lucrativa da actividade, mas os promotores 
do projecto estão confiantes de que, graças à clarificação 
da política fiscal do país nesta matéria, o óleo produzido se 
revelará igualmente rentável.

Desafios para o projecto
Até à data, o projecto tem tido muito êxito e a isenção total 
de impostos sobre o biocombustível, concedida pelo Go-

verno irlandês por um período de dois anos, constitui uma 
oportunidade para concretizar as suas potencialidades.

O projecto enfrenta ainda os seguintes desafios:
• gestão de tesouraria: os agricultores têm de ser pagos 

antecipadamente pelas suas culturas, antes da produ-
ção e da venda do biocombustível;

• tempo despendido: os parceiros do projecto assumiram 
este trabalho em complemento das suas actividades 
agrícolas normais.

Benefícios do projecto
Para além de oferecer uma fonte alternativa de rendimentos 
aos participantes, existem vários outros benefícios, reais e 
potenciais:
• os agricultores locais cultivam colza para abastecer o 

projecto. Para além de serem pagos pela sua cultura, po-
dem comprar o subproduto para alimentar os animais, a 
um preço competitivo;

• a adaptação dos dispositivos de conversão aos veículos 
poderá aumentar as competências existentes a nível lo-
cal, além de gerar emprego;

• está prevista a conversão de cem veículos para funciona-

mento com biocombustível, a qual deverá permitir uma 
redução das emissões de dióxido de carbono na ordem 
das mil toneladas por ano.
Na Irlanda, a colza pode ser cultivada no Inverno e na 

Primavera, com produções de 1,5 toneladas por acre no In-
verno e de 1 tonelada na Primavera, além de ser uma exce-
lente cultura de rotação para «descanso» das terras aráveis. 
Pode ainda ser cultivada em terras retiradas da produção, 
com um pagamento adicional de 45 euros por hectare, que 
a UE concede para o cultivo de culturas energéticas em ter-
ras aráveis.

No contexto irlandês, este projecto, subordinado ao 
lema «óleo a brotar do solo», está a desbravar caminho no 
sector dos combustíveis renováveis.

Após a extracção, o 
óleo é transformado 
em biodiesel...

... que fica com um
aspecto final parecido
com isto
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A Land Art revela novos campos  
de interesse

COOPERAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO RURAL

FRANÇA E ALEMANHA

«Euro Land Art»: cooperação 
transnacional a céu aberto
A interpretação da identidade natural e cultural de uma região através da  
«Land Art» é uma plataforma comum para a cooperação em dois países.

Introdução
Dois grupos de acção locais (GAL), 
um francês e um alemão, descobri-
ram um interesse comum na cria-
ção de uma imagem mais moder-
na e criativa, dirigida a um público 
mais vasto, para as suas regiões. 
Ambas as regiões, caracterizadas 
por vastas extensões de terras de agricultura intensiva, dese-
jam promover um desenvolvimento económico sustentável 
baseado na manutenção dos seus amplos espaços abertos. 
Por um lado, o GAL Beauce Dunois teve a ideia de criar obras 
de arte de grande dimensão, denominadas «Land Art», liga-
das ao património natural das regiões, para produzir impac-
to. Por outro lado, o GAL alemão Mittlere Altmark tinha um 
plano a longo prazo, que envolvia a construção de um centro 
artístico, para valorizar o estatuto artístico da região.

Os dois GAL encontraram-se numa jornada de coopera-
ção nacional realizada em Lyon, em Janeiro de 2004, e rapida-
mente perceberam que partilhavam um interesse comum no 
conceito de Land Art, que poderia ser utilizado como base de 
cooperação no âmbito do Leader+. A Land Art, que poderia 
ser descrita como «arte ambiental», engloba todos os tipos 
de arte, incluindo esculturas em grande escala. O seu objec-
tivo é dar uma perspectiva do património cultural da região, 
bem como dos seus grandes espaços abertos: exactamente o 
tipo de coisa que o projecto pretende desenvolver.

Objectivos do projecto no quadro da cooperação 
transnacional
A criação de um festival internacional de Land Art que envol-
va as duas regiões é um elemento central do projecto, uma 
vez que estabelece a necessária ligação entre elas. A coope-
ração transnacional reflecte-se na forma como o festival é
organizado e confere ao projecto um estatuto europeu que 
proporciona uma maior visibilidade aos diversos parceiros, 
para além de permitir um intercâmbio de artistas das duas 
regiões. Na verdade, devido à natureza especial da Land Art, 
as conferências e debates multilaterais previstos são funda-
mentais para compreender este conceito artístico.

Procedimento e resultados esperados
O Pays de Beauce e Dunois supervisionaram a organização 
do primeiro festival, com a ajuda do comité de turismo local 
da região de «Eure et Loir», além de coordenaram a informa-
ção sobre o projecto. O GAL alemão realizará um trabalho 
semelhante para o festival de 2006.

Inicialmente, o patrocínio do festival foi assegurado a nível 
europeu. Depois, em Agosto de 2004, o «Pays Beauce et Du-

nois» lançou um convite à apresentação de projectos 
de Land Art e em finais do mesmo mês, convidou os
artistas que manifestaram interesse no projecto para 
uma sessão de informação sobre os planos do festi-
val. Solicitou-se, então, aos artistas que fornecessem 
informações sobre os custos dos respectivos projec-
tos até meados de Setembro, a fim de se calcular os
custos totais do festival. Essas propostas foram vali-

dadas pelos gesto-
res do projecto. Em 
finais de Julho, o di-
rector do GAL tinha 
visitado a Alemanha, 
acompanhado de 
dois outros funcioná-
rios, para reforçar os 
laços políticos com 
a região e, depois, 
os parceiros alemães 
realizaram uma visita 
similar a França.

Evolução do projecto
O projecto desenrolar-se-á ao longo de várias fases e in-

cluirá os seguintes aspectos:
• O festival de «Land Art», organizado pelos franceses em 

2005 e depois pelos alemães em 2006. «A Europa no 
horizonte» é o tema deste primeiro evento. Os sítios 
de «Land Art» distribuir-se-ão pelas duas regiões e aju-
darão os visitantes a descobrir os atractivos da região. 
Em França, os turistas podem seguir um circuito pré- 
-estabelecido, denominado «Route du Blé». No «Pays 
de Beauce et Dunois», oito extensões de terreno com 
vários hectares servirão de base às obras de arte e esta-
rão abertos aos visitantes nos meses de Maio a Setem-
bro, consoante o carácter específico de cada «land art».
Na Alemanha, os visitantes podem descobrir a região 
percorrendo os itinerários de circuitos ciclistas ou via-
jando numa caravana.

• Organização de uma exposição itinerante, intitulada  
GALAG, em cada uma das regiões, devendo as duas ex-
posições decorrer em simultâneo. As exposições desta-
carão a parceria entre os dois GAL e transmitirão a men-
sagem de que, por detrás das diferenças entre as duas 
regiões, existem semelhanças importantes, não obstan-
te terem identidades próprias, que sabem mostrar me-
lhor do que ninguém.

