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

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

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

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

e serviços das zonas rurais.

Beneficiários e projectos elegíveis: 
O apoio financeiro do Leader+ é concedido a parcerias, grupos de acção local (GaL), com ele-
mentos dos sectores público, privado e associativo, responsáveis pela aplicação dos programas 
de desenvolvimento rural nos seus territórios. Leader+ tem em vista ajudar os agentes rurais a 
repensarem as potencialidades a longo prazo das respectivas regiões. Incentiva a aplicação de 
estratégias de desenvolvimento sustentável originais, integradas e de alta qualidade, bem como a 
cooperação nacional e transnacional. a 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 individ-
uais adequados à estratégia da região. São elegíveis para o Leader+ todos os projectos subven-
cionáveis ao abrigo do fundo Europeu de Orientação e de Garantia agrícola (fEOGa), do fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (fEDER) e do fundo Social Europeu (fSE).

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

Duração do período de programação:
2000-2006. 

subvenção comunitária:
Um total de 5 046,5 milhões de euros, dos quais 2 106,3 milhões de euros (2 143,5 milhões de euros 
após indexação intercalar) são financiados pelo fEOGa, secção Orientação, e o restante através de 
financiamento público e privado.
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• Ecoteca fluvial: uma escola flutuante de desenvolvimento rural 
• Uma ferramenta na Internet para o transporte de mercadorias 
• freddie’s food Biz 2006
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• Qual o significado da ligação em rede para o Leader, no passado, no presente e no futuro

Melhorar a qualidade de vida nas zonas rurais
• Dinamarca — Questionamento positivo
• Espanha — Centro de Desenvolvimento Infantil: uma ludoteca 

Valorizar os produtos locais
• Suécia — Gotland, «ilha da gastronomia»: formar uma rede para vender 
• Irlanda — Glenbarrow farms: valorizar criando marcas

utilizar da melhor forma os recursos naturais e culturais
• Itália — Promover uma região através da certificação das zonas 
• Países Baixos — Uma fresta para o passado

utilizar os novos conhecimentos e as novas tecnologias
• Reino Unido — Reciclar montanhas de pneus nas montanhas de Mourne
• alemanha — aquecimento com biomassa: produzir madeira para gerar energia na 

Lusatia

Cooperação no desenvolvimento rural
• Áustria e alemanha — aprender com a Europa
• Itália e Bélgica — Rede de qualidade rural

as mulheres e os jovens no Leader+
• Luxemburgo — Entrevista com françoise Bonert, gestora do GaL 
• frança — «Espace femmes»: mulheres de mãos dadas

Novos estados-Membros
• O Leader em acção na República Checa
• Lições aprendidas na preparação para o novo eixo Leader

Notícias Leader+
• Seminário do Observatório Leader+ em Tihany, na Hungria: o Leader nos novos Esta-

dos-Membros

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 divul-
gar informações exactas e actualizadas. Caso nos sejam assinalados erros, procu-
raremos corrigi-los. todavia, a Comissão declina toda a responsabilidade quanto 
às informações contidas na presente revista, nomeadamente a nível dos dados fi-
nanceiros relacionados com os projectos descritos e, em especial, da elegibilidade 
das despesas. Os leitores devem, por conseguinte, tomar todas as precauções ne-
cessárias antes de fazer uso destas informações, que utilizam por sua conta e risco.
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do formulário disponível no seguinte endereço: http://ec.europa.eu/leaderplus
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Numa palavra…

A ligação em rede

Como sabemos, a forma como a abordagem Leader 
tenta dar resposta aos problemas com que as zonas 
rurais da Europa estão confrontadas caracteriza‑se 

por vários pontos fortes. A busca de soluções a nível local 
sem descurar o intercâmbio de ideias a nível nacional e eu‑
ropeu é disso exemplo. Concretamente, trata‑se de mobili‑
zar os actores locais para que se envolvam no futuro da sua 
zona e de abrir os espaços rurais a outros territórios, pro‑
movendo o intercâmbio e a transferência de experiências 
através da criação de redes. São estes os pontos fortes des‑
ta abordagem e, por isso, no âmbito da acção três da inicia‑
tiva Leader+, se previu que, em cada Estado‑Membro, o 
apoio à criação de redes será obrigatório e não opcional, 
como acontecia no Leader II. 
O Leader+ tem procurado, claramente, continuar a pro‑
mover o intercâmbio de realizações, experiências e know-
-how nas comunidades rurais, acção que prosseguirá, 
sem dúvida, no novo período de programação, com a in‑
tegração da ideologia de ligação em rede do Leader nas 
redes de desenvolvimento local. Do mesmo modo, as re‑
des europeias e nacionais têm um papel a desempenhar 
e, na secção «Destaque» da presente revista, é bem visível 
a variedade de organizações oficiais e informais e o papel 
que desempenham, quer sejam a «Europe Direct», as uni‑
dades de redes nacionais, o Observatório Europeu, as as‑
sociações dos grupos de acção local, quer mesmo os pró‑
prios grupos de acção local, que podem representar uma 
rede a nível local.
A nível europeu, o Observatório oferece a todos os agen‑
tes rurais europeus a oportunidade de terem um bom 
nível de intercâmbio sobre tudo o que se passa no âmbi‑
to da iniciativa Leader+. À semelhança de muitas das es‑
truturas nacionais existentes, o Observatório Leader+ 
tem organizado vários eventos e produzido diversas pu‑
blicações (incluindo a Leader+ Magazine). Eventos como 
a «Feira da Cooperação», realizada em Junho de 2005, 
proporcionam aos agentes rurais, em especial aos GAL 
Leader+ dos Estados‑Membros, uma dessas oportunida‑
des para criar redes, efectuar intercâmbios, procurar par‑
ceiros para a cooperação transnacional e, o que não é 
menos importante, ajudar outras parcerias locais a elabo‑
rarem as suas futuras estratégias de desenvolvimento ru‑
ral. Foi por isso que a Comissão Europeia deu grande im‑
portância à organização do seu primeiro seminário des‑
centralizado num novo Estado‑Membro. Como os leitores 

terão oportunidade de ler, mais adiante, este evento, rea‑
lizado na Hungria, atraiu quase 300 participantes, grande 
parte dos quais oriunda de outros novos Estados‑ 
‑Membros e para os quais a possibilidade de se encontra‑
rem «frente a frente», de participarem em workshops es‑
pecíficos e, na verdade, de realizarem os seus próprios 
encontros pessoais se revelou uma experiência inestimá‑
vel e que, a meu ver, será muito frutuosa nas suas activi‑
dades futuras.
Claro que não devemos esquecer o excelente trabalho que 
continua a realizar‑se a nível nacional. As redes rurais na‑
cionais e, em especial, as unidades das redes nacionais Le‑
ader+, fornecem aos GAL e a outras partes interessadas 
um manancial de informações e de oportunidades (atra‑
vés de eventos, publicações e sítios web) para se ligarem 
em rede e permutarem melhores práticas e projectos ino‑
vadores, sendo importante que este trabalho continue no 
próximo período de programação. 
Por último, gostaria de aproveitar esta ocasião para real‑
çar a importância da ligação em rede, instando os leitores 
a aproveitarem todas as oportunidades nesta matéria e, 
sobretudo, a não esquecerem como essa ligação em rede 
é fundamental a nível dos projectos. Há muitos exemplos 
em que o êxito de um projecto depende grandemente 
das redes que foram criadas, tanto para a sua concepção 
como para a sua execução, e este facto é confirmado por 
vários estudos de caso apresentados na presente edição, 
designadamente os da Áustria, Itália e Suécia, e pelo pro‑
jecto de cooperação entre a Bélgica e a Itália. Os projec‑
tos semelhantes e complementares devem ser ligados 
em rede através de projectos de cooperação e também 
no âmbito de uma estratégia de capitalização e difusão 
das experiências a nível nacional e europeu. Na verdade, 
estou persuadido de que nunca é demais realçar o papel 
das redes rurais da Europa na consecução do desenvolvi‑
mento rural sustentável.

por Uwe Lerbs, Comissão 
Europeia, DG Agricultura 
e Desenvolvimento Rural, 
Unidade F.3



O turismo tem grande importância 
económica para a ilha de Texel e o 
município considera que o desen-
volvimento sustentável é um aspec-
to fulcral da sua estratégia turística.

 Tendo isto presente, a «Stichting 
Duurzaam Texel» (Fundação para 
uma Texel Sustentável) desenvolveu 
um projecto susceptível de permitir 
a renovação sustentável de vários 
milhares de casas de férias. A funda-
ção consiste numa cooperativa de 
empresários e de organizações não 
governamentais que lança e esti-

mula actividades destinadas a promover o desenvolvi-
mento sustentável. A sua acção desenvolve-se em seis do-
mínios principais, incluindo a construção sustentável, e é 
financiado pela Câmara Municipal de Texel, a província de 
Noord-Holland, a comunidade empresarial de Texel e vá-
rios outros investidores. 

Quando muitas das casas de férias da ilha foram constru-
ídas, eram sobretudo usadas no Verão, mas actualmente são 
usadas durante todo o ano e, por isso, exigem melhores iso-
lamentos, os quais, entre outros aspectos, são importantes 
para economizar energia. Uma vez que há poucos terrenos 
disponíveis para a construção de casas de férias novas, cerca 
de metade das 3 600 pequenas casas existentes deverá ser 
remodelada ou reconstruída na próxima década.

Dado o baixo nível de conhecimentos sobre a renova-
ção sustentável de casas de férias existente quer em Texel 
quer noutros pontos do continente, a «Stichting Duurza-
am Texel» vislumbrou no Leader+ uma oportunidade de 
colmatar essa lacuna. Os fundos Leader+ serão utilizados 
para financiar estudos sobre este tema, divulgar os seus 
resultados entre o grupo-alvo e financiar a renovação de 
uma casa de férias seleccionada. Deste modo, o Leader+ 
contribui significativamente para reduzir o consumo de 

energia em Texel e criar, simultaneamente, alojamentos tu-
rísticos de melhor qualidade.

Leader+ EM ACÇÃO

A renovação sustentável de Texel
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Estado-Membro: Países Baixos
Região: Noord Holland
Nome do GAL: Kop van Noord-Holland en Texel

Custo total do projecto: 90 200 euros
UE: 27 000 euros
Outros fundos públicos: 18 000 euros
Fundos privados: 45 200 euros

Nome da pessoa de contacto: Nienke Bloksma, 
Stichting Duurzaam Texel
E-mail: info@duurzaamtexel.nl
Sítio Internet: 
http://www.duurzaamtexel.nl/uk/building_holiday.html

Fotografia cedida pela unidade da rede nacional 
dos Países Baixos



Estado-Membro: Portugal
Região: Algarve
Nome do GAL: Associação 
Terras do Baixo‑Guadiana
Custo total do projecto: 
156 000 euros
UE: 52 500 euros
Outros fundos públicos: 
22 500 euros
Fundos privados: 
81 000 euros
 
Nome da pessoa de contacto: 
Jorge José Horta Revez
E-mail: 
geral@atbaixoguadiana.pt

Fotografia cedida pela unidade 
da rede nacional de Portugal

Este projecto, denominado «Ecoteca 
Fluvial – Vector de Desenvolvimento 
do Grande Rio do Sul», envolve fun‑
dos do Leader+ para a aquisição e a 
transformação de um barco numa 
«escola de turismo», que realizará vá‑
rias actividades relacionadas com as 
necessidades educativas da região do 
Baixo Guadiana.

Esta iniciativa enquadra‑se nas 
prioridades do GAL no que toca à 
gestão dos recursos naturais da zona. 
A ideia é reforçar a regeneração eco‑
nómica da região graças ao desenvol‑

vimento dos recursos naturais e culturais através de uma «es‑
cola de turismo». 

A Associação de Defesa do Património de Mértola, promo‑
tora do projecto, designou vários parques e reservas naturais 
que ajudam a reforçar a identidade regional do projecto, in‑
cluindo o Parque Natural do Vale do Guadiana, a Reserva Na‑
tural de Castro Marim e Vila Real de Santo António. O projecto 
pode considerar‑se bastante inovador quanto ao modo como 
procura definir os recursos naturais e culturais da zona, com 
uma abordagem pedagógica que inclui diversas formas de 
conservação da natureza. São, deste modo, incentivados os 
estudos, a experiência e a demonstração de actividades asso‑
ciadas à conservação da natureza, em especial as relaciona‑
das com os ecossistemas lênticos e lóticos (1).

A viagem inaugural do barco, de nome «Saramugo» (es‑
pécie de peixe que só se encontra no Baixo‑Guadiana), re‑
alizou‑se no dia 1 de Abril de 2006, com saída do porto 
mineiro do Pomarão. Este projecto faz parte de um desen‑
volvimento regional mais vasto que está planeado para o 
vale do Guadiana.

(1) Um ecossistema lótico tem águas correntes, ao passo que num 
ecossistema lêntico as águas são paradas.

Ecoteca Fluvial: uma escola flutuante 
de desenvolvimento rural
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A Finlândia é um país grande em 
superfície, mas não em população. 
As longas distâncias combinadas 
com o preço dos combustíveis, que 
não cessa de aumentar, fazem com 
que o transporte de mercadorias 
seja uma preocupação financeira 
cada vez mais significativa, espe‑
cialmente para as pequenas e mé‑
dias empresas. Jari Kylmä e o seu 
amigo Ari Takanen tiveram a ideia 
de criar um sítio web para ajudar as 
pequenas empresas a encontrarem 
fretes de transporte de ida ou de 

volta, ou espaço adicional em fretes de mercadorias já 
existentes.

Com alguma ajuda e aconselhamento do consultor em‑
presarial do município, bem como do gestor do GAL, foi 
possível pôr a ideia em prática. Embora não tenha envolvi‑
do um montante muito elevado, o apoio do Leader+ foi 
essencial. «Não necessitámos de pedir empréstimos ao 
banco e pudemos arrancar com o nosso próprio dinheiro e 
uma subvenção do Leader+».

O projecto «Jametec» teve início em 2005 e vai conti‑
nuar até ao fim de 2006. O sítio web já está a funcionar e, 
até agora, gratuitamente. «Talvez tenhamos começado 
com demasiadas cautelas e um excesso de descrição, mas 
mantemos o sítio gratuito até termos mais alguns clien‑
tes, para mostrar que o sistema funciona. Ambos temos o 
nosso emprego fora desta empresa – pelo menos até ela 
crescer». A subvenção do Leader+ foi utilizada para de‑
senvolver o sítio web e fazer pequenos investimentos. O 
sítio web ainda está a ser desenvolvido e poderá vir a tor‑
nar‑se internacional.

As empresas ou pessoas que tenham algo para trans‑
portar podem anunciar essa necessidade gratuitamente. 
Os transportadores podem procurar informações sobre 

cargas adequadas para os seus serviços que tenham sido 
anunciadas no sítio web e, caso estejam interessados, re‑
ceberão as informações de contacto necessárias através 
de mensagens de texto enviadas para os seus telefones 
móveis. É este serviço que está a crescer e que será a fon‑
te de receitas da empresa. A continuação do seu êxito 
depende agora da divulgação e da credibilidade alcança‑
das através de uma publicidade direccionada e de uma 
boa reputação.

Leader+ EM ACÇÃO

Uma ferramenta na Internet para o transporte de mercadorias
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Estado-Membro: Finlândia
Região: Keski‑Pohjanmaa
Nome do GAL:  
Rieska‑Leader ry

Custo total do projecto: 
51 500 euros
UE: 12 375 euros
Outros fundos 
públicos: 12 375 euros
Fundos privados:
26 750 euros

Nome da pessoa 
de contacto: Jari Kylmä
E-mail: jari.kylma@rahtinetti.fi 
Sítio Internet: 
http://www.rahtinetti.fi

Fotografia cedida por Erkki Häme



Este projecto transnacional envolve 
dois GAL Leader+: a Blackdown Hills 
AONB Partnership (Reino Unido) e o 
Tipperary Leader Group (Irlanda). Fo‑
ram escolhidas para o projecto 
três escolas primárias em cada zona 
dos GAL. No Reino Unido, o projecto 
desenvolveu um trabalho anterior de 
informação das crianças sobre a im‑
portância de uma alimentação sau‑
dável e o papel que os alimentos pro‑
duzidos a nível local nela podem ter, 
assente no personagem «Freddie, De‑
tective da Comida» («Freddie the 

Food Detective»), tendo sido lançado nas 20 escolas primárias 
da zona Leader+ de Blackdown Hills. Na Irlanda, o projecto 
baseou‑se na iniciativa SCOOPE (1), que incentivara as crian‑
ças do ensino primário a desenvolverem uma cultura e um 
espírito empresariais desde muito pequenas. 

Sendo um projecto transnacional, as escolas seleccio‑
nadas não só puderam beneficiar da experiência de cada 
um dos GAL, como também puderam aceitar o desafio de 
criar uma pequena empresa alimentar centrada na utiliza‑
ção de matérias‑primas e alimentos produzidos localmen‑
te. O projecto Freddie’s Food Biz é diferente de muitos ou‑
tros projectos alimentares, uma vez que é «liderado pelas 
crianças», baseando‑se na criatividade destas para desen‑
volver, gerir e administrar as suas próprias empresas ali‑
mentares. Além disso, o projecto põe as crianças directa‑
mente em contacto com os produtores locais e os métodos 
agrícolas característicos da região, para compreenderem o 
que são alimentos produzidos a nível local. Isto tem, por 
sua vez, estimulado a actividade econó‑
mica local, para além de mostrar 
como é que os produtores 
locais apoiam o ambiente 
numa paisagem natu‑
ral protegida. 

No âmbito do 
Freddie’s Food Biz, 
uma equipa de fil‑
magens passou 
um dia com cada 
uma das escolas 
primárias partici‑
pantes, tendo sido 
realizado um filme 
de vinte minutos. A 
intenção é utilizar 
este filme, financiado 
pelo Leader+, como uma 

(1) School Children Organising and Exploiting 
Profitable Enterprises (Crianças das Escolas 
que Organizam e Exploram Empresas Lucrativas).

ferramenta pedagógica para inspirar outras escolas a reali‑
zarem iniciativas semelhantes. Será enviado um relatório 
(acompanhado por uma cópia do filme) às LEA (Local Edu‑
cation Authorities – Autoridades Educativas Locais).

Freddie’s Food Biz 
(empresa alimentar do Freddie) 200�
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Estado-Membro: Reino Unido
Região, distrito: South‑West England, Devon
Nome do GAL principal: Blackdown Hills Rural  
Partnership Leader+

Estado-Membro: Irlanda
Região, distrito: Southern & Eastern, Tipperary
Nome do GAL: Tipperary Leader Group

Custo total do projecto: 31 702 euros
UE: 14 266 euros
Outros fundos públicos: 4 206 euros
Fundos privados: 13 230 euros

Nome da pessoa de contacto: Amanda Binnie
E-mail: amanda.binnie‑foodlinks@hotmail.co.uk
Sítio Internet: www.blackdown‑hills.net

Fotografia cedida pela unidade da rede nacional 
do Reino Unido
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Qual o significado da ligação em 
                       para o Leader, no passado, 
no presente e no futuro
Por Dorothée Duguet, perita em assuntos rurais, Observatório Leader+ 

Destaque

Introdução
A ligação em rede, uma das questões fulcrais da iniciativa 
Leader, também é uma questão muito complexa no que res‑
peita aos objectivos, instrumentos, métodos de execução, 
agentes envolvidos e formas de satisfazer as necessidades 
dos beneficiários. Na altura da redacção do presente núme‑
ro, já estão em curso negociações activas sobre o modo de 
integrar a ligação em rede no desenvolvimento rural futuro, 
para que ela possa evoluir significativamente em relação ao 
que era no âmbito dos programas Leader I, Leader II e Lea‑
der+. Passar de uma rede sobretudo constituída por agen‑
tes Leader para uma rede de desenvolvimento rural vasta e 
eficaz é, realmente, um importante desafio. 

Nos novos Estados‑Membros (UE‑10), a falta de uma ex‑
periência duradoura de ligação em rede no âmbito do Le‑
ader suscita uma maior necessidade de explicar os siste‑
mas usados nas diversas fases do programa. As lições 
aprendidas com estes sistemas são necessárias não só para 
construir ou reforçar as actuais redes Leader+, mas tam‑
bém para planear a futura rede de desenvolvimento rural.

Imaginar‑se‑ia que os representantes da UE‑15, devido 
à experiência obtida nos programas Leader anteriores, se 
sentiriam mais à vontade com este tema e teriam ideias 
mais claras sobre as soluções que deveriam escolher. No 
entanto, ficou patente numa reunião informal realizada 
em Bruxelas, em Janeiro de 2006, que a maioria dos repre‑
sentantes da UE‑15 apenas conhece, geralmente, os siste‑
mas utilizados no próprio país e está igualmente ansiosa 
por saber mais sobre as experiências feitas noutros países, 
a fim de definir a sua própria solução de ligação em rede 
para o futuro período de programação. 

Esta observação levou a Comissão a pedir ao Contact 
Point do Observatório Europeu Leader+ para lançar um es‑
tudo destinado a reunir, pela primeira vez, as experiências 
de ligação em rede e extrair as lições passadas sobre este 
tema específico, com o intuito, nomeadamente, de prepa‑
rar a rede para o futuro. 

Uma base para o inquérito sobre a ligação em rede
Este estudo foi realizado entre Março e Setembro de 2006, 
estando dividido em duas fases complementares, cada uma 

delas composta por uma entrevista. A fim de cobrir este tema 
de uma forma mais ampla, foram contactados diferentes gru‑
pos de pessoas: tanto as que estiveram ou ainda estão envol‑
vidas no programa Leader, como as que acompanharam o 
seu desenvolvimento e, por isso, podem fazer uma análise in‑
teressante do que foi feito nesta matéria. Entre essas pessoas, 
incluem‑se representantes da Comissão Europeia, autorida‑
des de gestão, unidades de redes nacionais, GAL, associações 
informais de GAL, ministérios governamentais, zonas tipo  
Leader e outras redes nacionais ou europeias que trabalham 
sobre o tema do desenvolvimento rural, etc. Tudo somado, 
foram mais de 130 estruturas diferentes de toda a UE‑25!

As duas fases do estudo podem resumir‑se da seguinte 
forma: 
• Fase 1: Esta fase consistiu na criação de uma defini‑

ção comum das questões que um documento sobre 
a ligação em rede deveria focar. Através de cinco 
perguntas muito gerais, pretendia‑se definir os pon‑
tos considerados essenciais para o tema da «ligação 
em rede» e os aspectos que as pessoas necessita‑
vam de conhecer melhor para prepararem o futuro. 
Desta primeira fase, resultaram alguns elementos 
de pormenor, sendo um dos mais interessantes a 
noção da necessidade de uma definição comum da 
própria expressão «ligação em rede», pois parecia 
que todos a utilizavam, mas com significados algo 
diferentes. 

• Fase 2: Esta fase constituía o estudo principal e coloca‑
va perguntas como: O que é a ligação em rede? Como 
tem sido efectuada no contexto do programa Leader? 
O que se poderá aprender com as experiências passada 
e presente para preparar a futura rede de desenvolvi‑
mento rural?
A segunda parte foi organizada em torno de sete te‑

mas: definição do conceito de ligação em rede no Leader e 
no desenvolvimento rural, como é que as redes têm sido 
formadas, os métodos utilizados, os instrumentos desen‑
volvidos, os recursos necessários para uma ligação em 
rede eficiente, as lições a aprender com as experiências 
passadas e a preparação do futuro. 

rede
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Os diferentes tipos de redes 
que operam no âmbito do Leader
As estruturas de ligação em rede devem reunir as pessoas 
para permutarem experiências e conhecimentos, informar e 
promover acções de desenvolvimento rural, encontrar par‑
ceiros para os projectos e fazer com que as pessoas se sintam 
mais fortes por fazerem parte de uma unidade mais vasta. 

No âmbito dos programas Leader, estas redes desen‑
volveram‑se, com quantidades variáveis de actividade e 
formalidade, a diversos níveis e para pessoas diferentes. 

1. Os GAL e as redes «formais» de agentes Leader
As unidades das redes nacionais e europeias foram inicial‑

mente criadas, segundo os textos europeus, para serem as 
estruturas de rede oficiais do programa Leader. Foram incum‑
bidas de conceber instrumentos para ajudar os beneficiários 
(sobretudo GAL) na execução do programa e de prestar assis‑
tência técnica directa aos GAL sobre questões específicas, por 
exemplo em assuntos relativos à cooperação. O seu estatuto 
(público ou privado), dimensão (número de trabalhadores), 
missões e forma de funcionamento variam muito consoante 
os contextos nacionais (situação administrativa e jurídica do 
Leader) e também com as opções tomadas a nível nacional. 
Podemos ter, por exemplo, uma estrutura pública, como na 
Irlanda, onde a unidade nacional da rede está sedeada num 
estabelecimento de ensino, ou estruturas privadas nomeadas 
após um convite oficial à apresentação de propostas, como 
em muitos outros Estados‑Membros. Também podem surgir 
consórcios entre os sectores público e privado, como no caso 
da Itália. A função essencial destas unidades de rede é prestar 
apoio e assistência técnica aos agentes locais. São, por vezes, 
denominados «unidade de apoio» e não devem ser confundi‑
dos com as chamadas redes «informais», entendidas como os 
únicos dispositivos genuínos de ligação em rede da base para 
o topo. 

2. As redes «informais» de GAL e outros agentes Leader
Algumas associações de GAL surgiram espontanea‑

mente a nível nacional e europeu. Estas redes, incorrecta‑
mente denominadas «redes informais» possuem, efectiva‑
mente, um estatuto jurídico e estão organizadas como as‑
sociações (organizações sem fins lucrativos). Foram criadas 
pelos próprios GAL, no âmbito do Leader I ou II, e criaram a 
ELARD (1), a associação europeia de GAL. Estas estruturas, 
tanto a nível nacional como a nível europeu, têm trabalha‑
do muito activamente no contexto do Leader II, auxiliando 
directamente os GAL no seu trabalho quotidiano e tam‑
bém a apresentarem posições comuns dos GAL sobre 
questões para eles fundamentais (agindo como um grupo 
de interesse). O impacto produzido por algumas destas es‑
truturas na execução do programa, em alguns países, le‑
vou, por vezes, a que fossem directamente financiadas 
através dos fundos Leader (por exemplo, em Espanha e na 
Grécia). Algumas delas foram bastante alargadas no Lea‑
der+, de modo a poderem representar um número sufi‑
ciente de GAL e encontrar o seu lugar entre a rede formal e 
as outras redes não‑Leader. 

�. As redes de autoridades de gestão
Esta rede, inicialmente estruturada em torno de «Comi‑

tés de Direcção», que se realizam duas vezes por ano e são 

(1) European Leader Association for Rural Development for LAGs (Associação 
Leader Europeia de Desenvolvimento Rural para os GAL)

organizados pela Comissão Europeia, tornou‑se ligeira‑
mente mais consistente graças a reuniões e contactos in‑
formais. A necessidade de debater questões comuns, de 
encontrar soluções para problemas comuns, etc., deu ori‑
gem a uma rede que poderia desempenhar um papel mui‑
to activo nos programas de intercâmbio e regimes de tuto‑
ria eventualmente desenvolvidos entre alguns países dos 
antigos e dos novos Estados‑Membros. 

Algumas lições a aprender com a ligação 
em rede do Leader+
O inquérito permitiu identificar várias dificuldades e debi‑
lidades que impediram um bom começo no âmbito do Le‑
ader e que deveriam ser tidas em conta relativamente aos 
seguintes aspectos:
• Começo oportuno e procedimento de criação das uni‑

dades de rede aos diferentes níveis, desde o início do 
período de programação e, quando necessário, estabe‑
lecimento de actividades específicas que satisfaçam as 
necessidades sentidas no terreno (isto é, fase 1: conhe‑
cer os GAL e os beneficiários, dar informações que os 
ajudem a lançar a sua estratégia de desenvolvimento 
local; fase 2: apoiar a execução das estratégias de de‑
senvolvimento transferindo informações de um grupo 
para o outro, prestar um apoio directo em relação a ne‑
cessidades específicas, como a cooperação, a assistên‑
cia técnica temática, etc.; fase �: reunir informações e 
conhecimentos sobre o que foi alcançado e prestar 
apoio mesmo até ao final do programa). 

• Envolvimento dos futuros utilizadores na definição do 
dispositivo de ligação em rede.

• Desenvolvimento de instrumentos comuns e sua dis‑
ponibilização às diversas unidades de rede, de modo a 
que elas consigam depois finalizá‑los de acordo com as 
suas necessidades específicas. Isto implicaria a disponi‑
bilidade, desde o início do programa, de alguns instru‑
mentos comuns a nível europeu que permitissem um 
melhor acesso a todas as informações existentes.

Alguns ingredientes que poderiam 
ser a base do êxito das futuras redes
A primeira lição a aprender com o que foi feito no âmbito 
dos diversos programas Leader em termos de ligação em 
rede é a de que as unidades de rede, sejam quais forem as 
suas actividades, têm de conhecer a sua audiência e o seu 
público‑alvo. Algumas unidades utilizaram eficazmente os 
serviços de mediadores externos para identificar as neces‑
sidades existentes e definir a melhor estratégia para lhes 
responder. 

A ligação em rede teve efeitos positivos para os partici‑
pantes. Esta afirmação aparentemente simples poderia ser, 
de facto, uma solução para aumentar a participação. Os 
GAL com experiência de ligação em rede e que a conside‑
raram útil, por qualquer razão, são certamente os melhores 
embaixadores da rede. São os representantes do público‑ 
‑alvo que podem convencer os seus colegas do valor acres‑
centado que a ligação em rede pode proporcionar, que os 
podem persuadir de que o tempo gasto nesta tarefa não é 
tempo perdido, mas sim um investimento a longo prazo. 
Por que não imaginar até um sistema em que alguns dos 
actuais representantes dos GAL (ou de outras estruturas 
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de ligação em rede associadas ao desenvolvimento rural) 
trabalhem nas novas unidades de rede? 

Há outras questões determinantes para a definição e a 
implantação de uma rede de desenvolvimento rural efi‑
ciente.

1. Comunicação prévia: A Comissão Europeia deve, 
nomeadamente, explicar bem o que se espera oficialmen‑
te de uma unidade de rede para que os Estados‑Membros 
possam compreender claramente estas tarefas e ver como 
as devem realizar a fm de dar resposta às necessidades na‑
cionais específicas. Esta explicação prévia também permi‑
te que todos os parceiros da futura rede comuniquem as 
suas necessidades futuras e a sua visão da «rede ideal» 
para abranger as tarefas mencionadas. Os candidatos inte‑
ressados na unidade de rede também podem começar a 
criar antecipadamente as parcerias e equipas mais ade‑
quadas para satisfazer as necessidades, tanto oficiais como 
provenientes do terreno. 

2. Eficiência: As unidades de rede devem provar às es‑
truturas Leader e aos agentes de desenvolvimento rural 
que vale a pena gastar algum tempo e dinheiro a partici‑
par nas actividades das redes. As unidades de rede devem 
centrar‑se em temas que o público‑alvo e os parceiros da 
rede considerem fundamentais. É igualmente necessário 
dispor de pessoal suficiente e com as competências e ex‑
periência adequadas para coordenar e gerir a unidade de 
rede e as suas tarefas.

 Deverá existir um contacto frequente e directo entre a 
unidade de rede e os agentes de desenvolvimento rural: a 
unidade de rede tem de ser «acessível». Embora isto possa 
ser bastante fácil a nível regional ou em países mais pe‑
quenos, torna‑se mais difícil no caso das redes nacionais e 
sobretudo das redes europeias, que tendem a estar muito 
afastadas do terreno. Este contacto directo também serve 
para conceber instrumentos mais apropriados para o pú‑
blico‑alvo, uma vez que permite compreender melhor as 
suas necessidades. 

�. Boa animação: A animação prévia e contínua é im‑
portante para o público‑alvo e também como forma de 
manter o envolvimento das redes nacionais e europeias 
(representantes das estruturas de tomada de decisões, 
profissionais, GAL, estruturas de desenvolvimento local...). 
Todos os parceiros se devem envolver activamente e parti‑
cipar de forma tangível ao seu nível (por exemplo, realizan‑
do acções locais ou contribuindo com ideias construtivas 
nos comités de direcção). Deve utilizar‑se todos os meios 
possíveis para evitar que os parceiros ou participantes 
«adormeçam».

�. Coordenação: É essencial uma boa coordenação, 
quer no interior da rede quer em relação aos parceiros exter‑
nos, nomeadamente os decisores políticos (sendo a Comis‑
são e as autoridades de gestão as principais prioridades). 
Esta coordenação exige esforço e comunicação entre as es‑
truturas de animação que operam aos diferentes níveis da 

rede, uma boa delegação de tarefas e calendários flexíveis 
(evitando demasiados pedidos de estudos e eventos em si‑
multâneo). Uma estrutura, a nível europeu, nacional e/ou 
regional, deve desempenhar uma «função de direcção» e ter 
alguma autoridade para servir de árbitro entre os interve‑
nientes nas redes. Também é necessária uma boa comunica‑
ção e cooperação entre as diversas autoridades (autoridade 
de gestão e unidade da rede), bem como um planeamento 
a longo prazo. Um plano de trabalho anual é útil, sobretudo 
para as actividades de maior dimensão, que exigem uma 
organização e uma participação externa consideráveis. 

Reflexões finais
A eficiência do instrumento de ligação em rede utilizado 
no âmbito do Leader já foi destacada, nomeadamente 
em termos de competências organizativas, qualidade do 
trabalho, eventos, apoio prestado, dinâmica e flexibilida‑
de, facilidade de utilização, etc. Subsistem, porém, alguns 
pontos fracos importantes, que deverão ser resolvidos 
futuramente. Entre os principais, figuram os seguintes: o 
arranque, por vezes, muito tardio a nível nacional, mas 
sobretudo a nível europeu; a dependência da rede de 
uma plena participação dos GAL, para os quais as vanta‑
gens da rede são, às vezes, pouco claras; as «equipas» por 
vezes excessivamente limitadas; a dificuldade real e cru‑
cial da abertura ao mundo não Leader; a margem limita‑
da de evolução ou inovação para unidades de rede no‑
meadas através de processos de concurso público rígidos 
e que abrangem um período de programação completo, 
etc. 

Algumas sugestões iniciais, susceptíveis de oferecer so‑
luções básicas para alguns dos principais desafios com que 
a futura rede de desenvolvimento rural estará confronta‑
da, podem resumir‑se em poucas palavras: 
— começar a horas;
— avançar gradualmente;
— afectar recursos suficientes (às unidades de rede e para 

permitir uma boa participação dos agentes de desen‑
volvimento rural); 

— dar sempre uma resposta adequada às necessidades 
dos agentes rurais;

— planear antecipadamente uma definição bem ponde‑
rada das diferentes funções e tarefas para cada nível e 
permitir uma coordenação muito eficaz, com uma es‑
treita colaboração tanto a nível horizontal como a nível 
vertical.

O documento, em que este artigo é baseado, encontrase 
na biblioteca do sítio web Leader+, no seguinte endereço: 
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/library/
methodology/lpdocuments_en.htm.

Estão em curso outros trabalhos, que serão disponibili‑
zados através da Biblioteca do sítio web Leader+. 
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MELHORAR A QUALIDADE 
DE VIDA NAS ZONAS RURAIS
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Introdução
Se todos reconhecemos que o futuro pertence às crianças, 
porque é que não conseguimos reconhecer mais vezes 
que as crianças também podem deter a 
chave do futuro? Tal era a pergunta que 
este GAL dinamarquês se colocou quando 
ponderou a possibilidade de realizar um 
projecto destinado a envolver as crianças 
locais no desenvolvimento rural. As crian‑
ças têm muitos recursos que podem ser 
usados de formas novas e inspiradoras, 
dando nova vida às zonas rurais onde ha‑
bitam. O desafio consiste, assim, em utili‑
zar este «recurso natural» no contexto do 
programa Leader+, de maneira a contem‑
plar novas formas de desenvolvimento 
susceptíveis de promover a mudança a ní‑
vel local.

O método Leader apresenta uma forma 
ímpar de promover a mudança a nível local. 
Se examinarmos os métodos concretos utili‑
zados nos projectos executados no âmbito 
do programa Leader+, encontramos muitas 
iniciativas interessantes. Neste artigo, o «mé‑
todo do questionamento positivo» será apre‑
sentado a título de exemplo e a sua utilização 
será descrita em conexão com um projecto de desenvolvi‑
mento local em que a escola primária local lança esse proces‑
so. Provavelmente, este método é apenas um de muitos que 
podem ser usados para promover essas mudanças a nível lo‑
cal. Contudo, a primeira experiência Leader, ainda que mo‑
desta, com este método, na Jutlândia do Sul, foi muito positi‑
va em vários projectos com escolas primárias.

O método
O método do «questionamento positivo» é uma forma de 
dar nova vida às zonas rurais, olhando‑as sob uma luz dife‑
rente. Temos tendência para nos concentrarmos excessiva‑
mente nos factores que dificultam a vida rural e entravam 
o desenvolvimento rural. Consequentemente, tendemos a 
concentrar‑nos na forma de evitar os problemas e menos 
na promoção das mudanças que queremos ver nas nossas 
zonas rurais. Embora possa parecer simples, isto é revolu‑

DINAMARCA

Questionamento positivo
Este projecto Leader+ envolve as crianças locais no ensaio de novos métodos de mudança 
a nível local e constitui uma abordagem inovadora que poderá ser, na verdade, a chave para o futuro.

Baseado num artigo de Karsten Jensen, gestor do GAL da Jutlândia do Sul, Dinamarca

cionário numa sociedade em que o desenvolvimento e a 
mudança são normalmente entendidos como sinónimo 
de resolução de problemas. 

O objectivo do «método do questionamento positivo» 
é mostrar que podemos alterar, efectivamente, o desen‑
volvimento futuro colocando as perguntas certas. Baseia‑ 
‑se no pressuposto de que tudo funciona melhor quando 
os membros da sociedade — indivíduos, parceiros e em‑
presas locais — são apreciados e respeitados por aquilo 
que fazem. Este método centra‑se, assim, nos recursos e na 
solidariedade existentes a nível local.

Embora muitos recursos locais já sejam conhecidos an‑
tes de o método ser aplicado, é possível que surjam outros. 
Isto deve‑se, em grande medida, ao próprio método, que se 
baseia num amplo envolvimento dos indivíduos, socieda‑
des locais, autoridades, empresas privadas, etc., alguns dos 
quais nem sempre são suficientemente tidos em conta 
quando se analisam as opções de desenvolvimento local. É 
o que acontece, em particular, com as crianças, considera‑
das como recursos, e com a possibilidade de elas agirem 

Apresentar uma ideia interessante
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la?» e «Como é que a escola poderá tirar melhor partido 
da comunidade local?»

O projecto centrou‑se nas histórias e experiências posi‑
tivas, valorizadas pela sociedade local e que podem ser li‑
gadas à relação entre a escola, como instituição, local de 
reunião e local de ensino, por um lado, e a sociedade local, 
por outro. O projecto deveria incluir uma série de apresen‑
tações em que as crianças seriam informadas das histórias, 
experiências e ideias positivas existentes a nível local. Se‑
guidamente, as crianças tinham de apresentar os seus re‑
sultados no seminário local, com o objectivo de estabele‑
cer um ponto de partida comum, em que pudessem parti‑
lhar com os adultos uma visão comum da cooperação 
construtiva entre a escola e a comunidade local.

Observar etapas específicas
O procedimento supramencionado foi levado a cabo em 

cooperação com um consultor profissional, que acompa‑
nhou todo o processo ao longo de sete etapas definidas:
• em primeiro lugar, os professores e os alunos aprende‑

ram o método e as suas técnicas, sendo importante 
conseguir colocar as perguntas adequadas e construir 
a entrevista;

• as crianças escolheram, depois, quem queriam entre‑
vistar e decidiram o tema da entrevista;

• os professores elaboraram, seguidamente, o guião da 
entrevista com as perguntas acordadas (baseadas nos 
contributos das crianças e da direcção da escola);

• as crianças contactaram as pessoas escolhidas para a 
entrevista e marcaram as datas. As próprias crianças 
formaram pequenos grupos nos locais de encontro 
combinados;

• em conjunto, as crianças e os professores estabelece‑
ram as prioridades em relação às histórias mais interes‑
santes;

• as crianças interpretaram o que tinham aprendido com 
as suas entrevistas e que podia ser apresentado como 
uma representação teatral, uma canção, um filme de 
vídeo e, no caso das crianças mais pequenas, através de 
desenhos, cartões e mapas;

• a sétima etapa consistiu em apresentar as interpreta‑
ções das crianças num seminário local na aldeia. Ao 
longo de todo o dia, as crianças representaram e apre‑

como agentes de mudança. O facto de as crianças poderem 
ser agentes de mudança activos acrescenta toda uma nova 
dimensão. Por exemplo, quando explicado às crianças, o 
conceito de «como o futuro de uma aldeia deveria ser» faz 
com que a responsabilidade dos adultos na resposta a essa 
pergunta seja vista numa perspectiva diferente. 