• Desenvolvimento de um intercâmbio artístico, que in-
cluirá a participação dos artistas alemães no festival fran-

→
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Euro Land Art

Estado-Membro: França
Região, distrito:  
Centre, Département d’Eure et Loir
Nome do GAL: GAL Beauce-Dunois
População: 78 773
Superfície: 2 142 km²

Custo total do projecto: 349 100 euros
UE: 174 550 euros
Outros fundos públicos: 104 730 euros
Fundos privados: 69 820 euros

Nome da pessoa de contacto: Franckie Venet
Endereço: 1 rue des Empereurs, F-28200 
Chateaudun
Telefone: (33) 02 37 96 93 96
Fax: (33) 02 37 96 93 94
E-mail:franckie@pays-dunois.fr

Estado-Membro: Alemanha
Região: Sachsen-Anhalt
Nome do GAL: GAL Mittlere Altmark
População: 241 000
Superfície: 4 700 km²

Custo total do projecto: 446 500 euros
UE: 223 250 euros
Outros fundos públicos: 133 950 euros
Fundos privados: 89 300 euros

Nome da pessoa de contacto:  
Anne-Marie Guignard-Kessler
Endereço: c/o Verwaltingsgemeinschaft 
Kläden – Am Schloss, D 39579 Kläden.
Telefone: (49-39) 001 90 99 71
E-mail: AAAeVT@t-online.de

Fotografias cedidas pela unidade da rede nacional francesa

Os visitantes podem ver melhor se 
forem a pé...

... ou vista de cima, fica-se com uma
impressão artística diferente

cêse vice-versa, 
em 2006. Está pre-
visto que em 2006 
haverá um pedido 
de obras de arte a 
artistas das prin-
cipais escolas de 
arte da Europa. 
Estes serão final-
mente alojados 
pelos GAL (numa 
residência para 
artistas em cada 
uma das regiões), 
com o intuito de 
promover a forma-
ção de uma rede 
de artistas interna-
cionais.
Organização de 
um grupo de ae-
ronaves ultraleves, 
em quatro meios-
dias do mês de 

Julho, para proporcionar uma perspectiva do festival «a 
partir do céu». Balões de ar quente presos ao solo, em 
cada um dos sítios de «Land Art», oferecerão uma vista 
aérea adicional.

• Uma comunicação conjunta que assegure publicidade em 
ampla escala ao «Euro Land Art», cujo nome e logótipo se-
rão propriedade dos dois GAL. Estes utilizarão uma marca 
comum em todos os materiais de marketing. Para o primei-
ro festival, realizar-se-á uma ampla distribuição de folhetos 
nas feiras de turismo, em França e no estrangeiro, e cada 
obra de arte será descrita e a sua localização assinalada na 
região. Na Alemanha terá lugar uma acção semelhante. A 
exposição GALAG e o festival que se realizará no próximo 
ano na Alemanha serão objecto de uma vasta promoção, 

com materiais impressos em ambas as línguas. Também foi 
proposto que uma delegação da Alemanha se desloque à 
inauguração do festival em França, podendo parar nos di-
versos sítios de «Land Art» e aumentar, assim, a visibilidade 
do projecto. Outras actividades, incluindo a preparação de 
alimentos pelos cozinheiros locais e intervenções de escri-
tores, naturalistas, etc., darão a conhecer as características 
específicas das duas regiões.

Avaliação do projecto
No fim do primeiro festival, avaliar-se-ão os aspectos ope-
racionais, para ajudar a organizar os festivais futuros. Esta 
primeira avaliação será realizada pelos dois GAL, em estreita 
cooperação com os respectivos parceiros. Após o segundo 
festival, uma análise mais geral decidirá se esta iniciativa de-
verá continuar até ao final do período de financiamento dos
projectos Leader+ (2008). Os GAL também irão incentivar 
os visitantes a apresentarem os seus comentários e impres-
sões, a fim de facilitar o processo de avaliação.

O Leader+ financiará todos os aspectos do projecto, in-
cluindo: aluguer dos terrenos aos agricultores; materiais de 
marketing, com os custos conexos de tipografia e publicida-
de. Sem o programa Leader+ este projecto dificilmente se
concretizaria. O financiamento provisório para o período de 
2005-2006 é seguidamente apresentado.
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PORTUGAL, ITÁLIA, PAÍSES BAIXOS, IRLANDA E ESPANHA

Aldeias de tradição: turismo 
transnacional numa perspectiva 
portuguesa
À medida que a cooperação transnacional continua a desenvolver-se ao abrigo do Leader+,  
a necessidade de parceiros locais e nacionais fortes, com uma visão clara da Europa e da gestão,  
está a tornar-se imperativa.

Introdução e contexto do projecto
O turismo é considerado um dos pilares fundamentais 
do desenvolvimento e da protecção do mundo rural. 
Nas zonas rurais, tem grande importância como fonte de 
rendimento alternativa para as suas populações e tam-
bém como meio de preservação da paisagem. Contudo, 
para se ter êxito neste domínio, é essencial que se adop-
te uma estratégia de desenvolvimento e valorização dos 
recursos.

«Aldeias de tradição» é um conhecido projecto, que pros-
segue ao abrigo do Leader+. Presente e financiado em diver-
sos países — Portugal, Itália, Países Baixos, Irlanda e Espanha 
—, constitui um bom exemplo dos resultados que se podem 
esperar dos grandes projectos de cooperação transnacional. 
Lançado em Junho de 1999 ao abrigo da iniciativa Leader II, 
com a denominação de «Projecto de Cooperação Aldeias de 
Tradição», em Portugal está integrado num plano estratégico 
de promoção transnacional do turismo de aldeia.

Uma das muitas aldeias tradicionais portuguesas
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Na realidade, esta história começou com três GAL por-
tugueses de territórios contíguos: ADRIL; ADRIMINHO e 
ATAHCA, que, tomaram a iniciativa de lançar uma série de 
projectos nas respectivas aldeias serranas, que incluíam a 
reconstrução e a adaptação de casas para o turismo, bem 
como a classificação e a legalização destas casas segundo 
a regulamentação aplicável ao sector. O seu objectivo era 
criar um «turismo de aldeia» assente num alojamento de 
qualidade em casas antigas e rurais.

Desenvolver a cooperação transnacional
A marca Aldeias de Portugal foi utilizada para desenvolver 
um projecto de cooperação com o mesmo nome. No intuito 
de assegurar a promoção e a gestão deste tipo de turismo, 
foi criada a ATA — Associação do Turismo de Aldeia, tendo- 
-lhe sido atribuída a coordenação das actividades de pro-
moção de novas parcerias transnacionais, que envolviam 
um grande grupo de parceiros da Itália e dos Países Baixos. 
Seria esta a primeira versão do Projecto de Cooperação Al-
deias de Tradição.

Esse projecto inclui um conjunto de actividades de pro-
moção, a nível transnacional, dos alojamentos turísticos dis-
poníveis nas aldeias tradicionais definidas pelo GAL, bem
como o intercâmbio de experiências e práticas entre os 
empresários das diferentes aldeias. Este tem lugar através 
do contacto entre as equivalentes nacionais da ATA nos pa-
íses parceiros, designadamente, a Associazione Italiana per 
lo Sviluppo del Turismo Rurale — I Villaggi delle Tradizioni, em 
Itália, e a VOT — Villages of Tradition, na Holanda.

No fim da iniciativa LeaderII, esta parceria tinha culmi-
nado na criação, através da ATA (Associação de Turismo de 
Aldeia) e da Associazione italiana per lo Sviluppo del Turismo 

Rurale — I Villaggi delle Tradizioni, de um grupo europeu de 
interesse económico denominado «Villages of Tradition».

Prosseguir com o Leader+
O «Projecto de Cooperação Transnacional Aldeias de Tradição», 
segundo a nova denominação, foi lançado em meados de 
2002, no âmbito do Leader+. O seu objectivo era potenciar o 
turismo nestas aldeias tradicionais, intensificando a promoção 
e o intercâmbio de experiências e boas práticas, o que também 
conferiria maior visibilidade, força e dinamismo ao projecto. 
Com estes objectivos presentes, as várias associações compro-
meteram-se a estabelecer novas parcerias, a nível nacional e 
transnacional, e a Irlanda e a Espanha aderiram ao projecto.

A redefinição do «Projecto de Cooperação Aldeias de 
Tradição» alargou o conceito inicial de «turismo de aldeia» 
de modo a incluir não só a promoção de alojamentos turísti-
cos, mas também outros aspectos que acrescentariam valor 
à denominação «Aldeias de tradição».

Esta nova estratégia previa acções claramente definidas,
destinadas a atingir os seguintes objectivos:
• concretizar o potencial turístico e os recursos das al-

deias;
• melhorar a qualidade de vida da população rural;
• promover o património histórico, cultural e ambiental;
• reforçar a rede de cooperação graças ao envolvimento 

de novos parceiros e territórios;
• organizar e orientar os recursos naturais, culturais e his-

tóricos para a conservação e as actividades recreativas;
• estimular a organização, a certificação, a promoção e a 

comercialização de produtos regionais, e promover a 
sua qualidade local comparativamente às alternativas 
de grande difusão;

Propriedades rurais típicas ...
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• harmonizar os critérios de selecção das aldeias;
• promover a autenticidade e a qualidade da imagem da re-

gião, a fim de aumentar a sua visibilidade e estimular o reco-
nhecimento da sua identificação com a população local;

• implementar o grupo europeu de interesse económico.

Experimentar a cooperação
As diferentes etapas ligadas à preparação desta segunda 
fase do projecto «Aldeias de tradição», como o estabeleci-
mento de parcerias entre os GAL para atingir objectivos co-
muns, a formulação de estratégias, a definição das acções, 
dos orçamentos e das responsabilidades de cada parceiro, 
foram relativamente fáceis.

Apenas surgiram problemas com a execução prevista do 
projecto e a assinatura oficial do protocolo de cooperação. 
Essas dificuldades foram essencialmente suscitadas pelo
facto de os diversos países parceiros utilizarem um calen-
dário diferente para os procedimentos da acção 2 (apoio à 
cooperação entre territórios rurais).

Os diferentes prazos praticados por cada Estado-Mem-
bro levaram a uma forte redução do tempo disponível para 
a realização de um projecto tão grande e complexo, crian-
do dificuldades de coordenação e de gestão. Na realidade, 
nem todos os parceiros tinham conseguido aprovar a acção 
2 nos seus países ou regiões e, por isso, não estavam em 
condições de começar. Consequentemente, o início oficial
do projecto foi adiado vários meses, tendo arrancado ape-
nas em 1 de Julho de 2004, com a assinatura do protocolo 
de cooperação e com a primeira actividade: «Reunião das 
aldeias de tradição/Missões empresariais».

O progresso inserido numa estratégia  
de desenvolvimento integrada
Para que uma estratégia de desenvolvimento integrada do 
projecto possa progredir é necessário que as diferentes fa-

ses sejam concluídas a nível local. Podem constantemente 
surgir problemas por insuficiências em matéria de coorde-
nação e gestão do projecto ou porque alguns parceiros te-
nham mais vontade de avançar do que outros. No entanto, 
a estreita colaboração das associações nacionais entre si e 
com os GAL poderá permitir a prestação dos serviços locais 
necessários para promover o turismo rural nestas aldeias. A 
longo prazo, espera-se que tais actividades se tornem au-
to-sustentáveis.

Apesar de ainda não ter terminado, o projecto «Aldeias 
de tradição», é considerado como uma prova de que é pos-
sível realizar projectos complexos através de uma coopera-
ção a nível europeu.

→

...construídas com materiais locais Um lugar para a descontracção numa pausa do caminho  
e a contemplação do património cultural
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Estados-Membros: Portugal, Países Baixos, 
Espanha, Irlanda e Itália.

Nome dos GAL:

Portugal:
Vale do Minho — ADRIMINHO
Vale do Lima — ADRIL
Vale do Cávado — ATAHCA
Vale do Ave — SOL DO AVE
Terras de Basto — PROBASTO
Vale do Sousa — ADER SOUSA
Baixo Tâmega — DOLMEN
Serras de Montemuro, Arada e Gralheira 
— ADRIMAG
Vale do Douro — BEIRA DOURO

Países Baixos:
Flevoland

Espanha:
Comarcas Condado e Paradanta — 
ADRICONPA
Ribeira Sacra Lucense— Grupo de Desarrollo 
Rural Ribeira Sacra Lucense
Portodemouros — Asociación Grupo Local de 
Desarrollo Rural Portodemouros
Val do Limia — TERRA DE CELANOVA — ADIM

Irlanda:
Blackwater Resource Development

Itália:
GAL PARTENIO
GAL TERRE D ´IRPINIA
GAL ALTO CASERTANO
GAL COLLINE SALERNITANE

Custo total do projecto: 545 509 euros

Para Portugal
Custo total do projecto: 177 009 euros
Fundos da UE: 101 515 euros 
Fundos nacionais: 54 660 euros
Fundos privados: 20 834 euros

Para os restantes parceiros do projecto, 
custo total:
Países Baixos: 37 500 euros
Espanha: 132 000 euros
Irlanda: 37 000 euros
Itália: 162 000 euros

Coordenador dos GAL
designado: ADRIL — Associação de 
Desenvolvimento Rural Integrado do Lima
Nome da pessoa de contacto:  
Francisco de Calheiros
Endereço: Praça da República, P-4990-062 
Ponte de Lima
Telefone: (351) 258 90 06 00
Telefax: (351) 258 90 06 09
E mail: adril@mail.telepac.pt

Fotografias cedidas pela unidade da rede nacional  
portuguesa

Projecto de cooperação transnacional — Aldeias de tradição
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Introdução
Há dez anos que Ali Edelenbosch é responsável pelo desen-
volvimento e a natureza, incluindo os três muito amados 
parques nacionais de Drents: Drentsche Aa; Drents-Friese 
Wold e Dwingelderveld.
Sempre que possível, dá alta prioridade ao desenvolvimen-
to das regiões rurais de Drents. O seu principal objectivo é 
tornar estas zonas locais agradáveis para viver e trabalhar, 
aproveitando as principais características de Drents: nature-
za, belas aldeias, florestas, calma e hospitalidade. «Natureza, 
agricultura, turismo e indústria não devem ser considerados 
incompatíveis. Fazem todos parte de uma sociedade em 
que as pessoas podem sentir-se bem», afirma.