O diálogo é, por isso, um elemento importante deste 
processo, uma vez que permite compreender e apreciar os 
diferentes pontos de vista da sociedade local. Esta diversi‑
dade contém oportunidades que podem ser integradas 
em planos de mudança e de acção concretos através do 
diálogo, o que constitui precisamente o objectivo do «mé‑
todo do questionamento positivo», que se pode resumir 
da seguinte forma:
• escolher o tema a tratar;
• examinar as melhores práticas do passado e do presente, 

abordadas nas entrevistas;
• imaginar o futuro através do diálogo e da conversação;
• apontar as ideias e as acções necessárias para atingir os 

objectivos identificados.

Um projecto Leader + específico
O método foi testado por diversas vezes na zona Leader+ 
da Jutlândia do Sul. Entre as suas actividades específicas, 
incluíam‑se, nomeadamente, reuniões de cidadãos e 
workshops onde o método era apresentado e experimen‑
tado. Até agora, foi utilizado em três projectos, que envol‑
veram vários agentes locais, incluindo o poder local e as 
pessoas a título individual.

Um desses projectos realizou‑se na escola primária 
Broens Rejsby, localizada no município de Skaerbaek, 
na Jutlândia do Sul, no ano lectivo de 2004/2005. A es‑
cola recebeu uma subvenção do Leader+ no valor de 17 
600 euros (completada por igual montante proveniente 
do erário público dinamarquês) para iniciar um projecto 
de desenvolvimento local. Os fundos foram gastos em 
cursos de formação sobre o «método do questionamen‑
to positivo» para os participantes (professor, direcção 
da escola e alunos), em vários materiais de informação/
documentação e num consultor para acompanhar e 
apoiar o projecto. O objectivo era iniciar um processo 
de desenvolvimento local, que, com as crianças em 
mente, focasse as seguintes questões: «Como é que a 
comunidade local poderá tirar melhor partido da esco‑

É necessária uma maior concentração 
no grupo
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Questionamento positivo

Estado-Membro: Dinamarca
Região: Jutlândia do Sul
Nome do GAL: Sønderjylland

População: 57 000
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Outros fundos públicos: 17 600 euros
Período de elegibilidade do projecto: 8/2004‑10/2005

Nome da pessoa de contacto: Karsten H. Jensen
Endereço: Kongevej 57, DK‑6270 Tønder
Telefone: (45) 20 42 19 89
E-mail: karsten@leadersja.dk
Sítio Internet: www.leadersja.dk
http://www.leadersja.dk/subhtml/lokaludv_boern.pdf

Fotografias cedidas pela unidade da rede nacional da Dinamarca

sentaram as suas ideias. No final do dia, os adultos fo‑
ram convidados a trabalhar com as ideias que tinham 
sido apresentadas. Os resultados foram depois escritos 
e facultados aos representantes da aldeia, que também 
puderam acrescentar os seus comentários e ideias so‑
bre o modo como a aldeia se poderia desenvolver futu‑
ramente, tendo em conta os desejos de toda a gente.

Resultados iniciais
Com base nas apresentações feitas pelas crianças, como foi 
dito, os adultos debateram o que se deveria fazer seguida‑
mente. Deste debate resultaram muitas conclusões diferen‑
tes sobre o modo de mobilizar a população local para traba‑
lhar nas escolas, informar melhor sobre a vida na aldeia, criar 
actividades para todas as idades e atrair mais gente para a 
zona, etc. Para suscitar mais ideias concretas e determinar as 
prioridades, decidiu‑se, como primeira medida, adoptar um 
«inventário da aldeia». O inventário circulou pela aldeia e, 
nele, todas as associações locais puderam partilhar as suas 
opiniões sobre as diferentes ideias. Daqui resultou uma plani‑
ficação dos recursos tendo em vista o bem‑estar local, em 
que se estabeleceram algumas prioridades que incluíam acti‑
vidades interessantes, como por exemplo um plano para co‑
memorar os recursos locais existentes. Para isso pintou‑se 
uma linha vermelha a interligar as diferentes associações e 
grupos de interesses. Assim, os visitantes da aldeia podiam 
seguir a linha e visitar as diversas associações locais e os prin‑
cipais intervenientes na formação do projecto. 

 Após a conclusão deste projecto, alguns dos participantes 
tomaram parte noutro projecto financiado pelo Leader+ que 
implementou um curso de «formação de formadores» sobre 
o «método do questionamento positivo numa perspectiva de 
desenvolvimento rural». Em Agosto de 2006, organizou‑se 
um evento em que se seguiu um cordão vermelho com 17 
km de comprimento, que mostrava o caminho para as asso‑
ciações locais, onde as histórias mais interessantes sobre o 
seu trabalho eram apresentadas. Este evento serviu, depois, 
de base para um novo «questionamento positivo»!

O projecto, que terminou recentemente, tem sido aco‑
lhido, até à data, com enorme entusiasmo, sobretudo por 
parte das crianças que nele participaram. 

As crianças apresentaram 
as suas conclusões 
no seminário da aldeia
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diagnóstico e tratamento de crianças com problemas, e aí, 
quando mencionei a ideia do meu projecto, alguém me 
disse: ‘Mas aqui, em Barcelona, temos um centro assim, 
chamado La Casita’ e, a partir desse momento, decidi que 
seria esse o nome».

Cuidando de parte da comunidade local
«Eu queria ser enfermeira», confessa Irene Oró Vallés, a jo‑
vem empresária que tornou «La Casita» o centro de desen‑
volvimento infantil harmonioso do município de Caspe, 
em Saragoça, realidade.

Contudo, a experiência do trabalho voluntário com de‑
ficientes, na localidade de Alcañiz, mudou o seu rumo pro‑
fissional. Consequentemente, fez os seus estudos no do‑
mínio do ensino especial de deficientes mentais, que com‑
plementou com vários cursos de formação relacionados 
com o seu tratamento, incluindo massagem de crianças.

Quando concluiu os estudos, começou a trabalhar em 
Saragoça em vários centros de terapia ocupacional com 
adultos deficientes mentais, além de prestar cuidados per‑

Introdução
Caspe, com uma população de cerca de 8 000 habitantes, 
é um município da zona denominada «Mar de Aragón». A 
região apresenta um bom equilíbrio entre os diversos sec‑
tores: agricultura, pecuária, PME e serviços, além de estar a 
desenvolver o sector do turismo. Além disso, é o município 
que tem a taxa de natalidade mais elevada, em parte devi‑
do à sua população imigrante.

Quando Irene Oró Vallés teve a ideia de fundar um cen‑
tro de desenvolvimento infantil em Caspe, já lá existia um 
centro comunitário exclusivamente dedicado aos adultos, 
uma creche municipal e uma ludoteca. Porém, o seu pro‑
jecto levou à criação de um centro especializado para 
crianças com dificuldades, embora ofereça outros serviços 
para crianças sem necessidades especiais.

Em 2002, Irene Oró Vallés e o marido compraram algumas 
terras em Caspe, onde construíram uma casa de dois andares. 
O piso superior assemelha‑se a uma casa de família normal, 
mas no rés‑do‑chão está instalado o Centro de Desenvolvi‑
mento Infantil, que abriu portas em 15 de Março de 2003.

Irene explica como surgiu o nome do centro: «Fui a Bar‑
celona fazer um curso sobre o «Método Cedemete», de 

ESPANHA

Centro de Desenvolvimento 
Infantil: uma ludoteca 
O Leader+ financia o equipamento de um centro especializado de guarda de crianças, 
melhorando a qualidade de vida dos seus beneficiários.

Baseado num artigo de Patricia San Segundo, unidade da rede nacional de Espanha, Leader+ Espanha

O espaço de recreio de «La Casita» é estimulante e cheio de cor

→
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Centro de Desenvolvimento 
Infantil

Estado-Membro: Espanha
Região: Aragão
Nome do GAL: Cedemar, Centro para el Desarrollo de las 
Comarcas del Mar de Aragón
População: 22 216
Superfície: 1 988 km²
Custo total do projecto: 26 830 euros
UE: 4 025 euros
Outros fundos públicos: 4 025 euros
Fundos privados: 18 780 euros
Período de elegibilidade do projecto: 12/2002‑9/2003

Nome da pessoa de contacto: Irene Oró Vallés
Endereço: C/. Diputación, 7, E5‑50700 Caspe (Zaragoza)
Telefone: (34) 976 63 30 64
E-mail: lacasitairene@yahoo.es

Fotografias cedidas pela unidade da rede nacional 
de Espanha

sonalizados a crianças com necessidades especiais nas suas 
próprias casas. Somente quando o marido arranjou empre‑
go em Caspe, de onde ambos são naturais, ela começou 
também a procurar outro emprego na sua cidade natal. 

Prestar um serviço especializado…
«La Casita» oferece tratamento e terapia a crianças com ne‑
cessidades especiais, mas também serve de ludoteca para 
qualquer outra criança. Tem horários de abertura mais fle‑
xíveis do que o centro municipal e oferece um serviço de 
«babysitting», o que implica levar algumas crianças para a 
escola, de manhã, e depois trazê‑las para «La Casita», onde 
podem passar mais algum tempo juntas.

As crianças que frequentam o centro têm, normalmen‑
te, mais de três anos e, por isso, não podem ir para a cre‑
che. Este ano (2006), o centro tem, diariamente, 11 crianças 
entre os 18 meses e os 7 anos de idade. Oito delas frequen‑
tam o centro para utilizarem os serviços de ludoteca e, das 
outras três, duas são crianças prematuras, com vários pro‑
blemas, e a terceira sofre de «hipotonia», ou seja, tem um 
controlo muscular subdesenvolvido.

… ao longo do ano inteiro
«Nas férias e nos fins‑de‑semana, estamos muito ocupa‑
dos na ‘La Casita’. Normalmente, organizam‑se festas de 
aniversário para crianças até aos 12 anos e as crianças, com 
ou sem necessidades especiais, têm a possibilidade de 
passar algum tempo no centro, desde a manhã de sábado 
até à tarde de domingo». Para que todas estas actividades 
sejam possíveis, Irene contratou os serviços de uma espe‑
cialista local em educação infantil.

Irene Oró Vallés é uma daquelas pessoas com imensa 
energia e está constantemente a ter novas ideias para ou‑
tras actividades que se possam realizar em «La Casita». Ex‑
cepcionalmente, uma destas ideias nunca chegou a arran‑
car por falta de interesse dos potenciais utilizadores. A in‑
tenção era realizar um curso para crianças mental e fisica‑
mente deficientes com menos de três anos de idade, uma 
vez que já estava a ser organizado um curso semelhante 
para crianças mais crescidas no centro de desporto local. 
Noutra ocasião, organizou um «curso de massagem para 
bebés» destinado aos pais, que espera repetir futuramen‑
te, mas com mais publicidade.

Sempre que possível, organiza excursões fora de Caspe 
com as crianças mais crescidas. Por exemplo, no ano passa‑
do foram a um parque de diversões em Saragoça. Durante 
as férias escolares, realizam‑se actividades ao longo de 

todo o dia, incluindo vários workshops em redor da mesa 
de cozinha do centro e que incluem: artesanato, jogos de 
mesa e «jogos de cozinha sem cozinhar». Também se orga‑
nizam festas para todas as crianças em ocasiões especiais, 
como o Carnaval ou o Natal.

 Com uma ajudinha do Leader+
O equipamento do centro (cuja concepção e decoração 
foram inspiradas por Irene), bem como muitos dos jogos e 
brinquedos infantis foram financiados pelo Leader+. 
«Aquilo de que as crianças mais gostam, quando entram, é 
do chão e da «piscina de bolas», explica Irene. «Todas di‑
zem que querem celebrar aqui o seu aniversário e, quando 
chega o momento de guardar tudo, algumas crianças fi‑
cam aborrecidas e dizem que não querem ir para casa».

Irene Oró Vallés não se arrepende da sua dedicação a 
este projecto e, sempre que pode, incita outras pessoas a 
fazerem algo semelhante. Por exemplo, em Barbastro, 
uma cidade próxima, apresentou o seu trabalho numa 
celebração do dia das mulheres empresárias. Este evento 
foi conjuntamente organizado pela Câmara Municipal, o 
Centro de Desenvolvimento Somontano e a Região de 
Somontano.
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SUÉCIA

Gotland, «ilha da gastronomia»: 
formar uma rede para vender 
Onde a criação de uma marca regional bem sucedida depende não só de ter os produtos certos, 
mas também de uma rede adequada de apoio à comercialização.

dos para os seus produtos, tentando encontrar um nicho 
especial para se diferenciar da oferta de outras regiões.

A abordagem de rede à venda a retalho
A Matön Gotland é um projecto de cooperação entre sete 
produtores de géneros alimentícios locais. A rede está en‑
volvida em diversas actividades destinadas a melhorar o 
conhecimento do mercado, bem como a qualidade e as 
vendas dos produtos alimentares locais, sendo apoiada 
por diferentes organismos locais e regionais, incluindo o 
Leader+ Gotland. Um dos projectos de desenvolvimento 
geridos pela rede Matön Gotland foi o arranque da empre‑
sa de venda conjunta que gere as suas actividades de co‑
mercialização direccionadas para o mercado de Estocolmo 
e os turistas de Gotland. Este projecto recebeu fundos do 
Leader+ Gotland, 50% dos quais servem para pagar o ven‑
cimento de um vendedor para os diversos produtos da 
rede na zona de Estocolmo e os outros 50% foram gastos 
na venda a retalho (feiras alimentares) no principal porto 
de Visby (Gotland), no Verão de 2005, e numa loja rural 
conjunta de Verão, durante a época turística de 2006.

Introdução
Este projecto Leader+ ajudou a criar uma empresa para co‑
mercializar os géneros alimentícios produzidos na ilha 
(Säljbolag för livsmedelsproducenter) e descobriu novas 
possibilidades no território continental da Suécia. Trata‑se 
de um projecto de ligação em rede gerido pela Matön Go‑
tland (Gotland, «ilha da gastronomia») e que em 2005 foi 
seleccionado pelo GAL Leader+ Gotland como o melhor 
projecto da ilha.

 «A Matön Gotland e o seu distribuidor para o comércio 
a retalho têm excelentes resultados e permitiram‑nos 
manter uma exploração agrícola tradicional, transformar‑
mos nós próprios os nossos produtos e penetrarmos em 
mercados totalmente novos. O Leader+ proporcionou‑nos 
uma possibilidade única, que procuramos utilizar e desen‑
volver o melhor que podemos», diz o líder de projecto, 
Odd Norman, na Quinta Ejmund, situada na freguesia de 
Roma, no centro de Gotland. 

A população de Gotland sempre teve de procurar novas 
formas de subsistir e busca constantemente novos merca‑

A promoção num supermercado local...
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Esta actividade contribuiu certamente para o sucesso 
da Matön Gotland, em benefício das suas sete empresas. 
«Creio que duplicámos o volume de negócios durante o 
período do projecto e até demos emprego a mais uma 
pessoa. O mesmo aconteceu nas outras seis empresas par‑
ticipantes», afirma Odd Norman, muito feliz e satisfeito.

O segredo do sucesso
Grande parte do êxito do projecto resulta da capacidade de 
interligação em rede evidenciada pelos sete parceiros e da 
capacidade do GAL para ajudar estes pequenos produtores 
a chegarem a mercados maiores, como o de Estocolmo. Os 
sete produtores de géneros alimentícios, que entre todos 
oferecem diferentes tipos de produtos, criaram uma coope‑
rativa, uma organização de venda a retalho e um canal co‑
mum de distribuição. A empresa de venda a retalho está a 
fazer publicidade no intuito de cooperar com as lojas e ca‑
deias de estabelecimentos do ramo alimentar na zona de 
Estocolmo e arredores, bem como na zona em redor do lago 
Mälaren. Os próprios produtores fazem demonstrações e 
actividades de comercialização nas lojas, criando‑se, assim, 
um contacto pessoal entre o consumidor e o produtor, que 
já levou a que cerca de 30 novas lojas tenham começado a 
vender os produtos alimentares de Gotland.

Marcas com uma história própria
«Oferecemos ao cliente a oportunidade de conhecer pes‑
soalmente o padeiro, o pescador e o agricultor na própria 
mercearia e conseguimos vender, assim, os nossos produ‑
tos «embrulhados numa história». É extremamente impor‑
tante contarmos a nossa história e a do produto que ven‑

demos. Isso cria transparência, mostra a origem do produ‑
to e dá segurança ao cliente, algo que é realmente aprecia‑
do», explica Odd Norman.

A Matön Gotland é constituída por empresas e produtores 
de géneros alimentícios que oferecem os produtos da ilha, 
nomeadamente: a quinta Ejmund e a sua carne, a padaria 
Eskelund, a quinta Widegren, o fumeiro Katthammarsvik, o 
talho Gute, o queijo da quinta Stafva e a Swegro Gotland. 

«Ambicionamos uma altíssima qualidade global para os 
nossos produtos. Escolhemos as melhores matérias‑primas 
das melhores explorações da Gotland: os legumes cultiva‑
dos nos solos férteis da Gotland e os animais criados de for‑
ma natural com muito «amor e carinho», acrescenta Odd.

Os produtos de Gotland nunca foram tão populares. 
Quase todas as semanas, a rádio local e os meios de comu‑
nicação social nacionais dizem algo sobre as trufas, a car‑
ne, os legumes e outros produtos alimentares transforma‑
dos na ilha. A Matön Gotland também oferece aos meios 
de comunicação social as histórias das empresas que a 
constituem, por exemplo, sobre o modo como trabalham, 
como desenvolvem os seus produtos, etc., o que constitui 
uma boa publicidade não só para os produtores e os seus 
produtos, mas também para a ilha inteira.

 Produção em pequena escala 
e produção próxima do consumidor
O projecto inicial tem uma duração de dois anos e encon‑
tra‑se, presentemente (2006), no seu segundo ano. Uma 
vez que muitos suecos fazem associações positivas a Go‑
tland, graças ao nível do turismo estival, a comercialização 
dos produtos produzidos localmente e em pequena esca‑
la, com uma origem conhecida, ajuda, certamente, a ga‑
rantir a potencial clientela, que no Verão decuplica. Nor‑
malmente, as condições meteorológicas são as melhores 
da Suécia e Gotland tem, de facto, mais horas de luz solar 
do que Maiorca, ao longo do ano!

A natureza e a cultura de Gotland desempenham um 
papel importante na estratégia da região. É comum dizer‑ 
‑se que «estar em Gotland é como estar no estrangeiro 
sem sair da Suécia». Por isso se utiliza a denominação «Go‑
tland» como marca comum, associada à força motriz das 
próprias marcas da empresa. A Matön Gotland está a criar 
uma marca prestigiada para além das marcas das cadeias 
de estabelecimentos do ramo alimentar e dos líderes de 
mercado dos diferentes produtos.

A gastronomia é uma parte importante da visita 
e do turismo
Para produzir um impacto ainda maior, a Matön Gotland 
está a cooperar com as organizações de turismo, uma vez 
que a gastronomia constitui uma componente importante 
nas visitas à ilha. A combinação de «gastronomia e experi‑
ências» é um conceito em crescimento, adoptado pelo 
próprio Governo sueco, que reconhece que «há um desen‑
volvimento potencial numa forte cooperação entre a gas‑
tronomia local e regional e o turismo». 

Os produtos alimentares de Gotland oferecem muitas 
iguarias e proporcionam ao turista uma experiência culi‑
nária baseada na qualidade, no saber e no cuidado, sendo 
o caso da região da Toscânia, em Itália, apontado como 
exemplo de «turismo gastronómico».

… é auxiliada por uma canção ocasional
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 O apoio do Leader+ a Gotland é inestimável
A indústria alimentar e o turismo são as actividades económi‑
cas mais importantes de Gotland. O município de Gotland, as 
ilhas do objectivo n.º 2 dos fundos estruturais e o parceiro 
empresarial ALMI uniram esforços, nos últimos anos, e, em 
resultado deste trabalho conjunto e das transferências de tec‑
nologias, aumentaram as competências de comercialização, 
bem como a criação de redes entre empresas do mesmo 
ramo. Tudo isto resultou numa base sólida para a expansão 
das pequenas empresas da ilha, sendo o projecto em rede 
Matön Gotland um dos seus muitos êxitos.