Acerca do território de Drents Oriental
Drents Oriental é por muitos considerada como uma das 
zonas mais belas dos Países Baixos, sendo famosa pelos 
campos pitorescos, a paz e a tranquilidade. Também acolhe 
a prática de actividades muito variadas, como o ciclismo, o 
hipismo, o campismo, a canoagem e as caminhadas. Nas zo-
nas ocidental e setentrional de Drents Oriental, a paisagem 
é muito variada; o rio Drentsche Aa tem muitas zonas hú-
midas e ainda existem grandes e pequenas florestas, bem
como prados aráveis.
O vale Hunze atravessa Drents Oriental de norte a sul e é nele 
que se estão a desenvolver novas paisagens. No leste da re-
gião existem turfeiras onde se situam algumas das maiores 
explorações agrícolas de culturas arvenses. A agricultura e o 
turismo são os sectores que empregam mais gente na zona, 
tendo a maioria das empresas uma dimensão reduzida.
Drents Oriental nunca tinha participado no programa Lea-
der. Pensa-se que a iniciativa Leader pode ajudar a melhorar 
a ligação entre os recursos naturais da zona e o desenvol-
vimento económico, concentrando recursos nas pequenas 
empresas, na agricultura, no turismo rural e na melhoria da 
qualidade de vida das cidades locais.
Para atingir estes objectivos, o grupo de acção local Leader+ 
procura combinar as potencialidades do programa nacional 
de desenvolvimento rural, do programa de desenvolvimen-
to económico do norte dos Países Baixos e da iniciativa 
Leader+.

Como se iniciou o seu envolvimento na iniciativa Leader?
Foi quando me tornei directora-adjunta para o desenvolvi-
mento rural e a agricultura do Conselho Executivo da Pro-
víncia de Drents, em 1995, e presidi ao programa Leader II, 
que abrangia a zona sudoeste de Drents. O projecto tinha 
um orçamento muito pequeno, mas gostei muito do méto-
do Leader porque acabámos por financiar muitos projec-
tos muito inovadores. A gestão corrente do programa foi 
fácil porque tudo, designadamente o financiamento, era
assegurado pela nossa gestora do Leader. Trabalho muito 
de perto com ela, por isso as linhas de comunicação são 
curtas e é possível fazer as coisas muito depressa e com 
muita eficácia.

No seu entender, quais são as principais mudanças da 
iniciativa Leader II para o programa Leader+, e como 
afectaram o desenvolvimento rural a nível da base, na 
sua região?
A principal mudança, no meu entender, é o nível de buro-
cracia envolvido. Dirigimos o programa Leader+ na zona 
setentrional dos Países Baixos. Penso que a abordagem da 
base para o topo utilizada pelo Leader não combina neces-
sariamente bem com as restrições que ele impõe aos seus 
participantes. Por exemplo, para uma organização gerida 
por voluntários é muito difícil satisfazer todas as exigências 
necessárias à elegibilidade para uma subvenção Leader+. 
Temos procurado, por isso, trabalhar com organizações 
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maiores e projectos agregados. Quando concedemos sub-
venções a uma organização de voluntariado, certificamo-
nos de que esta obtém outras ajudas da sua autarquia local 
ou da nossa gestora Leader+.

Há algum projecto particular em que esteja a participar 
e que considere «especial» em termos de abordagem, 
conteúdo ou grupo-alvo? Pode explicar porquê?
Bem, existem muitos projectos de que me orgulho, mas 
penso que o «projecto das casas artísticas» se destaca por 
ser tão inovador, permitindo que os turistas passem as suas 
férias numa casa que também é uma obra de arte. A ideia 
surgiu de um grupo de habitantes locais, que agora traba-
lham com várias organizações de turismo neste projecto.

Também considero importantes os denominados «projec-
tos de criação de marcas» para o turismo rural e os projectos 
regionais. Estamos a tentar agrupar todos os alojamentos tu-
rísticos, as actividades e os produtos rurais em pequena escala 
sob a mesma marca. É um processo difícil, mas pensamos ser 
essencial que as actividades em pequena escala desenvolvidas 
nas zonas rurais cooperem umas com as outras.

Em Buinen está em curso um projecto totalmente di-
ferente. Nesta pequena aldeia, iniciámos o denominado 
«plano de desenvolvimento de aldeias», um processo clara-
mente da base para o topo. Em conjunto com o município 
e a aldeia, desenvolveu-se um projecto que visa melhorar a 
qualidade de vida das aldeias. Uma das acções é a recons-
trução do pequeno porto dessa aldeia.

Como mulher a trabalhar no Leader+, pensa existirem 
questões específicas que afectem as mulheres que vi-
vem e trabalham nas zonas rurais? Em caso afirmativo,
quais são e como pensa que devem ser resolvidas?
As mulheres desempenham um papel importante no de-
senvolvimento rural e muitas vezes sugerem ideias óptimas. 

Embora não tenhamos muitos projectos especificamente
destinados às mulheres, tentamos dar-lhes uma especial 
atenção no decurso dos projectos. Na maioria deles, as mu-
lheres participam tanto como os homens. Financiámos um 
projecto especialmente dedicado às raparigas, denomina-
do Cyberspace, com o objectivo de ensinar as raparigas da 
escola primária a criar um sítio Internet e a familiarizar-se 
com essa tecnologia.

Costuma pedir apoio e ideias a outras mulheres que 
trabalham no desenvolvimento rural? Considera-se um 
modelo a seguir em algum aspecto?
Não me considero modelo nenhum. Apenas constato que, 
por estimularmos a abordagem da base para o topo de uma 
forma consequente e mostrarmos os seus efeitos, outras re-
giões consideram-nos um exemplo a seguir.

A «cooperação» é um aspecto importante do Leader+. 
Em que actividades de cooperação, a nível nacional ou 
transnacional, esteve envolvida ou planeia participar? 
Se não participou em nenhuma, houve alguma razão 
para este facto?
A cooperação com outras regiões é muito importante e 
actuamos em três níveis. Começamos por tentar informar- 
-nos sobre as outras regiões e transmitir-lhes informações 
nossas, utilizando a rede nacional Leader e os contactos que 
temos no norte dos Países Baixos. É importante que as pes-
soas que dirigem os projectos permutem experiências. Rea-
lizámos muitas actividades úteis no Leader II, que podemos 
usar em nosso benefício no Leader+.

Em segundo lugar, gerimos três projectos em conjunto 
com a outra zona Leader de Drents. Um deles é o projecto 
de criação de marcas que mencionei antes. Estamos a ten-
tar reunir todas as actividades turísticas em pequena escala 

→
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sob uma única marca e tem toda a lógica fazê-lo em con-
junto com a outra zona Leader. Juntas, somos mais fortes e 
abrangemos uma área maior.

Também somos parceiros num projecto transnacional. 
Um dos objectivos do grupo de acção Leader é fortalecer 
as empresas locais fomentando os investimentos, lançando 
actividades em rede e dando apoio na área da gestão. Por 
isso, o GAL desenvolveu o projecto STIPO (Estímulo às em-
presas rurais) e participa no projecto transnacional «Trans-
net». O Transnet é uma iniciativa apoiada por oito regiões 
rurais da Comunidade Europeia, um projecto-piloto que 
pretende desenvolver as capacidades dos empresários ru-
rais através da ligação em rede e da formação. As empresas 
rurais também serão ajudadas a exportar e comercializar os 
seus produtos nas diversas regiões participantes da UE.

A cooperação transnacional é difícil. Na minha opinião, 
a participação num projecto transnacional deve beneficiar
o desenvolvimento da nossa região. Por exemplo, conside-
rava-se que a aprendizagem mútua era um dos objectivos 
do Leader II, mas a cooperação transnacional prevista no 
Leader+ deve ser mais do que isso. Idealmente, um projec-
to transnacional deve conduzir a resultados concretos, ser 
mais do que reuniões e trocas de experiências entre ges-
tores. Quando o GAL toma uma decisão sobre o projecto 
que quer aprovar, um dos critérios principais é saber se 
o dinheiro que investimos produz ou não resultados su-
ficientes. A participação em projectos transnacionais fica
cara devido às despesas de viagens e ao tempo gasto.

Se pudesse escolher um aspecto do programa Leader+ 
a que gostaria de ver dada continuidade depois de 
2006, qual escolheria?

Para mim, a abordagem regional é muito importante. 
Em conjunto com os diferentes intervenientes da região, 
tentamos realizar os nossos objectivos. A flexibilidade e a
responsabilidade são palavras-chave e espero que o Le-
ader conquiste um 
lugar proeminente 
na política de desen-
volvimento rural da 
União Europeia. Uma 
boa abordagem re-
gional só é possível 
quando Bruxelas ou 
o governo nacional 
não impõem dema-
siadas restrições. As 
linhas de comunica-
ção entre os execu-
tantes dos projectos 
e os responsáveis pela tomada de decisões devem ser muito 
curtas. Também considero importante que nos dêem a pos-
sibilidade de combinar os projectos Leader com a utilização 
de outros fundos, como os dos programas nacionais.

Quais considera serem os principais desafios para a
política de desenvolvimento rural nos próximos anos?

Considero importante que as decisões sejam tomadas 
na região. São as populações das zonas rurais quem melhor 
sabe que acções devem ser empreendidas. As regiões, a UE 
e o governo nacional devem ter estratégias para atingir os 
objectivos da sua política rural e a região deve poder deci-
dir livremente como deseja atingi-los. A UE e o governo na-
cional devem restringir as normas e regulamentos que nos 
impõem. Devemos reduzir a burocracia. Às vezes, tenho a 
sensação de que pagamos tanto pelo financiamento como
pelo controlo do programa. É imperioso que tornemos este 
aspecto economicamente mais eficiente.
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PORTUGAL

Proporcionar um futuro aos jovens 
do Alentejo Sudoeste
Um longo trabalho de desenvolvimento orientado para a juventude proporciona um futuro  
para os projectos regionais.

Introdução
A ESDIME é uma cooperativa que opera no Alentejo Sudo-
este, no sul de Portugal. A região é constituída pelos municí-
pios de Ferreira do Alentejo, Aljustrel, Ourique, Castro Verde 
e Almodôvar, juntamente com outras autarquias de menor 
dimensão (Grândola, Santiago do Cacém e Odemira). Tem 
uma superfície de cerca de 3 500 km² e uma população que 
ronda 45 000 habitantes, com uma densidade populacional 
de 13 habitantes por km². É uma região predominantemen-
te rural, caracterizada por uma taxa de desemprego eleva-
da, que obriga muitos jovens a abandonarem a região para 
procurarem trabalho, o que aumenta o envelhecimento da 
população. Embora a região possua uma grande variedade 
de recursos físicos e humanos, a economia baseada nos ser-
viços é prejudicada pelo reduzido espírito empresarial.

Um historial de iniciativas de desenvolvimento 
orientadas para a juventude
A ESDIME (Agência para o Desenvolvimento Local no Alen-
tejo Sudoeste) é o grupo de Acção Local desde a iniciativa 
Leader II e elaborou um plano de desenvolvimento local uti-
lizando diferentes iniciativas e programas, nomeadamente 
o Leader. O objectivo é dar formação a pessoas e organi-
zações que trabalham naquele que se poderá denominar 
«sector da educação não formal». Os jovens são particu-
larmente visados por estas iniciativas, dada a sua especial 
vulnerabilidade às mudanças e também dado o papel fun-
damental que têm a desempenhar no futuro da região. Na 
iniciativa Leader II, os jovens eram considerados prioritários 

e foi criada uma acção específica para financiar as suas acti-
vidades. Com o Leader+ está a seguir-se o mesmo caminho, 
disponibilizando-se fundos para o desenvolvimento destes 
objectivos.

O principal objectivo do programa, promover a «iniciati-
va» entre os jovens, está a ser realizado do seguinte modo:
• garantindo que os jovens têm acesso a informações de 

qualidade, baseadas no conhecimento profissional lo-
cal, a fim de definirem expectativas realistas com base
nas oportunidades disponíveis na região;

• criando condições favoráveis que ofereçam aos jovens 
uma entrada mais fácil na vida activa;

• identificando novas oportunidades de formação profis-
sional para os jovens da região;

• desenvolvendo projectos nas escolas básicas e secun-
dárias das zonas rurais, através da identificação da es-
cola como um recurso para o desenvolvimento local e 
da execução de acções que envolvam as crianças, os 
professores, as famílias, as instituições e as autarquias 
locais;

• publicitando informações relativas ao financiamento das
iniciativas dirigidas aos jovens e promovendo os contac-
tos entre o grupo de jovens e a organização política per-
tinente;

• participando activamente nas actividades destinadas 
aos jovens e organizadas por eles próprios;

• criando parcerias activas e estabelecendo um diálogo 
entre os jovens e as instituições regionais, a fim de iden-
tificar e tirar partido dos recursos locais comuns.

→

As crianças da escola primária também são incentivadas para a criatividade
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Apoiar as iniciativas com desenhos sobre o futuro

Desenvolvimento orientado 
para a juventude no Alentejo

Estado-Membro: Portugal
Região, distrito: Baixo Alentejo
Nome do GAL: ESDIME

População: 42 688
Superfície: 3 271 km2

A escola e o desenvolvimento local
Custo total do projecto: 21 667 euros
UE: 13 000 euros
Fundos privados: 8 667 euros

Promover os jovens
Custo total do projecto: 19 162 euros
UE: 11 497 euros
Outros fundos públicos: 958 euros
Fundos privados: 6 707 euros

Nome da pessoa de contacto:  
Isabel Benedito
Endereço: Rua do Engenho, 10
P-7600-337 Messejana Portugal
Telefone: (351) 284 65 00 00
Fax: (351) 284 65 52 74
E-mail: esdime@esdime.pt
Sítio Internet: www.esdime.pt

Fotografias cedidas pela unidade  
da rede nacional portuguesa
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Uma avaliação dos projectos Leader+
O projecto «A escola e o desenvolvimento local» é promo-
vido pela Escola Secundária de Aljustrel e recebe apoio téc-
nico para atingir os objectivos de estabelecer uma ligação 
nova e forte entre a escola secundária e a comunidade em 
geral (autoridades e empresas locais), e de criar uma nova 
consciência cívica. Estes objectivos serão alcançados atra-
vés do desenvolvimento de uma nova disciplina curricular 
denominada «Cidadania e Desenvolvimento», da criação 
de um programa de voluntariado para os professores e da 
organização, de dois em dois meses, de um fórum com os 
parceiros, para debater os assuntos relativos à educação e 
às escolas.