«Claro que investimos muito tempo e dinheiro das 
nossas empresas no projecto Matön Gotland, mas sem o 
apoio de estruturas com o Leader+ Gotland nunca tería‑
mos conseguido trabalhar desta maneira, nem alcançar o 
que alcançámos até agora. Outro aspecto positivo do 
projecto Leader+ é a sua simplicidade e quase total au‑
sência de burocracia, em comparação com muitas outras 
formas de apoio financeiro, e isso é algo que nós, no sec‑
tor privado, apreciamos. Porém, isto não significa que 
não somos controlados. Evidentemente que o Leader+ 
Gotland está a acompanhar o nosso projecto e a contro‑
lar o nosso desempenho, o que também é benéfico para 
todos nós. Gerimos este projecto em cooperação com os 
parceiros empresariais ALMI, que também nos apoiam de 
muitas formas. O método e a forma de trabalhar que es‑
tamos a utilizar poderiam ser facilmente transferidos e 
aplicados noutros tipos de empresas ou regiões. Nós aju‑
daríamos com muito gosto a que tal transferência se fi‑
zesse», conclui Odd Norman.

Matön Gotland
Estado-Membro: Suécia
Região: Gotland
Nome do GAL: Leader+ Gotland
População: 57 300
Superfície: 3 140 km2

Custo total do projecto:  
297 826 euros
UE: 59 565 euros 
Outros fundos públicos:  
89 348 euros 
Fundos privados: 
148 913 euros 

Nome da pessoa 
de contacto: Odd Norman
Endereço: Ejmunds Gård, S‑620 23 Romakloster
Telefone: (46) 706 73 54 01
Fax: (46) 49 85 05 03
E-mail: info@ejmunds.se
Sítio Internet: www.matongotland.se 
www.godagotland.se

Fotografias cedidas pela unidade da rede nacional da Suécia

Os animais são criados de forma natural
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Introdução
O county Laois situa‑se nas Midlands, na Irlanda, e ocupa 
uma área de quase 172 000 hectares. Cerca de 70% da sua 
população vive nas zonas rurais e para 20% a agricultura 
constitui a principal fonte de rendimento. A dimensão mé‑
dia das 3 000 explorações agrícolas existentes no condado 
é de 30 hectares.

O GAL Laois Leader Rural Development Company (Laois 
Leader) seleccionou o tema «Valorizar os produtos locais», no 
âmbito do Leader+. Este GAL já realizou muitos trabalhos 
com agricultores de baixos rendimentos no contexto do Lea‑
der II, procurando desenvolver as suas empresas e competên‑
cias, para que aumentem os rendimentos que obtêm da agri‑
cultura, e investigando estratégias que permitam viabilizar os 
seus meios de subsistência a longo prazo. Além disso, já tinha 
efectuado um importante estudo, no âmbito do Leader II, so‑
bre a exequibilidade do desenvolvimento de uma marca re‑
gional. Na sequência de várias entrevistas com fornecedores, 
retalhistas e consumidores, o Laois Leader concluiu que era 
possível construir um nicho de mercado para produtos agrí‑
colas de alta qualidade, fornecidos e transformados a nível 
local, com base na lealdade manifestada pela população de 
Laois em relação à sua terra.

Criar a marca regional
A construção de uma marca regional apresentava vários 
desafios, incluindo a criação de uma estrutura organizativa 
que supervisionasse o seu desenvolvimento. Uma vez que 
a marca se iria concentrar em aspectos como a alta quali‑
dade dos produtos, a garantia de qualidade, a segurança e 
a rastreabilidade, as normas e os procedimentos assumi‑
riam grande importância. Também era necessário incluir as 
empresas locais de transformação dos produtos alimenta‑
res e fomentar laços mais fortes entre elas e os produtores, 
para além de se promover iniciativas de comercialização. 

O Laois Leader começou por abordar uma empresa local 
de transformação de carne e propor o desenvolvimento de 
uma marca regional que incluísse um produto de alta quali‑
dade. Essa empresa teria a garantia de receber uma matéria‑ 
‑prima de alta qualidade em troca dos acordos com os forne‑
cedores sobre o nível de preços. O produto local obteria, por 
sua vez, um preço mais elevado em Laois. Na sequência das 
negociações, a empresa transformadora de carne deu o seu 
acordo de princípio sobre um contrato com os agricultores 
locais que garanitiria a qualidade e o preço. 

Animação e aumento das capacidades…
Armado com este acordo, o Laois Leader pôde dedicar‑se 
então às tarefas de animação e desenvolvimento das capa‑
cidades entre os fornecedores. Foram organizadas várias 
reuniões públicas para explicar aos agricultores locais 

como é que o projecto «valorizaria» os seus produtos. O 
projecto despertou grande interesse e muitos agricultores 
aderiram ao projecto.

Nesta altura, o GAL considerou a possibilidade de criar es‑
truturas para o desenvolvimento da marca regional. Contac‑
tou a Irish Cooperative Organisation Society para que esta o 
apoiasse no desenvolvimento de uma estrutura cooperativa, 
que pertenceria e seria gerida e administrada pelos agriculto‑
res locais: Glenbarrow Farms foi o nome dado a esta coope‑
rativa. O Laois Leader contactou seguidamente o Teagasc 
(um organismo nacional que presta serviços de investigação, 
formação e aconselhamento ao sector agro‑alimentar) e ob‑
teve do seu director‑geral executivo o compromisso de que 
pertenceria ao conselho de administração da Glenbarrow 
Farms. 

Como a experiência de gerir a sua própria organização co‑
operativa era nova para os agricultores envolvidos, o pessoal 
do Leader trabalhou estreitamente com eles, a fim de lhes dar 
a formação necessária, facilitar o desenvolvimento da estru‑
tura cooperativa e aumentar as capacidades do grupo, para 
que este conseguisse gerir os seus próprios assuntos.

… e garantia de qualidade
Com um acordo de princípio e uma estrutura organizativa 
já criada, a garantia de qualidade passou a ser o centro das 
atenções. Seria necessário definir normas e criar sistemas 
de formação e de inspecção para garantir o seu cumpri‑
mento. Em conjunto com a Teagasc, a Glenbarrow Farms 
desenvolveu um programa de formação em garantia de 
qualidade destinado aos agriculto‑
res. Também foram criados sistemas 
de inspecção com visitas da Teagasc 
e da empresa de transformação de 
produtos alimentares às explora‑
ções agrícolas. Todas estas iniciati‑
vas garantem, tanto a esta empresa 
como ao consumidor final, que os 
produtos Glenbarrow Farms têm a 
máxima qualidade.

Era igualmente necessário ir me‑
lhorando continuamente a qualidade 
do produto. Com isso em mente, a 
Glenbarrow Farms organizou visitas 
de agricultores à fábrica e outra inicia‑
tiva que inclui «passeios nas explorações agrícolas», onde se 
mostram exemplos de boas práticas e se oferece um fórum 
de debate sobre questões de qualidade. Para assegurar essa 
melhoria contínua do produto, a Glenbarrow Farms tem tra‑
balhado com os mercados locais de gado para organizar a 
venda de raças especiais adequadas para os produtos de qua‑
lidade Glenbarrow Farms. 

IRLANDA

Glenbarrow Farms: 
valorizar criando marcas
Um projecto que põe em evidência o contributo deste GAL Leader+ para o desenvolvimento 
de um produto de qualidade com uma forte identidade regional.

→
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Unir esforços e manter a confiança
O Laois Leader tem realizado um grande trabalho de de‑
senvolvimento das relações entre os agricultores e as em‑
presas transformadoras. Estas relações eram tradicional‑
mente difíceis, com baixos níveis de confiança de parte a 
parte. Para uma marca regional ser bem sucedida, seria ne‑
cessário um espírito de parceria entre os vários interve‑
nientes. O Laois Leader facilitou a construção desta parce‑
ria, à medida que o projecto se desenvolvia.

O desenvolvimento de uma iniciativa de comercialização 
conjunta dos produtos foi fundamental para o arranque do 
projecto. O Laois Leader concedeu uma subvenção de 20 000 
euros para a elaboração de materiais de comercialização e 
promoção. Além disso, ajudou a Glenbarrow Farms a obter 
aconselhamento sobre a comercialização de produtos ali‑
mentares, dado por peritos de um grupo internacional de 
produção e venda a retalho de produtos alimentares. Tam‑
bém se criaram laços com o Bord Bia, o Conselho Alimentar 
irlandês que trabalha no desenvolvimento de mercados para 
os produtos alimentares.

Alguns resultados do projecto
Actualmente, a cooperativa de Glenbarrow Farms conta 
com 180 membros, todos eles agricultores. Os membros 
pagam uma taxa única para aderirem à cooperativa e de‑
pois uma pequena taxa por cada animal transformado. 
Desta forma, o grupo conseguirá auto‑sustentar‑se finan‑
ceiramente. 

O acordo entre a empresa transformadora e os agriculto‑
res já está em vigor há três anos e criou‑se um certo nível de 
confiança e respeito mútuos, algo de raro nestas situações. À 
medida que a escala do projecto aumentava, o âmbito da 
venda dos produtos foi‑se alargando. O projecto garante à 
empresa transformadora um fornecimento seguro de carne 
de qualidade, o que lhe permitiu desenvolver uma importan‑
te clientela internacional. 

A Glenbarrow Farms, grupo composto por agricultores lo‑
cais, dependeu muito do Laois Leader para orientar o seu de‑
senvolvimento estratégico, para o apoiar com medidas de 
desenvolvimento das capacidades e apoiar iniciativas de for‑
mação e para desenvolver ligações com organismos capazes 
de ajudar o grupo. Embora a contribuição financeira do Lea‑
der tenha sido relativamente modesta, a assistência técnica e 
o tempo de trabalho do pessoal proporcionados pelo GAL 
foram muito significativos. Este papel de orientação foi crucial 
para o cumprimento dos objectivos do projecto. A Glenbar‑

row Farms tenciona recrutar um coordenador para apoiar a 
gestão da organização. O seu conselho de administração revi‑
talizou as regras da cooperativa e está a participar no TRAIL, 
um projecto Leader transnacional que inclui um planeamen‑
to estratégico no contexto da valorização dos produtos lo‑
cais.

Globalmente, o projecto deu um impulso muito significa‑
tivo a Laois. Em 2004, a Glenbarrow Farms contribuiu com 248 
000 euros para a economia local e, embora este valor tenha 
diminuído um pouco em 2005, prevê‑se que em 2006 a con‑
tribuição seja semelhante. A Glenbarrow Farms deverá cons‑
tituir, futuramente, um importante motor económico para a 
região.

Glenbarrow 
Farms
Estado-Membro: Irlanda
Região, distrito: Border, 
Midland e Western Region, 
Co Laois
Nome do GAL: Laois Leader 
Rural Development Company
População: 59 000
Superfície: 1 720 km²
Custo total do projecto: 
45 592 euros
UE: 24 796 euros
Fundos privados: 
20 796 euros
Período de elegibilidade 
do projecto: 2002‑2006

Nome da pessoa de contacto: Anne Goodwin
Endereço: Peppers Court, Portlaoise, Co Laois, Ireland
Telefone: (353) 50 26 19 00
Fax: (353) 50 26 19 02
E-mail: agoodwinll@eircom.net
Sítio Internet: www.laois‑leader‑rdc.ie

Fotografias cedidas pela unidade da rede nacional da Irlanda

A marca Glenbarrow é oficialmente apresentada… … e oficialmente aprovada
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ITÁLIA

Promover uma região 
através da certificação das zonas 
Como pode um GAL utilizar eficazmente uma rede e a certificação para desenvolver 
e conservar o património natural e cultural do seu território.

Por Deborah Scorzelli, investigadora do INEA 
(Instituto de Economia Agrícola Nacional italiano)

Introdução
O GAL Montagna Vicentina SCARL está a executar um pro‑
jecto complexo denominado «Certificação de zonas com 
base no Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria 
(EMAS) (1)», num esforço para conservar o património am‑
biental, melhorar o ordenamento do território e promover 
o modelo de desenvolvimento sustentável das actividades 
agro‑alimentar e turística. 

Fisicamente, o território é uma zona pré‑alpina típica, 
com características socioeconómicas próprias das zonas do 
interior. Assim, uma população envelhecida e uma baixa 
taxa de natalidade estão associadas a factores geomorfoló‑
gicos desfavoráveis, que têm limitado o desenvolvimento 
socioeconómico da zona. Esta apenas tem uma actividade 
industrial marginal (sobretudo devido aos elevados custos 
de instalação e à logística difícil) e o sector agrícola é algo 
desfavorecido. No entanto, algumas localidades, nomeada‑
mente as zonas de planalto de Asiago, Recoaro Terme e To‑
nezza, oferecem um ambiente natural de grande valor, que 
tem permitido um desenvolvimento contínuo do sector do 
turismo. Apesar de este ser principalmente composto por 
excursões de Verão, também há turismo de Inverno (esqui 
de corta‑mato), histórico e cultural (sítios da Primeira Guerra 
Mundial, como Ortigara e Cima Dodici) e estâncias termais.

Responder aos desafios
A fim de responder às carências da região, sem esquecer, 
simultaneamente, a necessidade de preservar a integrida‑
de natural e histórico‑cultural destas zonas, o GAL Mon‑
tagna Vicentina concebeu um plano de desenvolvimento 
local (PDL), que corresponde a uma parceria constituída 
por dezoito entidades: nove públicas e nove privadas. O 
plano é principalmente inspirado e centrado no desenvol‑
vimento assente em actividades sustentáveis do ponto de 
vista económico, social e ambiental. Quanto a este último 

(1) O Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS) é um 
sistema voluntário para as empresas que queiram avaliar e melhorar 
o seu desempenho ambiental. Está aberto à participação de todas 
as organizações públicas e privadas que operem nos Estados‑ 
‑Membros da União Europeia e no Espaço Económico Europeu.

aspecto, o PDL realça a importância que o património am‑
biental pode ter no desenvolvimento socioeconómico sus‑
tentável e a sua contribuição para a qualidade de vida das 
comunidades locais.

No contexto do território e do programa, o projecto de 
certificação EMAS das zonas (acção 9 do PDL) é aplicável 
tanto ao sector empresarial como ao sector político, pre‑
tendendo introduzir uma mudança «a montante» na for‑
ma como o poder local e as empresas se comportam. O 
GAL crê ser esta a única forma de promover activamente 
um novo modelo de desenvolvimento territorial, verdadei‑
ramente partilhado por todas as partes.

Desenvolver a iniciativa no âmbito do Leader…
No âmbito do Leader II, já tinha havido uma acção para de‑
senvolver uma marca territorial «Qualidade e ambiente». 

Segundo o PDL, a certificação territorial tem por objec‑
tivo promover o respeito pelo ambiente, bem como me‑
lhorar a qualidade de vida, o trabalho e os produtos e ser‑
viços de Montagna Vicentina.

O projecto visa desenvolver a zona com base num proces‑
so de tomada de decisões acordado e deve incluir a protec‑
ção do património ambiental, a melhoria do ordenamento do 
território e a promoção de um modelo de desenvolvimento 
sustentável das actividades agro‑alimentar e turística.

O PDL propõe‑se, assim, aumentar a competitividade 
optimizando os recursos e qualificar os diversos serviços 
de hotelaria, restauração e cafetaria/turismo, bem como as 
atracções locais, salvaguardando simultaneamente o am‑
biente do território. Estão previstas as seguintes acções:
• continuação do desenvolvimento e da melhoria desta 

abordagem na gestão da qualidade e do ambiente da 
produção local típica; 

• aplicação de um sistema de gestão ambiental (EMS) 
nas empresas agro‑alimentares locais, tendo em vista a 
obtenção do certificado ISO 14.001; 

• obtenção do rótulo ecológico CE para os serviços de 
hotelaria, restauração e cafetaria a nível turístico;

• utilização do EMS previsto no EMAS em alguns municí‑
pios das zonas. 
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… como parte de uma rede mais vasta
Para além do papel de supervisão do GAL, as acções de 
certificação são em grande parte realizadas pela Regência 
da Comunidade de Montanha das Sete Comunas, o CURA 
(Consórcio Universitário de Investigação Aplicada), a Uni‑
versidade de Pádua, o Departamento dos Processos Quí‑
micos de Engenharia e a ARPA Veneto (Agência de Protec‑
ção e Prevenção do Ambiente da região de Veneto). A Co‑
munidade de Montanha é o beneficiário directo do projec‑
to (recebendo e gerindo os fundos) e assume o papel téc‑
nico e político de coordenação das várias fases de acção. O 
CURA é responsável pelo planeamento e pelas consultas 
necessárias para a sua execução. 

A iniciativa abrange, depois, uma extensa rede de be‑
neficiários indirectos, como os municípios e as empresas, 
que foram identificados (ou estão a ser identificados) como 
organizações onde o sistema de certificação será utilizado. 
Estes beneficiários indirectos são seleccionados pela «Co‑
munidade de Montanha» que primeiramente consulta as 
partes interessadas a nível local e depois as envolve no(s) 
projecto(s) de certificação.

Fases e custos do projecto 
Segundo está acordado no documento de planeamento 
executivo, a iniciativa divide‑se em três fases, a executar 
em paralelo: 
• marca «Qualidade/Ambiente»;
• «rótulo ecológico»;
• gestão ambiental territorial.

As acções financiadas para as três fases são as seguintes.

Marca «Qualidade/Ambiente»: 
• identificar os potenciais participantes na marca;
• fazer uma auditoria sobre a aplicação das especifica‑

ções dos produtos, onde estas já são aplicadas;

• aconselhar as empresas que adoptem as especificações 
dos produtos sobre a aplicação das certificações‑piloto 
ISO 14.001.

Rótulo ecológico:
• identificação de equipamentos turísticos que poderão 

obter o rótulo ecológico (hotéis, parques de campismo, 
etc.);

• informação e promoção do rótulo ecológico entre as 
organizações identificadas;

• aconselhamento sobre a aplicação de algumas certifi‑
cações‑piloto relativas ao rótulo ecológico.

Gestão ambiental territorial:
• análise da organização dos municípios;
• recolha de dados para a «análise ambiental inicial» (exi‑

gida pelo regulamento EMAS) para os municípios;
• actividades de promoção/informação;
• aconselhamento para a aplicação do EMS nos municí‑

pios;
• aplicação de indicadores para medir o desempenho do 

sistema;
• formação técnica do pessoal afectado à aplicação do 

EMS nos municípios.

Os custos específicos da execução das três fases são os se‑
guintes: 83 500 euros, 67 500 euros e 473 464 euros, res‑
pectivamente. Há ainda um montante de 12 800 euros 
atribuído à coordenação e à contabilidade do projecto, o 
que representa um custo total de 637 264 euros. 

Embora cada fase do projecto progrida a um ritmo dife‑
rente, já é possível discernir alguns indicadores de desem‑
penho.

A fim de aplicar as orientações de produção desenvolvi‑
das para a marca «Qualidade/Ambiente», há cerca de dez 
empresas conjuntamente envolvidas nos sectores leiteiro e 

Mesmo no Inverno os atractivos da região são evidentes
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da carne, embora tenham sido estabelecidos contactos com 
muitas outras, para atingir um objectivo de 30 organizações. 
Destas 30 empresas, e dependendo do interesse demons‑
trado, escolher‑se‑ão algumas como organizações‑piloto 
para a certificação ambiental ISO 14.001. Os promotores 
desta iniciativa já identificaram três empresas, consideradas 
mais importantes, que podem desenvolver a certificação do 
sistema, mas prevê‑se que este número aumente. 

Rotulagem e certificação
Para a rotulagem ecológica, o GAL tenciona seleccionar um 
grupo de 300 empresas já identificadas na região, de entre 
uma série de serviços turísticos. Os conhecimentos e o inte‑
resse pelo certificado das empresas deste grupo serão pos‑
tos à prova e serão escolhidas dez empresas‑piloto, no míni‑
mo, para lançar o processo de rotulagem ecológica. 

No tocante à certificação EMAS nos municípios, já se re‑
alizaram várias reuniões com os presidentes das câmaras 
municipais e o pessoal técnico das autoridades adminis‑
trativas. Estas reuniões, destinadas a melhorar o esclareci‑
mento e a preparação para o processo de certificação ne‑
cessário, também revelaram um desconhecimento dos 
compromissos necessários para executar o projecto. Con‑
sequentemente, é provável que as actividades de forma‑
ção tenham de ser reforçadas.