Outro projecto denominado «Promover a iniciativa dos 
jovens» procura fornecer-lhes informações sobre os progra-
mas nacionais e internacionais que podem apoiar financei-
ramente as suas actividades, designadamente intercâmbios 
de jovens e projectos nacionais e internacionais financiados
pelo programa «Juventude para a Europa».

Nestes dois projectos, a flexibilidade da abordagem
Leader+ e a estratégia e gestão a nível local reforçaram a 
estratégia para os «futuros cidadãos do Alentejo» que o  
ESDIME vem desenvolvendo desde o início da década de 
90. A abordagem em parceria permitiu reunir diferentes 
ideias e perspectivas e conceder mais recursos para alcan-
çar o objectivo comum de responder às necessidades dos 
jovens da região.



OS NOVOS ESTADOS-MEMBROS

A Hungria e  
a experiência Leader
Resumo de um estudo de:
Hajnalka Petrics, candidata ao doutoramento pela Universidade de Bolonha, Faculdade da Agricultura. Anikó Németh, Comissão 
Europeia, responsável geográfico, Unidade E.I.4, programas de desenvolvimento rural: Hungria, Itália, Malta

Introdução
A Hungria já tem alguma experiência com actividades do tipo 
Leader, pois em 2001 foi lançado um programa experimental 
com o objectivo de preparar os documentos e procedimen-
tos necessários, e permitir a aquisição da experiência neces-
sária para implementar o Leader+ logo a seguir à adesão.

A Hungria optou por executar a actividade do tipo Leader 
no âmbito do seu «Programa Operacional para a Agricultura 
e o Desenvolvimento Rural» co-financiado pela secção Orien-
tação do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrí-
cola e pelo Instrumento Financeiro de Orientação da Pesca. 
Com a experiência adquirida durante o programa-piloto do 
tipo Leader, foi possível estabelecer um pequeno número de 
grupos de acção locais nas comunidades rurais. A cooperação 
inter-territorial e transnacional também está prevista no dito 
Programa Operacional para a Agricultura e o Desenvolvimen-
to Rural e será posta em prática de acordo com os princípios 
da comunicação oficial da Comissão relativa a esta questão.

Breve síntese das abordagens locais  
de desenvolvimento rural na Hungria
A Hungria é um dos mais avançados dos 10 novos Esta-
dos-membros, já tendo experiência de actividades do tipo  

Leader. Em conexão com a sua política agrícola, destinada a 
aumentar a competitividade da produção agrícola, o Minis-
tério da Agricultura lançou um programa com uma vertente 
de desenvolvimento rural. Deu-se, assim, a grupos de nível 
micro-regional a oportunidade de analisarem a situação da 
sua região e desenvolverem uma estratégia baseada nas 
suas necessidades específicas e nos benefícios pretendidos.
No período de 1999-2001, procedeu-se à especificação e
aplicação dos programas de agricultura e desenvolvimen-
to rural, a nível micro-regional, de uma forma participativa. 
Criou-se, assim, uma «associação voluntária de povoados 
rurais» e desenvolveram-se várias iniciativas locais, que re-
forçaram a parceria local e aumentaram a capacidade de 
gestão.

Após este primeiro passo em matéria de programação 
integrada, o Ministério da Agricultura e do Desenvolvimen-
to Rural da Hungria lançou, em 2001, um programa-piloto 
experimental do tipo Leader, a fim de permitir a aplicação
do Leader+ assim que a Hungria aderisse à União Europeia. 
Os seus principais objectivos eram seleccionar parceiros lo-
cais adequados e testar a execução de um programa-piloto 
segundo os princípios básicos e as directrizes da iniciativa 
Leader.

O programa-piloto foi financiado pelo orçamento nacio-
nal, no âmbito do programa de desenvolvimento rural para 
2001-2002, com uma dotação global de 432 milhões de 
florins húngaros (aproximadamente 1,7 milhões de euros),
tendo cada grupo de acção local recebido cerca de 120 000 
euros de apoio. O programa-piloto centrou-se na prepara-
ção das três acções da iniciativa Leader+:
• acção 1: apoio a estratégias de desenvolvimento terri-

torial 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.

Os GAL elaboraram os seus planos locais de desenvol-
vimento rural no início de 2002, concentrando-se num dos 

→
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três grupos-alvo previamente definidos: apoio a famílias
numerosas; cooperação entre a população de etnia cigana 
e não cigana; e formação de jovens que vivem em zonas ru-
rais.

Conclusões desta primeira fase
O projecto-piloto do tipo Leader não esteve isento de pro-
blemas, o maior dos quais foi a limitada participação a nível 
local: as pessoas mantiveram-se cépticas devido à falta de 
recursos, sendo difícil mobilizá-las e persuadi-las a participa-
rem nas iniciativas locais. O processo foi também dificultado
pela escassez de recursos humanos a todos os níveis e pela 
falta de experiência administrativa suficiente em termos de
métodos de programação e da administração dos fundos 
públicos a nível local, devido à natureza inovadora e expe-
rimental do programa. Atendendo ao carácter introdutório 
do programa, nem sempre se respeitaram as características 
dos projectos do tipo Leader, como a complementaridade 
ou a inovação.

Apesar das dificuldades referidas no lançamento do
programa experimental, foram criados 14 GAL, que desen-
volveram e executaram os seus programas locais de desen-
volvimento rural, dando apoio a um total de 272 projectos 
locais, no total. Estes projectos focavam, por exemplo, a or-
ganização de acções de formação e de eventos locais; a re-
novação das aldeias e o desenvolvimento da economia lo-
cal. A aquisição das competências e experiência necessárias 
a todos os níveis de execução dos programas do tipo Leader 
e o crescente interesse das zonas rurais em participarem no 
Leader+ constituíram uma realização de importância con-
siderável.

Possibilidades facultadas após a adesão  
pelo Programa Operacional para a Agricultura  
e o Desenvolvimento Rural
Desenvolvendo a experiência adquirida durante o progra-
ma-piloto, a Hungria optou por incluir uma medida do tipo 
Leader+ no seu Programa Operacional para a Agricultura 
e o Desenvolvimento Rural para 2004-2006, co-financiado
pelos fundos estruturais. A contribuição da União Europeia 
durante o período de programação é de 317,2 milhões de 

euros, 312,8 milhões dos quais são provenien-
tes da secção Orientação do Fundo Europeu 
de Orientação e de Garantia Agrícola e 4,38 mi-
lhões de euros do Instrumento Financeiro de 
Orientação da Pesca. No que respeita à dota-
ção prevista para a medida do tipo Leader+, a 
União Europeia contribuiria com cerca de 14,3 
milhões de euros, complementados por fun-
dos públicos nacionais no valor de 4,7 milhões 
de euros durante o período de 2004-2006.