Alguns resultados iniciais e esperanças futuras 
no processo de certificação
A nível local, já há alguns resultados iniciais:
• um aumento das competências locais em termos de 

gestão ambiental (em parte) resultante das actividades 
de formação e sensibilização planeadas;

• criação de novas profissões (em especial, auditores in‑
ternos) e aumento ou maior estabilidade do emprego 
nos sectores que obtiveram a certificação;

• uma redução, tanto para as entidades públicas como 
para as entidades privadas, dos custos resultantes da 
má gestão das questões ambientais e das respectivas 
sanções financeiras;

• maior eficiência organizativa (por exemplo, em termos 
de optimização geral das actividades, gestão do pesso‑
al, das comunicações e dos acidentes e redução dos 
resíduos), em resultado da «cultura de gestão» desen‑
volvida pelos procedimentos associados à certificação;

• valorização da produção agro‑alimentar local (através 
da marca e da norma ISO 14.001), qualificação das es‑
truturas de hotelaria, restauração e cafetaria a nível tu‑
rístico, com a consequente fidelização dos turistas que 
visitam a Montagna Vicentina;

• optimização da gestão dos resíduos (e, sobretudo, um 
aumento da percentagem da recolha selectiva de resí‑
duos).
Caso a iniciativa de certificação seja aplicada noutros 

locais, os impactos a longo prazo reflectir‑se‑ão numa me‑
lhoria geral da qualidade ambiental da zona, na renovação 
da imagem do território e na criação de um modelo sus‑
tentável para o seu desenvolvimento. 

Criar redes para ter êxito
O projecto também mostra até que ponto os requisitos es‑
tabelecidos para a certificação, em especial para o certifica‑
do EMAS, estão firmemente inseridos na filosofia do Leader. 
De facto, em várias fases do processo de certificação, o EMAS 
exige o envolvimento conjunto de todas as partes interessa‑
das, através de comunicações e actividades públicas especí‑
ficas, como a declaração ambiental. Além disso, o EMAS 
prescreve a medição e a quantificação dos próprios serviços 
ambientais (resultados e efeitos) do EMS e a sua orientação 
para uma melhoria contínua e o efectivo cumprimento dos 
indicadores comunitários, o que aumenta a eficiência dos 
programas de desenvolvimento rural.

Promoção através 
da certificação das zonas
Estado-Membro: Itália
Região, distrito: 
Veneto
Nome do GAL: 
Montagna Vicentina 
SCARL
População: 81 400
Superfície: 1 105 km²
Custo total do 
projecto: 637 264 euros
UE: 224 234 euros
Outros fundos 
públicos: 224 234 euros
Fundos privados: 
188 796 euros
Período de elegibilidade do projecto: 2004‑2007

Nome da pessoa de contacto: Francesco Manzardo 
Endereço GAL Montagna Vicentina, Piazza Stazione, 1; 
I‑36012 Asiago (VI)
Telefone: (39) 042 46 34 24
Fax: (39) 042 46 34 24
E-mail: info@montagnavicentina.com 
Sítio Internet: www.montagnavicentina.com

Fotografias cedidas pela unidade da rede nacional da Itália

O respeito pelo ambiente é um elemento fundamental do projecto
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PAÍSES BAIXOS

Uma fresta para o passado
Escavar para descobrir o património natural e cultural de uma zona também 
proporciona informações arqueológicas e um sentimento de valor regional.

Introdução
A zona denominada Westerwolde está situada na parte 
ocidental da província de Groningen, no norte dos Países 
Baixos, e possui um rico património natural e cultural. Os 
vales dos seus dois principais cursos de água, o Westerwol‑
de Aa e o Ruiten Aa, constituem importantes reservas na‑
turais e fazem parte da rede ecológica geral dos Países Bai‑
xos. A zona é habitada desde a Idade da Pedra, como o 
atestam os artefactos deixados no solo. 

Devido ao desaparecimento de postos de trabalho na 
agricultura, as pessoas jovens e instruídas tendem a aban‑
donar a zona, o que gera declínio económico e um baixo 
nível dos equipamentos, pelo que a zona de Westerwolde 
está a ter dificuldade em manter a qualidade de vida. Para 

criar um ambiente económico estável para as empresas, é 
necessário atrair mais gente e reter os habitantes existentes, 
por exemplo, reforçando a imagem e a identidade da zona.

Os recursos naturais e culturais têm papéis importantes 
no desenvolvimento de uma tal estratégia. A paisagem pro‑
porciona um belo espaço residencial e recreativo, que pode 
ser explorado, e a rica história da zona também pode ser uti‑
lizada para entender melhor a evolução da paisagem em 
relação com os seus habitantes, e tomar, assim, consciência 
da responsabilidade de todos na sua preservação. O projec‑
to «Uma fresta para o passado» constitui uma base para re‑
forçar a gestão da natureza e o património cultural comum.

Nos jardins moram segredos do passado da zona

→
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Uma abordagem inovadora e técnica da história 
e dos recursos naturais
A boa qualidade da água é muito importante para conser‑
var e desenvolver os habitats naturais. Nas reservas naturais 
de Westerwolde, 1 700 agregados familiares poluem a qua‑
lidade das águas com as suas águas residuais. Para melhorar 
esta situação, as comunidades de Stadskanaal, Vlagtwedde 
e Bellingwoude decidiram cooperar com a agência local da 
água, Hunze & Aa’s. Para melhorar a qualidade da água, o 
projecto ajudou a ligar vários agregados familiares à rede de 
esgotos municipais. Contudo, para cerca de 900 agregados 
esta ligação era excessivamente complicada e/ou dispen‑
diosa, tendo sido, por isso, instalado um sistema individual 
de tratamento das águas residuais (ISTS) no subsolo, nas tra‑
seiras dessas casas. Este sistema específico purifica as águas 
residuais in loco e despeja as águas limpas nas massas de 
água superficiais das reservas naturais. A instalação de um 
ISTS exige a abertura de uma vala de 4 por 3 metros, com 
uma profundidade de cerca de 3 metros. Para essas escava‑
ções não é habitualmente exigido um estudo arqueológico 
profissional, mas considerando que a abertura de 900 valas 
num sítio com interesse arqueológico pode fornecer muitas 
informações, os organizadores do projecto decidiram fazê‑ 
‑lo. Trata‑se, além do mais, de actividades que podem susci‑
tar o interesse e o en‑
tusiasmo das pessoas 
pela história cultural 
de Westerwolde. Dado 
que nunca se tinha as‑
sociado o trabalho ar‑
queológico a este tipo 
de desenvolvimento 
infra‑estrutural, foi ne‑
cessário desenvolver 
um novo método, e a 
divulgação destas ac‑
tividades exigiu muita 
atenção. O financiamento Leader+ possibilitou o trabalho 
dos arqueólogos e o envolvimento dos habitantes locais, 
através de uma exposição, de uma brochura, de uma sessão 
de informação nocturna e da criação dos próprios «perfis de 
solo» (ver infra). 

Sensibilizar para o projecto
Antes da instalação, propriamente dita, dos ISTS nos jar‑
dins e quintais, os organizadores do projecto realizaram 
sessões de informação nocturnas acerca dos estudos ar‑
queológicos e do solo nas três comunidades participantes. 
Todas as famílias que iam receber um ISTS foram pessoal‑
mente convidadas e o jornal local informou os outros habi‑
tantes destas comunidades. Nessas sessões, os arqueólo‑
gos profissionais e amadores contaram aos cerca de 200 
visitantes a história de Westerwolde, com ilustrações de 
alguns marcos históricos notáveis. Os achados dos arqueó‑
logos amadores geraram especial entusiasmo a respeito 

das possíveis descobertas que se fariam quando se inicias‑
sem os trabalhos nestas «frestas para o passado».

Descobrir história
As valas para os ISTS foram abertas por operadores muni‑
dos de pás mecânicas, que, antes de iniciarem o trabalho, 
receberam instruções de um arqueólogo sobre a participa‑
ção numa investigação arqueológica e de solo, tendo rapi‑
damente aprendido a reconhecer os sítios de interesse ar‑
queológico. Sempre que se suspeitava que um sítio tinha 
interesse, a obra parava e chamava‑se um arqueólogo. Os 
operários também aprenderam a fazer perfis do solo aci‑
ma da primeira «camada de areia». Na última era glaciar, há 
cerca de 11 500 anos, todo o território dos Países Baixos foi 
coberto por areias transportadas pelo vento. Em Wes‑
terwolde, esta camada de areia atinge uma profundidade 
de cerca de 3 metros e teve de ser inspeccionada na busca 
de vestígios arqueológicos da Idade da Pedra. As diversas 
camadas de solo acima desta camada de areia contam 
uma história de 10 000 anos sobre a evolução do solo e, 
logo, da paisagem, dos diversos sítios. O financiamento do 
Leader+ permitiu que os habitantes tivessem fotografias 
do «seu» perfil de solo. Para fazer fotografias «legíveis» do 
perfil de solo, um dos lados da vala tinha de ser escavado 
tão horizontalmente quanto possível e limpo com uma pá. 
Os operadores das gruas receberam formação especial 
para o fazer, bem como para tirar fotografias das amostras 
de solo, destinadas às 60 famílias que o pediram.

Apresentar os achados
A evolução da paisagem e a reconstituição do modo como 
as pessoas viveram desde a Idade da Pedra até à Idade Mé‑
dia foram explicadas numa exposição e claramente ilustra‑
das pelas fotografias dos perfis de solo e dos achados ar‑
queológicos. Prestou‑se especial atenção aos diferentes 

rituais de enterramen‑
to ao longo do tempo 
e às diferentes relí‑
quias a eles associa‑
das encontradas no 
solo. Também foram 
expostas várias des‑
cobertas invulgares 
originárias de eras 
pré‑históricas. No pe‑
ríodo de Maio a Agos‑
to de 2005, a exposi‑
ção esteve aberta ao 
público em vários lu‑

gares, designadamente no centro de informações da forta‑
leza da cidade de Bourtange, tendo recebido cerca de 
20 000 visitantes, incluindo alunos das escolas primárias 
de Westerwolde. Todas as escolas de Westerwolde recebe‑
ram cartas explicativas, que lhes permitiam visitar a expo‑
sição sozinhos. Além disso, a história e a evolução do solo 
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e da paisagem, bem como os achados arqueológicos en-
contrados em Westerwolde, foram apresentadas numa 
brochura. 

Leader+ oferece informação, melhores práticas 
e um sentimento de valor
Sem os fundos do Leader+, a exposição, a carta explicati-
va e a brochura não teriam sido componentes fundamen-
tais da instalação dos ISTS. Os habitantes de Westerwolde 
receberam informações que lhes permitiram perscrutar 
directamente o passado espreitando para os seus quin-
tais e jardins. Também foi a primeira vez que a investiga-
ção arqueológica e do solo foi realizada em tantos pe-
quenos sítios. Desenvolveu-se uma forma nova e prática 
de realizar esta actividade, que serve de exemplo para 
outros projectos. O projecto «Fresta para o passado» re-
cebeu uma menção honrosa da Associação Holandesa de 
Arqueologia que, de dois em dois anos e com o apoio das 
autoridades, atribui o «Ym van der Werff prize» aos pro-
jectos destinados a incentivar o interesse do público pela 
arqueologia. 

Graças ao projecto, a preservação dos recursos naturais 
de Westerwolde melhorou e a sua população está mais 
consciente do valor do património com 10 000 anos exis-
tente na região. Também consideram que a comercializa-
ção destas características únicas cria oportunidades para 
futuras actividades de recreio e de turismo, bem como 
para melhorar a qualidade do ambiente residencial para os 
seus (jovens) habitantes.

Uma fresta para o passado

Estado-Membro: 
Países Baixos
Região, distrito: 
Noord, Groningen
Nome do GAL: 
Oldambt-Westerwolde
População: 80 265
Superfície: 605 km²
Custo total do 
projecto: 90 500 euros
UE: 25 000 euros
Outros fundos 
públicos: 35 000 euros
Fundos privados: 30 500 euros
Período de elegibilidade do projecto: 1/2004 – 3/2006

Nome da pessoa de contacto: Patricia Boiten
Endereço: Halsemastraat 2
9977 SE Kloosterburen, Nederland
Telefone: (31-595) 43 52 75
E-mail: info@patriciaboiten.nl

Fotografias cedidas pela unidade da rede nacional 
dos Países Baixos

Uma exposição apresenta alguns dos principais achados do projecto
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REINO UNIDO

Reciclar montanhas de pneus 
nas montanhas de Mourne
A nova utilização de um resíduo ajuda a sustentar 
as empresas rurais e limpa o ambiente local.

Introdução
A zona das Mourne Mountains em County Down, na Irlanda 
do Norte, imortalizada na canção de Percy French «The 
Mountains of Mourne», acolhe agora uma nova cadeia de 
montanhas. Estes novos picos não se parecem com os altos 
penhascos de granito cobertos de urze, pois são feitos de 
milhares de pneus usados de automóveis e camiões. Estas 
montanhas de pneus formaram‑se quando um habitante 
local, Patrick McCartan, decidiu criar uma nova empresa de 
reciclagem na cidadezinha de Castlewellan, situada em ple‑
no coração da zona de beleza natural excepcional de Mour‑
ne (Mourne area of outstanding natural beauty). 

O grupo de acção local Leader+ nesta zona, Rural Down 
Partnership, decidiu direccionar o seu orçamento de 2 mi‑
lhões de euros (1,45 milhões de libras esterlinas) para o de‑
senvolvimento da economia rural de County Down exploran‑
do oportunidades de desenvolvimento empresarial, estimu‑
lando e apoiando projectos inovadores e visando zonas ne‑
cessitadas. Castlewellan, onde o projecto está situado, é uma 
das zonas mais desfavorecidas da Irlanda do Norte, figurando 
entre as 40% mais afectadas, e, apesar de não ter uma taxa de 
desemprego elevada, quase 40% dos que procuram empre‑
go são desempregados de longa duração. 

O primeiro passo para a conformidade europeia 
O promotor do projecto, Patrick McCartan, já possuía uma 
empresa que fornecia estábulos de madeira a centros 
equestres e, através deste negócio, percebeu que havia 
uma procura significativa de «fragmentos de borracha» 
para revestir os picadeiros com superfícies resistentes a to‑
das as condições meteorológicas. Após alguma investiga‑
ção, concluiu que os «fragmentos de borracha» tinham de 
ser importados da Grã‑Bretanha ou da Irlanda e que os 
consequentes custos de transporte tornavam o custo de 
compra dessas superfícies pouco económico.

Em Julho de 2001, a Directiva «Aterros» da União Euro‑
peia (1) foi transposta para a legislação, proibindo que nos 
aterros fossem aceites pneus usados inteiros a partir de 2003 
e pneus usados fragmentados a partir de Julho de 2006, o 
mais tardar. Até à década de 1960, a borracha dos pneus 
usados era habitualmente reciclada, mas essa prática come‑

(1) Directiva 99/31/CE do Conselho, de 26 de Abril de 1999, relativa à 
deposição de resíduos em aterros, que entrou em vigor em 16 de 
Julho de 1999.  O prazo de transposição para a legislação dos 
Estados‑Membros era 16 de Julho de 2001.

Uma região de beleza natural excepcional

→
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çou a mudar, à medida que as importações de petróleo ba‑
rato (a matéria‑prima utilizada na borracha sintética) torna‑
ram a borracha reciclada menos interessante. A difusão dos 
pneus com cintas de aço também tornou o processo de re‑
ciclagem de pneus mais caro, mais difícil e mais demorado. 
No entanto, embora o desperdício fizesse sentido económi‑
co a curto prazo, as suas consequências a longo prazo co‑
meçaram a acumular‑se. 

As considerações ambientais
Os pneus usados não só ocupam espaço nos aterros, como 
também podem danificar os revestimentos neles coloca‑
dos para impedir que as águas subterrâneas e as águas su‑
perficiais se misturem com contaminantes neles deposita‑
dos. Os pneus ilegalmente abandonados (individualmen‑
te, como lixo, ou colectivamente em lixeiras de pneus clan‑
destinas) estragam a paisagem e ameaçam a saúde e a se‑
gurança públicas.

No Reino Unido, a eliminação dos pneus usados constitui 
um problema importante, sendo diariamente retirados mais 
de cem mil pneus usados dos automóveis, carrinhas e cami‑
ões, totalizando cerca de 46 milhões de pneus (equivalentes a 
440 000 toneladas) por ano.

Patrick McCartan reconheceu que a introdução da nova 
legislação iria provocar uma oferta ilimitada de matéria‑pri‑
ma, que poderia ser fragmentada e vendida como fragmen‑
tos ou grânulos de borracha. Sabia igualmente, devido à em‑
presa que já possuía, que havia uma procura significativa do 
produto na Irlanda do Norte para revestir as superfícies dos 
picadeiros e que o mesmo produto podia ser também usado 
em mobiliário urbano, superfícies desportivas, telas de isola‑
mento, linhas de comboios e de carros eléctricos, ou ainda 
incorporado em pneus novos.

No bom caminho com o Leader+
Ao fim de dois anos de estudo exaustivo do sector, visitas a em‑
presas de gestão de resíduos em Inglaterra e frequência de cur‑
sos de gestão de empresas, foi elaborado um vasto plano em‑
presarial. Em Abril de 2005, foi apresentado um pedido de fi‑
nanciamento Leader+ ao Rural Down Partnership, no âmbito 
da sua medida «Fomento de novas empresas rurais — Apoio à 
criação de novas empresas de reciclagem/gestão de resíduos», 
o que contribuiu para a compra de uma máquina trituradora.

Foi concedida uma subvenção de 14 000 euros (10 000 li‑
bras esterlinas) de fundos Leader+, valor correspondente a 
50% dos custos totais do projecto, que permitiu comprar uma 
máquina trituradora de pneus em segunda mão. Em Junho 
de 2005, quando a compra da máquina foi concluída, a em‑
presa de reciclagem de pneus pôde começar a laborar. O GAL 
Rural Down Partnership deu um grande apoio ao projecto, 
uma vez que este consagrava muitos dos objectivos do pro‑
grama Leader+ da Irlanda do Norte. Era muito inovador, cria‑
va novos postos de trabalho numa zona rural, produzia um 
importante impacto positivo no ambiente e era sustentável a 
longo prazo. O grupo fez grande publicidade ao projecto, tan‑

to na imprensa local como na imprensa nacional, com o ob‑
jectivo primordial de estimular a apresentação de novas can‑
didaturas aos fundos do Leader+ no âmbito da medida de 
reciclagem/gestão de resíduos do grupo. Em resultado direc‑
to desta publicidade, Patrick McCartan recebeu muitos pedi‑
dos de informação de empresas de pneus interessadas em 
fornecer‑lhe pneus usados, que criaram, assim, uma fonte ili‑
mitada de matéria‑prima. O projecto também inspirou a BBC 
Newsline, o noticiário da noite da Irlanda do Norte, que fil‑
mou uma peça sobre a empresa no âmbito de um trabalho 
sobre a inovação na economia rural.

Outro passo a dar…
A empresa, que tinha crescido constantemente, encontra‑
va‑se na feliz situação para uma nova empresa de não con‑
seguir responder ao nível de procura a que estava sujeita, 
recusando clientes tanto em termos de produtores de resí‑
duos como de utilizadores do produto final. Tornou‑se, as‑
sim, evidente que a nova empresa teria de aumentar a ca‑
pacidade para dar resposta a essa procura esmagadora. 
Voltando a recorrer à ajuda do Rural Down Partnership, 
comprou uma pré‑trituradora para permitir a trituração 
dos pneus de automóveis todo‑o‑terreno e de camiões, o 
que lhe permitiria duplicar a quantidade de pneus a trans‑
formar diariamente.

Para poder aceitar uma segunda candidatura, o Rural 
Down Partnership tinha de se certificar de que o projecto 
cumprira os objectivos estabelecidos nas directrizes da candi‑
datura inicial. Do processo de avaliação concluiu‑se que ti‑
nham sido criados 2,5 postos de trabalho equivalentes a tem‑
po inteiro, o que satisfazia as metas de criação de emprego do 
projecto e, consequentemente, permitiu a apresentação de 
uma segunda candidatura aos fundos do Leader+.

Esta nova candidatura foi aprovada e, em Dezembro de 
2005, a empresa recebeu uma subvenção de 28 000 euros 
(20 000 libras esterlinas) para a compra de uma máquina de 
pré‑trituração. A introdução desta máquina permitiu aumen‑
tar significativamente a capacidade e a reciclagem de 5 000 a 
6 000 pneus por semana. A empresa já tem 3,75 trabalhado‑
res equivalentes a tempo inteiro, no total, recolhe os pneus 
usados de empresas num raio de 40 km e fornece o produto 
final aos centros equestres e aos parques infantis. 

… levando ao sucesso 
O Leader+ permitiu criar uma nova empresa de gestão dos 
resíduos, duplicar a sua capacidade de produção e torná‑la 
apta a reciclar uma maior variedade de pneus. Também fo‑
ram criados novos postos de trabalho numa zona rural e o 
projecto condensa os objectivos e metas do Leader+ na 
Irlanda do Norte, nomeadamente: «Promover o desenvol‑
vimento de projectos rurais inovadores e sustentáveis e 
apoiar a sobrevivência e o reforço das empresas rurais exis‑
tentes», reflecte Patrick McCartan.
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Reciclar montanhas 
de pneus

Estado-Membro: Reino Unido
Região, Distrito: Irlanda do Norte, 
County Down
Nome do GAL: 
Rural Down Partnership
População: 97 970
Superfície: 1 463 km2

Custo total do projecto: 
70 000 euros
UE: 17 150 euros
Outros fundos públicos: 
17 150 euros
Fundos privados: 35 700 euros
Período de elegibilidade 
do projecto: 12/2005 – 12/2008

Nome da pessoa de contacto: 
Thérèse Rafferty
Endereço: Civic Building, 
Downshire Road, Banbridge, 
Co Down, N Ireland, BT32 3JY
Telefone: (44‑28) 40 66 06 09
Fax: (44‑28) 40 66 06 01
Email: info@ruraldown.org.uk
Sítio Internet: 
www.ruraldown.org.uk

Fotografias cedidas pela unidade da 
rede nacional do Reino Unido
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Uma pausa depois de tanta reciclagem…
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Introdução
A oferta de energia e de matérias‑primas é um pré‑requisi‑
to essencial para a prosperidade económica. Actualmente, 
apesar de os combustíveis fósseis serem as fontes de ener‑
gia mais importantes a nível mundial, as suas reservas es‑
tão a tornar‑se cada vez mais escassas e caras, sobretudo 
no caso do petróleo. Além disso, a combustão de combus‑
tíveis fósseis causa problemas ambientais.

Consequentemente, tanto em termos políticos como 
em termos económicos, o desenvolvimento de fontes de 
energia e de matérias‑primas respeitadoras do ambiente 
constitui um desafio fundamental para o futuro. Este facto 
reflecte‑se na enorme subida da procura de madeira como 
matéria‑prima, na União Europeia, uma evolução que con‑
duzirá, necessariamente, à criação de grandes plantações 
com ciclos de cultivo rápidos. Na Alemanha, o potencial 
energético da biomassa foi estimado em 10% do actual 
consumo primário de energia. Uma percentagem substan‑
cial desta biomassa poderia ser cultivada sob a forma de 
plantas energéticas e de árvores de crescimento rápido, 
cultivadas em terras agrícolas que deixaram de ser neces‑
sárias para produzir alimentos. Nos sectores agrícola e flo‑
restal serão, assim, geradas novas actividades numa área 
fundamental de procura social, colocando‑se menos ênfa‑
se nos subsídios. No futuro, os fornecedores de matérias‑ 
‑primas passarão a ser prestadores de serviços integrados.

A ideia ganha raízes
O projecto «Produzir madeira para gerar energia» teve ori‑
gem nas ideias e iniciativas que Klaus Schwarz, presidente 
da Associação de Gestão do Espaço Rural de Spree‑Neiße, 
foi buscar à «Elmia Wood», a maior feira de comércio flores‑
tal da Europa, realizada na Suécia. Várias partes interessadas, 
com o apoio do conselho de administração da Associação 
de Gestão do Espaço Rural, formaram um grupo de trabalho 
denominado «Nova energia — Novo trabalho — Madeira 
como fonte de energia», mas depressa descobriram que os 

custos da produção e fornecimento das aparas de madeira 
eram demasiado elevados para serem rentáveis. Conse‑
quentemente, só quando a lei das energias renováveis (EEG: 
Erneuerbare‑Energien‑Gesetz) foi adoptada, em 2004, é 
que, com a alteração do quadro político e económico, foram 
viabilizadas as ideias do projecto. Com o apoio do Governo 
Regional (Land) de Brandenburg e a avaliação inicial positi‑
va de um painel da iniciativa de tecnologias energéticas da 
região, o projecto pôde prosseguir.

A primeira fase
Com o impulso finalmente dado pelo apoio financeiro, a 
iniciativa assumiu a forma de um projecto Interreg IIIA, em 
que grupos da Polónia e operadores de Brandenburg abor‑
daram conjuntamente a questão da exploração de bio‑
massa. O Leader também concedeu apoio sob forma de 
investimento, tendo os fundos sido usados no fornecimen‑
to de lenha de cepos e plantas jovens com raízes. Os patro‑
cinadores do projecto contribuíram com recursos de co‑ 
‑financiamento e dois agricultores puseram 30 hectares de 

ALEMANHA

Aquecimento com biomassa: produzir 
madeira para gerar energia na Lusatia
A obtenção de uma energia alternativa ajuda a realizar o potencial futuro da biomassa 
europeia e mostra o papel das diferentes redes na concretização desta iniciativa conjunta.

Por Klaus Schwarz, Biomassemanagement Lausitz (Brandenburg), 
e Jan Swoboda, Unidade da Rede Leader+ da Alemanha 
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terreno em pousio e disponibilizaram 10 hectares para ex‑
periências.

Desenvolvendo novos domínios de acção
O objectivo é desenvolver pequenos fluxos de comércio 
regional na região de Lusatia e, especificamente, fornecer 
aos agricultores uma segunda fonte de apoio ao rendi‑
mento, durante a transição da agricultura para a produção 
de energia. A produção combinada de calor e electricida‑
de é o conceito‑chave. Essencialmente, o calor será produ‑
zido para consumo doméstico, ao passo que a electricida‑
de poderá ser introduzida (a um preço de compra interes‑
sante) na rede eléctrica, nos termos da lei das energias re‑
nováveis (EEG). O calor também pode ser utilizado na pró‑
pria empresa do produtor de energia. No entanto, para se 
poder beneficiar dos fundos comunitários, como os do Le‑
ader+ ou do Interreg, a quantidade de energia consumida 
e o preço a pagar por ela devem ser previamente acorda‑
dos com os utilizadores.

Estes utilizadores são, sobretudo, cooperativas indus‑
triais e outras grandes empresas, que necessitam de calor 
para as suas actividades, incluindo: vendas directas, está‑
bulos, transformação de carne, funcionamento de oficinas, 
lagares de vinho, etc. As aparas de madeira podem ser 
queimadas como um substituto dos combustíveis fósseis, 
poupando, assim, dinheiro e gerando receitas com a ven‑
da da energia produzida. Presentemente, as aparas de ma‑
deira são a principal fonte de combustível, dado que os 
produtos transformados, como a madeira granulada, ain‑
da são demasiado caros. Há planos futuros de criação de 
uma agência de energia para a gestão combinada da ofer‑
ta e da procura, uma vez que, até agora «tem havido um 
produto sem mercado». Porém, nem sempre é fácil deter‑
minar os produtos que serão necessários, ou quando e se 
podem ser fornecidos ao preço adequado. 

Já disponível
Já foi criada uma comunidade de produtores, composta 
por agricultores, representantes do sector florestal e pres‑
tadores de serviços de gestão florestal (ou agências de 
prestação de serviços florestais). O primeiro fruto desta co‑
operação é um manual para os produtores, escrito em co‑
laboração com o CEBra (Centrum für Energietechnologie 
Brandenburg), que inclui instruções sobre a utilização de 

máquinas, a plantação, a fertilização, o cultivo, a colheita, a 
corretagem e a distribuição, além de descrever diferentes 
métodos de desenvolvimento. Já foram recolhidas infor‑
mações sobre as necessidades de mão‑de‑obra e, no início 
da Primavera, dependendo das espécies de árvores e do 
tipo de solo, duas a quatro pessoas, acompanhadas de um 
motorista, podem plantar aproximadamente dois hectares 
por dia, o que equivale a cerca de 50 dias de trabalho para 
uma plantação de 100 hectares. As colheitas de Inverno 
realizam‑se cerca de quatro a seis anos depois e exigem 
um pouco menos de mão‑de‑obra. Uma vez que o Inverno 
e o princípio da Primavera não estão normalmente incluí‑
dos no período de agricultura intensiva, esta actividade 
oferece oportunidades adicionais de obtenção de empre‑
go e rendimentos.

Planos futuros
Para a colheita, o grupo de trabalho tecnológico do GAL, 
em colaboração com a Universidade Técnica de Branden‑
burg, desenvolveu uma nova tecnologia auxiliar para utili‑
zação nas máquinas existentes, que permite trabalhar 
troncos de árvores com até 30 centímetros de diâmetro. Os 
custos de investimento, no valor de 70 000 euros, serão su‑
portados pelas próprias partes interessadas. A aplicação 
deste projecto também deveria ser ponderada em relação 
à gestão privada das terras florestais cujos proprietários 
não disponham de meios nem recursos para cultivar ou 
explorar a plantação existente, e que, muitas vezes, che‑
gam a atingir 30 ou 40 hectares.

O cultivo de árvores e plantas para a produção 
de energia tem consequências mais vastas
Para além das questões técnicas e de abastecimento de 
energia, a gestão do espaço rural e o turismo também são 
elementos relevantes deste projecto, sendo os interve‑
nientes mais ligados a esta questão membros do GAL Strit‑
tmatter Land. O cultivo de árvores e plantas para a produ‑
ção de energia nas terras de pousio também faz parte da 
gestão do espaço rural. Essas terras estão interligadas por 
um pitoresco itinerário de 11 quilómetros, percorrido por 
charretes puxadas por cavalos. Nesta região, onde a explo‑
ração mineira deixou marcas, a inclusão das plantações de 
árvores e plantas da Lusatia para a produção de energia 
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Aquecimento com biomassa

Estado-Membro: Alemanha
Região: Brandenburg
Nome do GAL: Strittmatter Land

População: 20 040
Superfície: 422 km²
Custo total do projecto: 98 200 euros
UE: 58 920 euros
Outros fundos públicos: 19 640 euros
Fundos privados: 19 640 euros
Período de elegibilidade do projecto: 
4/2005 – 12/2006

Nome da pessoa de contacto: Klaus Schwarz, 
Biomassemanagement Lausitz
Telefone: (49‑171) 741 02 25
Fax: (49‑355) 69 22 08
E-mail: klaus.schwarz@abnachdraussen.net
Sítio Internet: www.abnachdraussen.net 
www.tu‑cottbus.de/cebra

ou

Nome da pessoa de contacto: Hermann Wittig, 
LAG Strittmatter Land
Telefone: (49‑355) 221 48
E-mail: regionalmanagement@strittmatter‑land.de
Sítio Internet: www.strittmatter‑land.de
Fotografias cedidas pela unidade da rede nacional 
da Alemanha

enquanto elemento turístico especial é uma forma de 
aproveitar grandes extensões de terras de pousio e para 
recultivo.

Em resultado de intercâmbios e visitas ao lado polaco e 
ao lado alemão, foi apresentada uma nova candidatura ao 
programa Interreg IIIA para um projecto de compactação, 
certificação e potencial exploração da biomassa. O impac‑
to e a vontade de cooperar estendem‑se a toda a região e 
além desta. Por exemplo, até na mais pequena exploração 
agrícola familiar, a promoção da região tem ajudado a mi‑
norar a desintegração da comunidade e incentivado uma 
abordagem ousada e empreendedora. A auto‑estima as‑
sociada à participação e às iniciativas conjuntas constitui 
uma força produtiva que não deve ser subestimada.

A dimensão europeia
O desenvolvimento de novas formas de uso do solo tam‑
bém pode desempenhar um papel crucial noutras zonas 
rurais da Europa, sendo, por isso, importante que tanto os 
peritos no terreno como os cientistas estejam interliga‑
dos através de «redes de excelência». Em 31 de Agosto de 
2006, realizou‑se o segundo fórum «Madeira para ener‑
gia» de Brandenburg, que, pela primeira vez, envolveu 
parceiros da Suécia, Polónia, Hungria e Áustria. Para além 
dos peritos científicos, vários oradores europeus descre‑
veram a experiência concreta neste domínio, juntamente 
com a importância de um maior desenvolvimento das zo‑
nas rurais como centros de uma indústria energética sus‑
tentável. 

Em termos de exploração da biomassa, quer como ma‑
téria‑prima quer como fonte de energia, os próximos cin‑
quenta anos colocarão um enorme desafio aos sectores da 
agricultura, da investigação e da economia. A iniciativa de 
gestão da biomassa de Lusatia (Biomassemanagement 
Lausitz) procura parceiros em toda a Europa para promo‑
ver a reorganização activa do sector agrícola e das zonas 
rurais.

Árvores jovens com raízes tornar-se-ão uma fonte de energia futura
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COOPERAÇÃO 
NO DESENVOLVIMENTO RURAL
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ÁUSTRIA E ALEMANHA

Aprender com a Europa: 
como familiarizar os jovens 
com a inovação agrícola
Os agricultores do futuro têm a oportunidade de aprender novas técnicas agrícolas fora da sua região 
natal, graças ao apoio de uma rede de grupos de acção local em dois Estados-Membros.

Por Barbara Loferer, gestora de GAL, ARGE Nationalparkregion Hohe Tauern, 
e Luis Fidlschuster, unidade da rede nacional da Áustria

Introdução
Em Outubro de 2004, oito zonas Leader da Áustria e uma 
da Alemanha (Baviera) iniciaram um projecto de coopera‑
ção transnacional para alunos das escolas agrícolas, a fim 
de melhorar os seus conhecimentos no domínio da inova‑
ção agrícola. O projecto oferece estágios em explorações 
agrícolas inovadoras, bem como seminários e visitas técni‑
cas sobre inovação, em 2005 e 2006. No período de Verão 
destes dois anos, cada um dos 40 agricultores inovadores 
da região de Salzburg (Áustria) e Baviera (Alemanha) ofe‑
receu estágios de dois a três meses a um estudante. No 
conjunto, participam no projecto de cooperação cerca de 
15 escolas agrícolas.

Esta iniciativa de cooperação foi lançada por Barbara 
Loferer (GAL Nationalpark‑Region Hohe Tauern, Áustria) e 
Reinhard Walk (GAL Auerbergland, Alemanha). Estes dois 
GAL são os principais parceiros nacionais e, para além de 
serem as forças motrizes por detrás do projecto «Aprender 
com a Europa», também tratam de todos os aspectos fi‑
nanceiros deste último.

Inspiração para o projecto
Este projecto de cooperação tinha como principal objecti‑
vo melhorar a educação prática dos futuros agricultores. 
Normalmente, os alunos das escolas agrícolas fazem os 
seus estágios obrigatórios na exploração agrícola familiar. 
A oferta a estes jovens estagiários de uma possibilidade de 
trabalharem em explorações agrícolas inovadoras abriria 
as suas mentes a novas ideias e horizontes e alargaria os 
seus conhecimentos. Isto serviria, por sua vez, de base à 

futura inovação em diversos domínios da agricultura e a 
uma maior cooperação com os agricultores inovadores 
que oferecem os estágios. O aspecto transnacional do pro‑
jecto baseia‑se no facto de estagiários austríacos aprende‑
rem e experimentarem abordagens inovadoras de desen‑
volvimento agrícola na Alemanha, e vice‑versa. 

Três módulos de formação diferentes
O projecto de cooperação está centrado na oferta de está‑
gios em explorações agrícolas especializadas em energia, 
transformação de produtos ou turismo. Os três módulos, a 
seguir descritos, incluem uma visita de estudo guiada por 
um dos agricultores e um seminário, com técnicos e peri‑
tos disponíveis para dar as informações pertinentes.

1. Produção de energia
As explorações agrícolas especializadas na produção 

de energia apresentam aos jovens participantes diferentes 
formas de produzir energias renováveis e, logo, a possibili‑
dade de ganharem um rendimento adicional. Por exem‑
plo, os alunos deveriam aprender com os técnicos como 
criar cooperativas agrícolas para gerir equipamentos de 
fabrico de aparas de madeira para produzir calor, ou uma 
central de biogás para produzir electricidade. O principal 
objectivo desta curta experiência de trabalho nas explora‑
ções agrícolas é proporcionar aos alunos algum conheci‑
mento sobre a técnica e o desenvolvimento das plantas 
energéticas, as possibilidades de investimento e de rendi‑
mento e o funcionamento das centrais.

Um produtor de energia participante é a «Cooperativa 
de Aparas de Madeira e Aquecimento», que fornece aque‑
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cimento a longa distância a 415 casas em dois municípios 
e introduz «electricidade verde» na rede pública de electri‑
cidade.

Para além do seu estágio, os estudantes participaram 
numa visita de estudo à denominada «Região energética 
de Weiz», na região austríaca da Estíria. Esta região é famo‑
sa pela sua abordagem inovadora à política energética e 
pelos seus projectos de energias renováveis (por exemplo, 
aparas de madeira, energia solar e energia eólica). Os par‑
ticipantes também visitaram operadores do sector da 
energia e assistiram a apresentações sobre novas tecnolo‑
gias no sector da energia.

2. Transformação de produtos
Nas explorações agrícolas especializadas na transfor‑

mação e na comercialização de novos produtos, os estu‑
dantes das escolas agrícolas participantes aprendem um 
novo know-how nas seguintes áreas:
• desenvolvimento de novos produtos;
• venda e distribuição dos produtos;
• condições de venda;
• investimento e rendimento;
• tecnologia de produção.

Estes agricultores operam em diversos domínios: co‑
mercialização de carne de borrego, de bovino e de caça, 
cooperação com restaurantes e hotéis, produção e comer‑
cialização de gelados e de bebidas espirituosas e gestão 
de uma loja de produtos alimentares (queijo, massas, er‑
vas, chás, vinagre), etc. Este módulo também oferece uma 
viagem de estudo à zona Leader de Vulkanland (Estíria), 
onde os agricultores inovadores desenvolveram, no passa‑

do, marcas similares que foram bem suce‑
didas.

�. Turismo
Na Áustria, o agroturismo tem tido 

grande desenvolvimento. A associação 
austríaca de agroturismo criou novas nor‑
mas de qualidade aplicáveis ao produto 
em si mesmo e à sua comercialização. Os 
estágios nestas explorações agrícolas fa‑
miliarizam particularmente os estudantes 
com a concepção e execução de progra‑
mas e pacotes inovadores de agroturismo, 
o que inclui a publicidade, a comercializa‑
ção e a distribuição, bem como os aspec‑
tos financeiros. As explorações agrícolas 

participantes estão a especializar‑se em vários domínios 
diferentes, tais como: férias para crianças com estruturas 
de acolhimento específicas, equitação, bem‑estar, agricul‑
tura biológica, caminhadas, aprendizagem sobre a floresta 
e «escola na quinta». 

Preparação e execução
O projecto foi desenvolvido em estreita colaboração entre 
os GAL participantes, as escolas agrícolas e os agricultores. 
Essa estreita cooperação com todos os parceiros, desde o 
início, foi muito importante para criar um grande empe‑
nhamento no projecto. Todos os parceiros já tinham sido, 
assim, convidados a apresentar ideias sobre o modo de de‑
senvolver o conceito do projecto. Uma tarefa muito impor‑
tante no âmbito do projecto foi a selecção das explorações 
agrícolas inovadoras, tendo os GAL verificado se todos os 
agricultores participantes possuíam, nos respectivos do‑
mínios, o nível de inovação correspondente às expectati‑
vas do projecto. Os agricultores seleccionados para ofere‑
cerem estágios também receberam formação didáctica 
para melhorarem os seus conhecimentos sobre o ensino 
dos jovens e para se tornarem mentores profissionais dos 
estudantes. Durante o tempo passado nas explorações 
agrícolas, estes últimos têm de manter um diário sobre 
aquilo que aprendem e experimentem nos seus contactos 
com os agricultores e os peritos.

O financiamento Leader+ foi usado na definição do 
conceito do projecto, nas diversas actividades de informa‑

A energia renovável também é uma fonte 
de rendimento suplementar



Leader+ Magazine  �0  7 • 2007

ção realizadas nas escolas, na formação dos agricultores, 
no financiamento das visitas de estudo, nos seminários e 
workshops e respectiva documentação, em actividades de 
comercialização (incluindo produção de filmes) e na ava‑
liação do projecto.

Outros benefícios
Para além da aquisição de novo know-how para um desen‑
volvimento agrícola inovador, o projecto oferece muitos 
outros benefícios aos estudantes, às escolas e aos agricu‑
tores. Os jovens passam a fazer parte de uma rede inova‑
dora com possíveis parceiros para uma cooperação futura 
(agricultores e estudantes participantes). As escolas obtêm 
a possibilidade de integrar experiências práticas no pro‑
grama de ensino e tanto as escolas como os agricultores 
contribuem para a imagem positiva desse projecto de co‑
operação inovador, sendo também beneficiados por ela. 
Além disso, os agricultores são remunerados pela sua con‑
tribuição!