A medida implementa as seguintes acti-
vidades: aquisição de competências; lança-
mento de estratégias-piloto integradas de 
desenvolvimento territorial rural; cooperação 

inter-territorial e transnacional que se complementam e 
reforçam mutuamente; e criação de redes a nível europeu, 
regional e nacional.

A medida do tipo Leader+ prevê a selecção de 40 GAL, no 
máximo, ao abrigo da segunda acção. Os GAL representarão 
entre 10 000 e 100 000 pessoas e constituirão uma unida-
de homogénea em termos físicos, geográficos, económicos
e sociais. Nos critérios de selecção, inclui-se a avaliação da 
capacidade administrativa e da experiência dos GAL para 
administrar fundos públicos.

A selecção também tem em conta o conteúdo e a quali-
dade da estratégia do plano de desenvolvimento, incluindo 
a sua viabilidade e justificação, bem como as necessidades
e a sinergia entre os componentes específicos dos progra-
mas.

O Comité de Acompanhamento do Programa Operacio-
nal para a Agricultura e o Desenvolvimento Rural foi formal-
mente criado em 6 de Julho de 2004 e, nessa ocasião, os 
membros do comité aprovaram o complemento do progra-
ma operacional.

A execução da medida do tipo Leader+ ao abrigo do 
programa operacional foi lançada em inícios de 2005. De 
acordo com o calendário indicativo estabelecido pelo Mi-
nistério da Agricultura, a primeira ronda de pré-selecção de 
grupos de acção locais está prevista para a segunda meta-
de de 2005. A elaboração de estratégias e a execução dos 
planos de desenvolvimento local também estão previstas 
para a segunda metade de 2005, e a segunda ronda de pré- 
-selecção de grupos de acção locais para a primeira metade 
do ano de 2006. Os trabalhos preparatórios da programa-
ção, da parceria e da aplicação das suas estratégias deverão 
começar em 2006.

Conclusões
A introdução do programa experimental «da base para o 
topo» entre 1999 e 2001, e a posterior introdução de um 
programa-piloto do tipo Leader na Hungria entre 2001- 
-2004, levaram ao desenvolvimento de associações volun-
tárias de povoados rurais. Presentemente, estes abrangem 
uma parte significativa do país e incluem várias iniciativas
locais. O processo de aprendizagem do programa-piloto 
permitiu que algumas comunidades rurais criassem e geris-
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sem grupos de acção locais de acordo com os princípios do 
Leader+ e desenvolvessem e aplicassem estratégias locais 
de desenvolvimento rural.

O programa-piloto do tipo Leader contribuiu para com-
plementar o impacto dos sistemas nacionais de apoio à 
agricultura geridos a nível central. Anteriormente, tinha-se 
privilegiado o apoio a projectos individuais, que não mo-
bilizaram suficientemente os recursos internos dos actores
regionais, tais como empresários, organizações não gover-
namentais e autoridades locais. O programa-piloto do tipo 
Leader ajudou a mobilizá-los, reforçando a abordagem par-
ticipativa, agregando as iniciativas dos projectos individu-
ais, criando parcerias, reforçando as sinergias e apoiando-se 
mutuamente.

Além disso, o programa experimental do tipo Leader 
foi um processo de aprendizagem que ajudou a Hungria a 
preparar a documentação e os procedimentos necessários, 
bem como a adquirir a experiência indispensável para uma 
execução bem sucedida da medida do tipo Leader+, a se-
guir à adesão.

A Hungria ainda está confrontada com estruturas sociais 
envelhecidas e uma sociedade civil débil nas suas zonas ru-
rais. Por isso, as sociedades rurais necessitam de tempo e de 
apoio específico para compreenderem e adaptarem os prin-
cípios de um desenvolvimento rural territorial, integrado e 
baseado em parcerias. Também necessitam de auxílio para 
aprenderem os métodos, ideias e práticas necessários para 
a preparação e a execução de projectos de desenvolvimen-
to local. A cooperação entre as zonas rurais é uma alternati-
va que permite a transferência e o intercâmbio de conheci-

mentos e experiências, tendo proporcionado um processo 
de aprendizagem com benefícios tangíveis.

A cooperação transnacional ao abrigo da iniciativa 
Leader+ é ideal para o novos Estados-Membros adquirirem 
competências e aumentarem a sua capacidade de desen-
volvimento dos seus vulneráveis territórios rurais. A co- 
operação entre zonas rurais pode ter um valor acrescenta-
do muito significativo, oferecendo-lhes uma oportunidade
única para contextualizarem as suas actividades e compara-
rem as suas práticas com as de outras culturas. Também lhes 
poderá permitir beneficiarem das experiências de outros, a
fim de desenvolverem os recursos e competências locais.

Fotógrafos: EPA PHOTO; Peter Orosz, Mario Dudar.
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NOTÍCIAS — NOTÍCIAS — NOTÍCIAS

Dirk Ahner, director-geral adjunto, da Direcção-Geral da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, deu as boas-vin-
das aos participantes e referiu o último evento de coopera-
ção, organizado no âmbito da iniciativa Leader II em 1998. 
Este evento anterior serviu de base à realização de muitos 
projectos transnacionais e Dirk Ahner exprimiu a esperança 
de que o programa Leader+ fosse capaz de atingir um nú-
mero de projectos de cooperação pelo menos igual ao dos 
realizados ao abrigo do Leader II (cerca de 250).

No seu discurso, Nikiforos Sivenas, director da Direcção- 
-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, salientou 
o papel das autoridades de gestão, que auxiliaram os gru-
pos de acção locais (GAL) a empreenderem uma cooperação 
transnacional a que foram afectados cerca de 500 milhões 
de euros, a título da acção 2 do Leader+. Reconhecendo as 
dificuldades causadas pelas diferentes regulamentações dos

Estados-Membros, Nikiforos Sivenas mencionou seguida-
mente os esforços realizados pelo Observatório para ajudar a 
clarificar os diferentes procedimentos nacionais. Mencionou
também os workshops metodológicos disponíveis na feira, 
que também ajudariam os GAL a vencerem alguns destes 
desafios, bem como a função «laboratorial» do Leader+, que
permite abordagens novas e integradas ao desenvolvimento 
rural. Reconheceu que, actualmente, não existe um modelo 
de cooperação único e que alguns projectos estão confron-
tados com estruturas organizativas complexas. Assinalou, 
porém, a análise realizada pelo Observatório, que ajudaria os 
GAL a compreenderem os diferentes tipos de actividades de 
cooperação em curso. Em conclusão, instou os GAL a avança-
rem e desenvolverem os seus projectos de cooperação, não 
esquecendo os novos Estados-Membros, que têm uma gran-
de necessidade de partilhar experiências e conhecimentos.

Feira da Cooperação  
Leader+ em Bruxelas
«Feira da Cooperação: desenvolvimento rural através da criação de redes e parcerias transnacionais» foi o 
título de um evento de dois dias organizado pelo Observatório Leader+. Realizada em Bruxelas, nos dias 
27 e 28 de Junho, permitiu uma cooperação interactiva entre todos os participantes, incluindo mais de 300 
GAL de 27 países europeus. As várias apresentações, grupos de trabalho e mesas redondas conjugaram-se 
com uma exposição, o instrumento de «pesquisa de parceiro» em linha e anúncios de pesquisa de parceiros, 
para criar uma oportunidade única de cooperação transnacional ao abrigo do Leader+.