Atraindo novas zonas Leader
Em 2005, duas outras zonas Leader austríacas aderiram ao 
projecto: o GAL Mondseeland e o GAL Regatta da vizinha 
região da Alta Áustria. Também em 2005, outros GAL da 
Baviera apresentaram às suas autoridades de gestão pedi‑
dos de adesão ao projecto, que foram recusados. Note‑se 
que o processo de aprovação desempenhou um papel 
crucial neste projecto transnacional. Dado que foi primei‑
ramente aprovado pelas autoridades regionais austríacas 
e depois pelas da Baviera, o projecto, em 2005, foi princi‑
palmente um projecto nacional austríaco. Agora, com a 
participação do GAL Auerbergland da Baviera, o projecto 
adquiriu, em 2006, um carácter de cooperação transnacio‑
nal em pleno funcionamento.

Aprender com a Europa

Estado-Membro: Áustria
Região, distrito: Land Salzburg, Alta Áustria, Tirol
Nome do GAL principal: 
ARGE Nationalparkregion Hohe Tauern
População: 62 123
Superfície: 2 279 km²
Outros GAL: Lungau, Salzburger Seengebiet, Tennengau, 
Salzburger Saalachtal, Pongau, Pillerseetal‑Leogang, Inne‑
res Salzkammergut, Mondseeland, Regatta

Estado-Membro: Alemanha
Região: Baviera
Nome do GAL: Auerbergland
População: 19 500
Superfície: 250 km²

Custo total do projecto: 182 900 euros (*)
UE: 90 800 euros 
Outros fundos públicos: 48 200 euros
Fundos privados: 43 900 euros
(*) Os custos referem‑se apenas à Áustria
Período de elegibilidade do projecto: 3/2004 ‑ 12/2006

Nome da pessoa de contacto: Barbara Loferer
Endereço: Nationalpark‑Região Hohe Tauern, Schlosss‑
traße 15, A‑5710 Kaprun
Telefone: (43‑6547) 201 85
Fax: (43‑6547) 201 85
E-mail: office@nationalparkregião.at
Sítio Internet: http://www.lernen‑von‑europa.com

Nome da pessoa de contacto: Reinhard Walk
Endereço: LAG Auerbergland, Marktplatz 4, 
D‑86975 Bernbeuren
Telefone: (49‑8367) 913 90 24
Fax: 4 (49‑8367) 913 90 25
E-mail: koordination.walk@t‑online.de
www.auerbergland.de

Fotografias cedidas pelo GAL Nationalpark-Region 
Hohe Tauern

Explicação das técnicas e desenvolvimentos mais recentes
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Introdução
A rede de qualidade rural (RuralQNet) é uma rede ítalo‑bel‑
ga constituída por diversas empresas envolvidas no sector 
de hotelaria, restauração e cafetaria no espaço rural: servi‑
ços de alojamento e pequeno‑almoço, agroturismo, pen‑
sões, aluguer de casas de campo, restaurantes, etc. A asso‑
ciação destas estruturas foi criada com o intuito de reflectir 
sobre uma estratégia de qualidade e aplicá‑la. A fase inicial 
consiste em informar os profissionais do sector sobre a 
existência do projecto e convidá‑los a aderir à rede. O êxito 
da iniciativa também dependerá do número e da qualida‑
de dos seus aderentes.

«Os chineses não vão conseguir copiar isto…»
Na opinião do presidente do GAL Due Laghi, não foi por 
acaso que as duas regiões parceiras (a região dos Dois La‑
gos na Lombardia, em Itália, e o Pays d’Anlier, de la Sûre e 
de l’Attert na Bélgica) se juntaram. Ambas as regiões têm 
uma tradição com mais de 2 000 anos nesta matéria. Os 
membros de cada região estão interessados na outra re‑
gião e têm grande desejo de conhecer os seus homólogos. 
O projecto RuralQNet constitui uma reacção à globaliza‑

ção, esperando‑se que se destaque graças à importância 
que confere à qualidade. A gestão está equitativamente 
dividida entre os dois parceiros. O GAL Due Laghi é respon‑
sável pela coordenação, a gestão financeira, a organização 
e a supervisão dos intercâmbios no seu território, bem 
como pela correcta aplicação dos instrumentos de comu‑
nicação. Entretanto, o GAL belga — Pays d’Anlier, de la Sûre 
et de l’Attert — começou a reunir informações sobre o seu 
território, necessárias, nomeadamente, para preparar o 
manual previsto. Também organizou todas as actividades 
realizadas na Bélgica, como o seminário sobre hotelaria, 
restauração e cafetaria nas zonas rurais, realizado em Abril 
de 2006.

Principais acções do projecto
Os parceiros no projecto estão a executar várias acções, 
pontuadas por reuniões internacionais. Os principais pro‑

ITÁLIA E BÉLGICA

Rede de qualidade rural

Juntar empresas diferentes através da ligação em rede 
permite atingir objectivos comuns no sector da hotelaria, 
restauração e cafetaria nas zonas rurais.

→

Os parceiros no projecto reúnem-se 
sob o sol belga
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dutos do projecto conjunto, financiados pelo Leader+, são 
os seguintes:
• um manual (1), destinado aos profissionais do sector de 

hotelaria, restauração e cafetaria. Será regularmente 
actualizado e deverá incluir uma lista dos membros, su‑
gestões práticas (por exemplo, sobre a forma correcta 
de pôr uma mesa, o tipo de documentação que se deve 
oferecer aos clientes, etc.) e instrumentos de comuni‑
cação para divulgar a rede e os seus membros;

• rotas, essencialmente desenvolvidas em redor do turis‑
mo familiar, propondo estadias breves, incluindo o alu‑
guer de casas de campo, tables d’hôte, etc. oferecidas 
pelos membros da rede, que estão a ser criadas tanto 
na Bélgica como em Itália;

• uma imagem, tendo sido utilizados vários instrumentos, 
como uma carta gráfica, um sítio Internet, etc., a fim de 
dar maior visibilidade aos membros da rede. Também foi 
criado um logótipo para que os profissionais de restau‑
ração e hotelaria se possam identificar como membros 
da rede. O emblema da RuralQNet não pretende substi‑
tuir os outros logótipos já existentes, mas sim comple‑
mentá‑los, identificando os promotores do projecto que 
assumiram um compromisso com a qualidade;

• eventos, tendo a vida da rede sido marcada por três 
eventos internacionais, entre Abril e Outubro de 2006. 
Estes eventos ofereceram uma oportunidade para efec‑
tuar visitas técnicas e conhecer outros membros, bem 
como de analisar a progressão do projecto e de traba‑
lhar em conjunto no seu conteúdo. Em Outubro de 2006, 

(1) O manual está ao dispor dos interessados, bastando contactar 
Giacomo Camozzini pelo e‑mail info@galdeiduelaghi.org ou Patrick 
Rausch: leader+@bastogne.be.

um seminário final reuniu os parceiros para que pudes‑
sem examinar em pormenor os resultados obtidos.

Os turistas no centro da abordagem
No seminário organizado pelo GAL belga em Abril de 2006, 
um representante do departamento do governo da Való‑
nia responsável pelo turismo deu alguns conselhos sobre a 
abordagem de qualidade e a hotelaria, restauração e cafe‑
taria nas zonas rurais.

A abordagem de qualidade assenta em oito princípios:
• conhecimento das necessidades das pessoas que estão 

em férias;
• confiança na abordagem de qualidade;
• confiança do anfitrião na abordagem;
• gestão da abordagem de qualidade como um processo 

(analisar, agir e avaliar);
• identificação, compreensão e gestão de uma série de 

acções independentes;
• melhoria constante;

… inclui uma 
variedade 
de alojamentos

A hospitalidade rural ao estilo italiano …
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• actuação de forma lógica e intuitiva, com base em da‑
dos objectivos;

• manutenção de boas relações com todos os parceiros.
É a pessoa em férias que certifica e reconhece a quali‑

dade e que, em última análise, atrai outros potenciais 
clientes. Daí a importância de desenvolver a actividade de 
modo a reflectir as necessidades, pontos de vista e expec‑
tativas do cliente.

Uma carta da qualidade
A troca de ideias entre os parceiros permitiu produzir uma 
carta de qualidade para as organizações do sector de hote‑
laria, restauração e cafetaria, a qual poderá ser consultada 
em www.ruralq.net. No momento de redacção do presen‑
te texto, a rede é composta por 45 organizações: 39 de Itá‑
lia e 6 da Bélgica. O aspecto mais importante a desenvolver 
no âmbito desta rede é o da qualidade intangível: o capital 
humano, as competências dos gestores, na verdade, tudo 
o que diga respeito às pessoas. Embora as qualidades in‑
tangíveis sejam mais difíceis de medir do que as tangíveis 
(caso da limpeza, higiene, segurança, etc.), foram identifi‑
cados alguns indicadores para o efeito. Por exemplo: o ní‑
vel de conhecimentos sobre a região, o desejo de trabalhar 
em rede e de promover os outros membros da rede, o de‑
sejo de melhorar as competências e o número de reuniões 
entre os gerentes dos estabelecimentos.

A rede é actualmente constituída por um núcleo duro 
de dez organizações. Este núcleo inicial também serve 
para sensibilizar os outros promotores do projecto e convi‑
dá‑los a juntar‑se ao grupo.

As organizações que adiram à carta de qualidade rece‑
berão um logótipo para expor nas suas empresas. A sua 
selecção e avaliação basear‑se‑ão nos indicadores estabe‑
lecidos pela rede, que está aberta a qualquer empresa pro‑
veniente dos dois GAL parceiros, ou de outras regiões, des‑
de que preencha os critérios seleccionados e esteja dispos‑
ta a adoptar uma estratégia de qualidade. Os membros 
também esperam que a RuralQNet gere rentabilidade fi‑
nanceira, uma vez que prevêem um aumento dos ganhos 
graças à publicidade conjunta e à introdução das rotas. 

Por último, a RuralQNet é sinónimo de um determinado 
ambiente e de um acolhimento amigável. Os parceiros no 
projecto têm grande prazer no trabalho conjunto e na sua 
interacção. Cada encontro internacional constitui uma 
oportunidade para se conhecerem melhor e se informa‑
rem sobre as ideologias culturais, sociais e até políticas uns 
dos outros. Os gestores de projecto das regiões e os pro‑
motores do desenvolvimento local têm tudo a ganhar, de 
facto, com o êxito deste projecto.

RuralQNet: hotelaria 
e restauração de qualidade

Estado-Membro: Itália
Região: Lombardia
Nome do GAL principal: GAL dei Due Laghi 
População: 68 108
Superfície: 815 km²

Estado-Membro: Bélgica
Região: Valónia
Nome do GAL: GAL Pays d’Anlier, de la Sûre et de l’Attert
População: 35 620
Superfície: 760 km²

Custo total do projecto: 225 200 euros
UE: 100 000 euros
Outros fundos públicos: 125 200 euros

Custo do projecto para a Itália: 115 200 euros
UE: 50 500 euros
Outros fundos públicos: 64 700 euros

Custo do projecto para a Bélgica: 110 000 euros
UE: 49 500 euros
Outros fundos públicos: 60 500 euros

Período de elegibilidade do projecto: 1/2005 – 6/2006 
(prevê‑se a sua extensão)

Nome da pessoa de contacto: Giacomo Camozzini (IT)
Endereço: Via Fornace Merlo 2, I‑23816 Barzio (LC)
Telefone: (39) 03 41 99 99 72
Fax: (39) 03 41 91 18 99
E-mail: info@galdeiduelaghi.org
Sítio Internet: www.galdeiduelaghi.org

Nome da pessoa de contacto: Patrick Rausch (BE)
Endereço: Rue du Vivier, 58
B‑6600 Bastogne
Telefone: (32‑61) 24 09 73
Fax: (32 61) 21 59 09
E-mail: leader+@bastogne.be
Sítio Internet: www.ruralqnet.com

Fotografias cedidas pelas unidades das redes nacionais 
da Bélgica e da Itália
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AS MULHERES E OS JOVENS 
NO LEADER+
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Introdução
Depois de se licenciar em Geografia pela Universidade de 
Trier, em Junho de 2002, Françoise Bonert foi incumbida 
de elaborar as estratégias de desenvolvimento regional 
Leader+ nas regiões de Müllerthal e do Mosel luxembur‑
guês. Subsequentemente, em Outubro de 2003, foi nome‑
ada gestora do Leader no recém‑fundado GAL Müllerthal, 
na sua região natal. Desde Setembro de 2006, é responsá‑
vel pela coordenação nacional do Leader no Departamen‑
to da Agricultura do Luxemburgo.

A região de Müllerthal
A região do GAL Müllerthal fica no leste do Grão‑Ducado 
do Luxemburgo, aproximadamente 30 km a nordeste da 
capital do Luxemburgo. É delimitada a norte e a leste pelo 
rio Sauer, que também constitui a fronteira nacional natu‑
ral com a República Federal da Alemanha. De uma pers‑
pectiva geomorfológica, a região de Müllerthal situa‑se na 
cuesta (1) de arenito do Luxemburgo, que se estende para 
além da fronteira, penetrando na Alemanha.

(1) Cuesta é um termo geológico utilizado para descrever as cristas 
formadas por camadas de rochas duras suavemente inclinadas.

O grupo de acção local «Leader+ Müllerthal» foi oficial‑
mente fundado em 19 de Junho de 2003, na sequência da 
assinatura de um acordo. Abrange uma superfície total de 
311 km2, com cerca de 21 000 habitantes, e tem 35 mem‑
bros: 15 municípios e 20 organizações, que representam 
mulheres, jovens, turismo, ambiente/natureza, agricultura, 
cultura e desenvolvimento regional.

A região de Müllerthal é sobretudo conhecida pela 
sua natureza única e pela sua bela paisagem, que consti‑
tui um importante valor recreativo, bem como pelos seus 
impressionantes monumentos culturais de várias épocas 
passadas. Os principais recursos da região estão estreita‑
mente ligados à sua beleza natural incólume e ao seu pa‑
trimónio cultural. O centro da região de Müllerthal, que 
tem como pólo a cidade Echternach, já atrai visitantes lo‑
cais e estrangeiros desde finais do século XIX. O número 
de pernoitas em hotéis, pensões e pousadas, bem como 
os numerosos parques de campismo que se podem en‑
contrar ao longo das margens dos rios da região, ilustram 
a particular importância que o sector do lazer e do turis‑
mo tem para esta região. 

A valorização desse património natural e cultural é uma 
prioridade da iniciativa Leader+ na região de Müllerthal, 
com uma concentração dos esforços no seu máximo apro‑

LUXEMBURGO

Entrevista com Françoise Bonert,
antiga gestora do GAL Müllerthal, do Luxemburgo, e presentemente 
a trabalhar na autoridade de gestão luxemburguesa

Françoise Bonert



Leader+ Magazine  ��  7 • 2007

veitamento, através de medidas orientadas para os secto‑
res agrícola e turístico, e o desenvolvimento económico 
como objectivo principal. No que respeita à promoção do 
desenvolvimento regional sustentável, há que ter, todavia, 
em conta as dimensões ecológica e sociocultural. Neste 
aspecto, a utilização das novas tecnologias oferece boas 
possibilidades, especialmente no domínio da publicidade 
ou no desenvolvimento de novos produtos.

Contact Point: O que aprecia mais no seu trabalho como 
gestora do GAL?

Françoise Bonert: Sinto‑me particularmente entusiasmada 
com a grande variedade de tarefas e o contacto directo 
permanente com tantas pessoas. A minha função inclui 
tudo, desde as actividades puramente administrativas até 
ao desenvolvimento de projectos e à sua gestão em várias 
áreas temáticas. Cada dia traz novos desafios. Globalmen‑
te, é um trabalho com imenso para oferecer, mas que tam‑
bém exige inteira dedicação.

CP: Pode dizer algo sobre um ou mais projectos em que 
esteja envolvida e que considere importantes para a sua 
região? Que papel específico neles tem desempenhado?

FB: O projecto mais importante na nossa região é «Müller‑
thal a pé», que, juntamente com o nosso projecto relativo 
aos moinhos, foi escolhido como exemplo de boas práticas 
a nível da União Europeia. O seu objectivo é promover o 
turismo pedestre através da criação de um conceito de tri‑
lho de caminhadas comum e uniforme, com uma sinaliza‑
ção normalizada e objecto de comercialização. Todos os 
municípios parceiros do GAL estão envolvidos neste pro‑
jecto, que integra a abordagem da base para o topo atra‑
vés de uma forte participação nos grupos de trabalho.

Eu tinha a função de coordenar as diversas fases do pro‑
jecto, em conjunto com os seus representantes, a fim de 
reunir os principais intervenientes e persuadir a equipa a 
trabalhar em conjunto. Os gestores do Leader estão glo‑
balmente envolvidos em todos os projectos em curso no 
GAL, em maior ou menor grau, dependendo do gestor do 
projecto e do pessoal disponível. 

CP: É correcto supor que o trabalho num pequeno país 
multilingue oferece vantagens no âmbito do Leader+, 
por exemplo no tocante aos projectos de cooperação? 
Tem sido assim e pode dar-nos exemplos? Caso contrá-
rio, por que pensa que isso não aconteceu?

FB: Com os nossos conhecimentos linguísticos — luxem‑
burguês, alemão, francês e inglês — estamos certamente 
em vantagem no tocante à cooperação transnacional. É 
algo que facilita claramente o estabelecimento de contac‑
tos, como tenho constatado nas conferências internacio‑
nais. Devido ao facto de as actividades do Leader terem 

começado tardiamente na nossa região, e no intuito de 
consolidar primeiro a nova estrutura, demos prioridade 
aos projectos regionais nos primeiros anos. 

No entanto, já se estão a realizar alguns projectos inter‑
‑regionais, em conjunto com as outras regiões Leader do 
Luxemburgo. Além disso, tem havido intercâmbio com um 
grupo francês e alguns grupos alemães. Está a actualmen‑
te em curso um projecto de colaboração com o GAL ale‑
mão de Moselfranken, subordinado ao tema «O caminho 
de Jacob alemão‑luxemburguês». O objectivo desta inicia‑
tiva é dar corpo a contactos e ideias e tornarmo‑nos mais 
activos em matéria de cooperação transnacional, no próxi‑
mo período de financiamento.

CP: Até que ponto a ligação em rede tem sido importante 
para si ou para o seu GAL? Em que tipos de redes têm par-
ticipado?

FB: O conceito de ligação em rede tem uma importância 
fulcral para mim e para o meu GAL, além de ser, aliás, a 
própria razão de existência do Leader. Para além da rede 
regional que pôde ser criada graças ao Leader, o nosso 
GAL, especificamente, está sempre em contacto com as 
outras regiões Leader no Luxemburgo. Num país pequeno, 
com apenas quatro grupos Leader e onde todos os inter‑
venientes no Leader se conhecem pessoalmente, a «rede 
nacional» é uma realidade quotidiana para os gestores dos 
GAL.

CP: Em que medida pensa que as pessoas da sua região 
conhecem os projectos Leader+? Qual tem sido, na sua 
opinião, o «valor acrescentado» do Leader+?

FB: Nem todos têm, presentemente, conhecimento das ac‑
tividades do Leader na nossa região, de modo algum. Con‑
tudo, desde que arrancámos com o nosso GAL, em Junho 
de 2003, esse conhecimento tem vindo a aumentar. As 
principais razões para este aumento são a realização de 
projectos, os esforços consistentes e constantes para atrair 
e envolver o maior número de participantes possível, e 
para garantir uma certa presença nos meios de comunica‑
ção social, sem falar da distribuição regular do nosso jornal 
regional Leader. Importa dar, no entanto, muito mais aten‑
ção às relações públicas no futuro.

O valor acrescentado do Leader+ na nossa região 
deve‑se primordialmente ao facto de, através do Leader, 
termos conseguido reunir os responsáveis políticos re‑
gionais, para trabalharem juntos na definição do futuro 
da nossa região e na concretização de ideias inovadoras. 
Graças ao conceito de ligação em rede do Leader, secto‑
res que antes eram independentes uns dos outros, como 
a agricultura, os restaurantes e o turismo, foram agora 
reunidos. Formaram‑se novos grupos de interesse com 
carácter regional, os quais estão a assumir um papel im‑
portante na liderança e na execução dos projectos. Além 
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disso, foi criado um «ponto de contacto» regional, sob a 
forma do gabinete Leader, a partir do qual todas as activi‑
dades são coordenadas.

Para mim, pessoalmente, o maior valor acrescentado 
reside no desenvolvimento de um sentimento de solida‑
riedade e no surgimento de uma identidade regional entre 
os municípios e organizações parceiros do Leader, que 
nunca tinham trabalhado juntos desta forma. Esta nova 
«estrutura» regional também constitui, agora, a melhor 
base para tornar realidade a ideia de um parque natural, 
que há já muitos anos é ventilada na região de Müllerthal.