Boas-vindas aos delegados na sessão plenária de abertura
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Para transmitir uma noção do significado da cooperação
transnacional aos envolvidos nesses projectos, foram apre-
sentados três estudos de caso: «Orientação e gestão cultu-
ral dos museus regionais» (Áustria e Alemanha); «Uma rede 
de zonas húmidas europeias» (Itália, Finlândia e Grécia); e 
«Euroland Art» (França e Alemanha), numa sessão plenária. 
Os participantes puderam assistir seguidamente a várias 
mini-sessões plenárias paralelas, onde tiveram acesso a in-
formações sobre as diversas fases da cooperação transna-
cional através de outras apresentações de estudos de caso, 
bem como a mesas-redondas e workshops temáticos, que 
abordaram diversos temas Leader+. As sessões das mesas- 
-redondas repetiram-se no segundo dia e a exposição, cons-
tituída pelos stands das diversas redes nacionais e anúncios 
de projectos de cooperação, esteve patente ao longo de 
toda a feira. Os delegados tiveram, assim, mais uma oportu-
nidade de desenvolverem ideias e contactos nesta matéria.

Nas sessões plenárias finais, apresentaram-se as con-
clusões de todas as sessões de trabalho, as quais podem 
ser consultadas no sítio Internet Leader+ http://europa.
eu.int/comm/leaderplus. O evento foi encerrado por Ma-
riann Fischer Boel, membro da Comissão responsável pela 

Agricultura e o Desenvolvimento Rural. No seu discurso, a 
comissária referiu as negociações sobre o regulamento re-
lativo ao Desenvolvimento Rural para o próximo período 
de programação 2007-2013, e a importância de uma forte 
política de desenvolvimento rural para concretizar a nova 
estratégia comunitária de crescimento e emprego (Estraté-
gia de Lisboa).

Falando seguidamente, do papel central do Leader na 
execução da nova estratégia de desenvolvimento rural da 
UE, a comissária afirmou que o Leader já tinha demonstrado
a sua eficácia no apoio às economias rurais e na criação de
emprego a nível local. No futuro, o programa Leader não só 
continuaria este processo em maior escala como também 
desempenharia um papel importante em algumas acções 
fundamentais: desenvolvimento das capacidades locais; 
promoção de parcerias entre o sector público e o sector pri-
vado; melhoria da governação local; promoção da coopera-
ção e da inovação; e como escola de cooperação rural.

Falou também da importância dos projectos de coope-
ração para pôr as pessoas em contacto com novas ideias e 
abordagens, do modo como eles incentivam a inovação e o 

Mais de 300 GAL estiveram presentes no evento

→

Uma observação atenta 
dos anúncios  
de cooperação
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espírito empresarial e da forma como a cooperação trans-
nacional permite dar os primeiros passos para perspectivas 
cada vez mais vastas. A cooperação transnacional conti-
nuará, portanto, a ser um meio de divulgação do método 
Leader entre os territórios rurais, sobretudo nos novos Es-
tados-Membros. Referiu igualmente os efeitos duradouros 
da cooperação no âmbito dos projectos Leader II anteriores, 
que ainda hoje são visíveis.

Nas suas conclusões, a comissária Fischer Boel apontou a 
necessidade de melhorar as normas administrativas aplicá-
veis à cooperação, a fim de assegurar a inovação e valorizar
ao máximo as zonas rurais. O seminário, segundo afirmou,
reforçou a sua convicção de que «os grupos de acção locais 
têm a capacidade e a imaginação necessárias para promo-
verem soluções inovadoras».

Esta afirmação foi, em certa medida, confirmada pela
presidente, Véronique Weyland-Ammeux, chefe de equipa 
do Contact Point Leader+, que anteriormente informara que, 
nos últimos dois dias, vários GAL tinham encontrado parcei-
ros para os seus projectos de cooperação transnacional.

Uma visita a um stand nacional oferece muitos elementos

A comissária Fischer 
Boel é calorosamen-
te aplaudida após 
as suas observações 
finais  

Uma das várias sessões 
plenárias e workshops que 
servem de fórum de debate
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Leader+ em acção

Observatório Leader+: Instrumento de «pesquisa de parceiro» — Promover a cooperação

Destaque: Valorizar os produtos locais
• Bélgica Uma estratégia para os produtos agrícolas frescos
• Espanha Renovar a tradição nas ilhas Baleares
• Áustria Bergholz: construir uma plataforma de cooperação comum

Utilizar da melhor forma os recursos naturais e culturais
• Itália Aplicação de uma abordagem integrada: um novo ângulo sobre praças antigas
• Suécia Juventude sueca «afinada» com a natureza e a cultura

Melhorar a qualidade de vida nas zonas rurais
• Reino Unido Nunca se é demasiado jovem para participar: melhorar os parques infantis da 

comunidade
• Dinamarca «A escola junto à charneca. A charneca junto à escola»

Utilizar os novos conhecimentos e as novas tecnologias
• Alemanha Desenvolvimento regional na sala de aula : sim, é possível!
• Irlanda Óleo que brota do solo: as sementes da energia renovável

Cooperação no desenvolvimento rural
• França e Alemanha «Euro Land Art»: Cooperação transnacional a céu aberto
• Portugal, Itália, Países Baixos, Irlanda e Espanha Aldeias de tradição: turismo transnacional 

numa perspectiva portuguesa

As mulheres e os jovens no Leader+
• Países Baixos: Entrevista a Ali Edelenbosch, província de Drents oriental
• Portugal: Proporcionar um futuro aos jovens do Alentejo Sudoeste

Novos Estados-Membros Medidas do tipo Leader na Hungria

Notícias Leader+ Feira da Cooperação Europeia em Bruxelas, 27 e 28 de Junho de 2005

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 relacionados com os projectos descritos e, em especial, da elegibilidade das despesas. Os 
leitores devem, por conseguinte, tomar todas as precauções necessárias antes de fazer uso destas 
informações, que utilizam por sua conta e risco.
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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 locais (GAL), com ele-
mentos dos sectores público, privado e associativo, responsáveis pela aplicação dos programas 
de desenvolvimento rural nos seus territórios. Leader+ tem em vista ajudar os agentes rurais a 
repensarem as potencialidades a longo prazo das respectivas regiões. Incentiva a aplicação de 
estratégias de desenvolvimento sustentável originais, integradas e de alta qualidade, bem como a 
cooperação nacional e transnacional. A 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 pro-
cesso de selecção é aberto e rigoroso.

Ao abrigo de cada programa de desenvolvimento local, podem ser financiados projectos indivi-
duais adequados à estratégia da região. São elegíveis para Leader+ todos os projectos subven-
cionáveis ao abrigo do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA), do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE).
Ao nível da tomada de decisões no seio de cada GAL, os parceiros económicos e sociais e as asso-
ciações devem representar, no mínimo, 50% da parceria local.

Duração do período de programação 
2000-2006.

Subvenção comunitária
Um total de 5 046,5 milhões de euros, dos quais 2 106,3 milhões de euros (2 143,5 milhões de euros 
após indexação intercalar) são financiados pelo FEOGA, secção Orientação, e o restante através de 
financiamento público e privado.
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