CP: Em termos da execução do Leader+, quais foram as 
experiências do seu GAL? Gostaria que fossem introduzi-
das algumas alterações? Que diferença fariam?

FB: A execução do Leader+ na nossa região originou toda 
uma série de mudanças positivas e duradouras para esta. 
Os primeiros dois anos no GAL foram muito caracterizados 
pelo reforço do conceito Leader em geral e pelo arranque 
e a execução dos primeiros projectos. Até agora, foram lan‑
çados mais de 25 projectos. 

É importante compreender que o Leader não é apenas 
um programa de desenvolvimento convencional, centra‑
do na ajuda financeira, mas que também oferece muito 
mais à região no seu conjunto. Pode fazê‑lo criando um 
espírito de optimismo e fazendo do desenvolvimento re‑
gional sustentável um tema central, em prol dos municí‑
pios. No entanto, também ficou patente que o trabalho 
dos projectos, que está dependente da participação de 
muitos intervenientes, é muitas vezes um processo longo, 
para o qual é sobretudo necessário que se mantenha o en‑
tusiasmo e uma visão global das coisas. 

Embora haja uma vontade geral de cooperar, gostaría‑
mos que, no futuro, houvesse uma participação ainda mais 
activa por parte do público. Além disso, a dedicação dos 
jovens deve ser fomentada de forma direccionada e a eco‑
nomia regional também deve ser integrada no trabalho 
dos projectos. Seguramente que se poderá atingir uma 
inovação cada vez maior através destas medidas.

CP: Como sabe, o método Leader será integrado no novo 
regulamento de desenvolvimento rural. Quais são, no seu 
entender, os principais desafios para a sua região, no pró-
ximo período de programação, e como intervirá o Leader 
nesses desafios?

FB: O maior desafio para a nossa região é seguramente a 
concretização do parque natural de Müllerthal, a fim de 
consolidar a longo prazo a estrutura regional que surgiu 
graças ao Leader+. No entanto, as actividades do Leader 
também continuarão a desempenhar um papel importan‑
te, uma vez que o método Leader permite pôr em prática 
as ideias de novos projectos de uma forma tangível. A si‑
nergia entre as operações do Leader e o parque natural 
fornecerá o impulso positivo necessário para o futuro de‑
senvolvimento regional no Müllerthal.

CP: Para os leitores desta revista nos novos Estados-Mem-
bros, que conselho daria aos GAL que estão a iniciar ou a 
pensar iniciar os seus projectos locais?

FB: Na minha opinião, é importante que os novos GAL, que 
estão agora no início, executem projectos mais pequenos, 
que permitem ver resultados concretos rapidamente e 
que, por isso, produzem um sentimento de sucesso e entu‑
siasmo em todos os participantes. Por outro lado, também 
se deveriam iniciar, em simultâneo, alguns projectos de 
grande alcance e a longo prazo, que terão um impacto po‑
sitivo e sustentável no desenvolvimento regional. Como 
gestores do Leader, também não nos podemos deixar in‑
fluenciar no nosso trabalho pelo peso das expectativas dos 
decisores políticos, que por vezes pode ser excessivo.

Eu aconselharia todos os GAL dos novos Estados‑Mem‑
bros a tirarem proveito da experiência dos grupos Leader 
já existentes e a procurarem oportunidades de intercâm‑
bio com regiões similares e interessantes.

A natureza e a paisagem únicas de Müllerthal...
(Foto cedida por Raymond Clément)
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FRANÇA

«Espace Femmes»: 
mulheres de mãos dadas
O Leader+ dá apoio a um centro de mulheres que lhes oferece uma oportunidade 
de partilhar problemas bem como alguns momentos mais alegres.

Introdução
O projecto «Espace Femmes», que existe desde 2004, é um 
centro de mulheres no Pays de Dinan, concebido como um 
local onde as mulheres podiam esquecer as suas preocu‑
pações por momentos, encontrar a amizade e talvez até a 
felicidade. Oferece um ponto de contacto, um lugar onde 
é possível encontrar uma ouvinte solidária e, por vezes, en‑
frentar algumas das crises graves da vida. Acolhe também 
várias actividades, alguma diversão e reuniões. 

Unidas para criar um lugar de escuta e de acção
As mulheres são, muitas vezes, o grupo social mais afecta‑
do pelo desemprego. É frequente encontrarem‑se em situ‑
ações precárias, como a de assumirem sozinhas a respon‑
sabilidade de criar os filhos, tendo o RMI (1) como única 
fonte de rendimento. Há mais mulheres nessa situação no 
Pays de Dinan do que em qualquer outro lugar das Côtes 
d’Armor. No âmbito deste projecto Leader+, estas mulhe‑
res juntaram‑se e organizaram‑se para criar um lugar de 
encontro: o «Espace Femmes» é uma iniciativa que parte 
directamente do coração das pessoas. 

Inicialmente, dois grupos de mulheres de Dinan tinham 
duas visões de projecto diferentes: o «Atelier collectif de 
femmes» (grupo de trabalho de mulheres), um grupo de 
reflexão sobre o lugar das mulheres na sociedade e a sua 
relação com os homens, e uma rede de mulheres em difi‑
culdades, sobretudo destinada às mulheres residentes 
num determinado bairro constituído, principalmente, por 
habitações sociais. Uma mediadora, que estava a orientar 
workshops de formação cooperativos, convidou os dois 
grupos a juntarem‑se. O primeiro, mais centrado na refle‑
xão, queria criar um espaço de escuta, ao passo que as mu‑

(1) Revenu minimum d’insertion, subsídio pago pela segurança social 
francesa aos desempregados e pessoas mais desfavorecidas.

lheres do segundo grupo, que queriam sair de casa e tra‑
balhar no desenvolvimento pessoal, preferiam um local de 
realização de actividades. Este «serviço de aconselhamen‑
to», originário de uma zona urbana, virá futuramente a 
abranger todo o espaço rural do GAL.

Quando a diversidade anda de mão dada 
com a solidariedade
Ao fim de várias consultas a figuras importantes da comuni‑
dade, de muitos pedidos de apoio e de longas reuniões para 
lançar os alicerces deste projecto, o «Espace Femmes» abriu 
finalmente. Está localizado no antigo quartel de Duguesclin, 
no centro da cidade, e ocupa um espaço de 400 m2. A pala‑
vra «lar» talvez seja a que melhor descreve o ambiente pre‑
valecente no «Espace Femmes», com todo o calor que este 
termo implica. As suas fundadoras também fazem questão 
de salientar o termo «diversidade». As pessoas que batem à 
porta do centro vêm de todos os tipos de ambientes: po‑
dem ser pobres, ricas, reformadas, artistas, solteiras, divor‑
ciadas, lésbicas, etc. De facto, o «Espace Femmes» chega a 
todos os 345 membros do GAL, 40% (138) dos quais estão 
representados nas 58 comunas dispersas pelo território do 
GAL. As actividades oferecidas pelo projecto são igualmen‑
te variadas. No centro, as mulheres vêm receber aulas de 
ioga e de terapia de relaxamento, participar em workshops 
de culinária, desabafar com o pessoal de atendimento, pro‑
curar soluções jurídicas, informar‑se sobre os seus direitos 
quando estão sujeitas a violência doméstica, ou simples‑
mente conversar com outras mulheres. Graças às diferentes 
personalidades e possibilidades, a solidariedade vai‑se for‑
jando e o riso e a alegria penetram nos corações das que 
têm vidas mais difíceis. Foi exactamente com isto que Annie 
Ollagnier, a coordenadora do «Espace Femmes», e as suas 
parceiras sonharam!

«Espace Femmes» é um lugar onde se pode 
participar numa série de actividades  …

… incluindo os primeiros passos da «dança 
do ventre»…
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Espace Femmes
Estado-Membro: França
Região: Bretanha
Nome do GAL: Pays de Dinan

População: 95 100 
Superfície: 1 311 km²
Custo total do projecto: 338 000 euros
UE: 130 000 euros
Outros fundos públicos: 198 000 euros
Fundos privados: 10 000 euros
Período de elegibilidade do projecto: 2003‑2005

Nome da pessoa de contacto: Stéphanie Lagarde
Endereço: Centre Pavie, 2ième étage, F‑ 22 100 
Quevert
Telefone: (33) 296 85 99 25
Fax: (33) 296 87 41 97
E-mail:Stephanie.lagarde@pays‑de‑dinan.org

Fotografias cedidas pela unidade da rede nacional 
de França

Um resultado que vai muito além 
dos simples números
Na primeira avaliação, em vez de apresentar números, Annie 
Ollagnier prefere citar factos que provam a absoluta necessi‑
dade de um lugar assim. A título de exemplo, conta a história 
de uma mulher negra que, todas as semanas, percorria seis 
quilómetros a pé para encontrar consolo e soluções para a 
sua situação de mulher vítima de maus‑tratos conjugais. 
«Após uma ausência de um ano, voltou cá para anunciar que 
se estava a divorciar do marido e que este último tinha sido 
condenado por a espancar». Noutros casos, a situação não 
mudará tão cedo, mas os encontros semanais entre mulheres 
mudaram alguma coisa nos seus quotidianos. 

As relações de confiança constroem‑se de duas manei‑
ras. Algumas mulheres encontram, logo no primeiro dia, a 
sua confidente e registam‑se, muito satisfeitas, num dos 
workshops. Outras começam por frequentar as aulas de 
pintura ou de ioga. Ao fim de algumas semanas, vão à zona 
de atendimento e falam dos seus problemas. É nisto, preci‑
samente, que o «Espace Femmes» se diferencia de outros 
centros especializados. Quando se aceita o caso de al‑
guém, a profissional envolvida ajuda‑a a apresentar quei‑
xa, encontrar um advogado, ou um alojamento… «É isto 
que oferecemos, na verdade, através das nossas acções e 
do nosso apoio às pessoas, mas aqui o enquadramento é 
diferente», salienta Annie Ollagnier. «Aqui, de facto, as pes‑
soas podem vir debater assuntos, falar de um problema 
específico, mas também de outras coisas. Aqui é, acima de 
tudo, um lugar para a amizade e a solidariedade. Resolver 
o problema é importante, mas há um ‘antes e um depois’ 
da crise. Não basta apresentar queixa para melhorar as coi‑
sas», conclui.

Uma rede em expansão, iniciativas 
bem sucedidas 
O Leader + contribuiu com um terço do orçamento neces‑
sário para gerir este centro. Em finais de Dezembro de 
2006, serão necessárias novas fontes de financiamento 
para garantir a sustentabilidade do «Espace Femmes». A 
equipa espera obter apoio dos conselhos regionais ou ge‑

rais. A rede europeia do programa também tem trabalha‑
do bem e, graças a isso, outras cidades próximas de Vannes 
tomaram conhecimento da iniciativa do Pays de Dinan. Re‑
presentantes deste grupo vieram visitar o «Espace Fem‑
mes» para obter informações sobre o seu funcionamento, 
por isso é possível que seja criado algo semelhante em 
Morbihan. Entretanto, o «Espace Femmes» continua a ten‑
tar satisfazer as necessidades das mulheres que vivem nas 
zonas rurais, nomeadamente aquelas que têm menos mo‑
bilidade. «Começamos por ir ter com as mulheres, organi‑
zar reuniões e falar‑lhes sobre a nossa iniciativa, mostran‑
do‑lhes que não estão sozinhas com os seus problemas», 
explica Annie. Em breve serão abertas novas instalações na 
comunidade de Plancoët, uma zona onde a rede de trans‑
portes é particularmente má.

... e alguns conhecimentos básicos de informática
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NOVOS ESTADOS-MEMBROS
O Leader em acção 
na República Checa
A Associação Rosa (Sdružení Růže) adopta 
o «Caminho dos cinco princípios» (Cestou �K)

Juntar as comunidades para resolver problemas 
comuns e concretizar as potencialidades econó-
micas também gera uma maior coesão social e 
melhor qualidade de vida.

Baseado num artigo de Michal Jarolímek, 
Associação Rosa, República Checa

Introdução
Em 1995, vários municípios localizados entre České 
Budějovice e a fronteira checa‑austríaca reuniram‑se para 
resolver um problema comum de gestão dos resíduos. A 
experiência tida na altura confirmou a ideia de que os mu‑
nicípios poderiam resolver os problemas comuns mais fa‑
cilmente se unissem esforços. Esta prática levou a um au‑
mento gradual do número de soluções encontradas para 
tais problemas e, consequentemente, o número de muni‑
cípios dispostos a cooperar. 

Criada em 1999 como entidade jurídica, a micro‑região 
da Associação Rosa (Sdružení Růže) foi, pouco depois, de‑
signada como uma organização (primordialmente) sem 
fins lucrativos, lançando a primeira semente de uma parce‑
ria de desenvolvimento local. Em 2000, foi realizado um 
estudo de desenvolvimento estratégico da micro‑região 
da Associação Rosa segundo os métodos então usados 
normalmente, ou seja com uma utilização mínima de in‑
vestigação local e, sobretudo, sem qualquer tentativa real 
de envolver os pontos de vista da sociedade civil. Por con‑ Os cursos de fim-de-semana têm muita procura…

seguinte, em 2003, quando se verificaram mudanças signi‑
ficativas na região, em termos de municípios novos e mais 
acessíveis, adesão prevista da República Checa à UE e apa‑
recimento de intervenientes importantes na micro‑região, 
os membros da associação decidiram actualizar o estudo 
de desenvolvimento estratégico e elaborar, simultanea‑
mente, um plano de acção para 2004‑2006. Foi também 
nessa altura que a micro‑região tomou conhecimento da 
medida de tipo Leader+. 

Nasce um novo GAL e uma estratégia local
Antes de iniciar o trabalho de actualização do plano de ac‑
ção local, foram contactadas várias organizações sem fins 
lucrativos e empresas, levando à criação de uma parceria 
para ajudar a planear e a executar projectos de desenvolvi‑
mento. Com efeito, foi este o início do futuro grupo de ac‑
ção local. O programa Leader CR anunciado pelo Ministé‑
rio da Agricultura, em Janeiro de 2004, determinava que só 
uma «entidade jurídica» se poderia candidatar ao financia‑
mento. Como já existia uma parceria, a formalização da 
micro‑região da Associação Rosa não passou de uma sim‑
ples formalidade.

O grupo de acção local Associação Rosa (Místní akční 
skupina Sdružení Růže) foi fundado no final de 2004 e em 
finais de 2006 já contava com 17 membros, que representa‑
vam o sector público, as empresas e as organizações sem 
fins lucrativos. A primeira tarefa conjunta do GAL Associa‑
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ção Rosa consistiu em elaborar um programa e uma estraté‑
gia para abordar questões locais específicas, o que foi feito 
por uma equipa de membros do GAL seleccionados. Esta 
equipa chegou à conclusão geral de que uma extensa área 
da micro‑região estava a ter problemas de migração rural 
devido à falta de emprego e à insuficiência dos serviços 
(transportes, escolas, assistência médica, etc.). Por outro 
lado, reconheceu o potencial da zona para as actividades 
turísticas. A estratégia do GAL Associação Rosa procurou, 
assim, conciliar o desequilíbrio da região com as suas poten‑
cialidades e melhorar a qualidade de vida dos seus habitan‑
tes locais oferecendo‑lhes oportunidades aliciantes.

Neste caso, «oportunidades aliciantes» eram sinónimo 
de quaisquer actividades que: 
• oferecessem empregos adequados ao nível de qualifi‑

cações;
• ajudassem a estabelecer relações sociais úteis e dura‑

douras;
• contribuíssem para ultrapassar o isolamento das comu‑

nidades rurais;
• proporcionassem aos habitantes locais novas activida‑

des recreativas.

Projectos que integram cinco princípios
O programa resultante intitulava‑se Cestou 5K e era basea‑
do em 33 projectos identificados. Tinha o objectivo de in‑
tegrar cinco princípios em cada uma das actividades do 
projecto, nomeadamente: comunicação, continuidade, co‑
munidade, cultura e beleza. Estes princípios também de‑
terminavam as modalidades da sua execução.

1. Centro comunitário Borovany
A cidade de Borovany (3 500 habitantes) é um dos locais 
onde foram, desde então, executados vários projectos. A 
introdução do programa Leader+ permitiu que a cidade 
começasse a levar à prática as suas ideias de desenvolvi‑
mento do castelo local. O processo de planeamento comu‑
nitário começou no início de 2004 no «Fórum de Boro‑
vany», onde os habitantes locais e os representantes da 
cidade decidiram construir um centro comunitário para 
vários grupos‑alvo e as actividades sociais a eles associa‑
das. O projecto resultante, denominado «Do velho fazer 
novo» pretendia reparar os telhados e fachadas, recons‑
truir o interior, renovar a instalação eléctrica, fazer pinturas 
e outros trabalhos de construção menores. Deste modo, o 
antigo cinema foi remodelado e várias salas reconstruídas, 
incluindo uma cozinha num dos edifícios do conjunto ar‑
quitectónico do castelo. Foi assim criado o espaço neces‑
sário para uma oficina de olaria utilizada por outro projec‑
to conexo (ver infra), uma pequena sala de clube e um sa‑
lão comunitário.

Entre Setembro de 2005 e Junho de 2006, o centro co‑
munitário (localizado na antiga sala de cinema) acolheu vá‑
rias actividades sociais. Entre estas, figuraram representa‑
ções teatrais para crianças dos jardins‑de‑infância e da esco‑
la primária, reuniões para organizar viagens ao Japão, aos 
EUA e à Chechénia, concertos escolares, apresentações peri‑
ódicas de filmes para os jardins‑de‑infância e as escolas pri‑

→… incluindo alguns exercícios de reabilitação

A oficina de olaria é atentamente supervisionada pela equipa do projecto 
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márias locais e sessões de cinema mensais, organizadas por 
cineclubes. Para os membros do clube de cidadãos seniores 
e para as mães com crianças pequenas, havia aulas de ginás‑
tica semanais orientadas por um instrutor qualificado (tera‑
peuta ocupacional). Nos custos do projecto estavam incluí‑
dos o equipamento para a sala do clube e o salão comunitá‑
rio, o equipamento necessário para passar filmes em VHS e 
DVD na sala de cinema e para as representações teatrais, e 
os vencimentos do instrutor e do administrador do centro 
comunitário. Simultaneamente, foi criado um sistema de 
gestão no âmbito do projecto, para assegurar a sustentabili‑
dade a longo prazo do centro comunitário.

2. Oficina Podzámčí
A Oficina Podzámčí é um projecto ligado ao «centro comu‑
nitário de Borovany» que facilita o contacto entre diversos 
grupos de interesses/sociais, nomeadamente com o intuito 
de integrar socialmente os cidadãos portadores de deficiên‑
cias físicas e impulsionar a criação de novos grupos e activi‑
dades. Está estreitamente ligada ao castelo de Borovany e 
faz parte da estratégia Cestou 5K. Por detrás deste projecto 
está a Nazaret (uma associação ligada à Igreja), que gere um 
centro de dia para os cidadãos portadores de deficiências 
graves de Borovany e arredores. O projecto também inclui 
uma oficina de olaria para os visitantes do centro de dia, si‑
tuada na porta ao lado, a qual é complementada por um 
serviço conexo de assistência pessoal, prestado pelos três 
membros da equipa do projecto.

Até à data, o projecto da Oficina Podzámčí registou 
uma procura muito superior à prevista para os seus cursos 
de fim‑de‑semana, os quais incluem: olaria, fabrico de bo‑
necas, cestaria, escrita, pintura em seda, batik, decorações 
de Natal, pastelaria, etc. Também se realizam reuniões pe‑
riódicas em que os membros cozinham e fazem pão em 
conjunto, bem como vários seminários e exposições. No 
âmbito do projecto, foi compilado e impresso um livro de 
cozinha intitulado «Recepty našich babiček» (Receitas das 
nossas avós), pelo Clube Sénior de Borovany. Apesar de o 
projecto ter terminado em Junho de 2006, as actividades 
irão continuar, para corresponder ao nível de interesse do 
público.

Estado-Membro: República Checa
Região, distrito: Boémia do Sul
Nome do GAL: Associação Rosa
População: 22 933
Superfície: 695 km²

Centro comunitário 
de Borovany
Custo total do projecto: 11 310 euros
UE: 9 048 euros
Outros fundos públicos: 2 262 euros
Período de elegibilidade do projecto: 
9/2005 — 6/2006

Nome da pessoa de contacto: Stanislav Malík
Endereço: Branka 588 374 01 Trhové Sviny 
Telefone: (420‑736) 71 12 53
Fax: (420‑387) 98 15 50
E-mail: starosta@borovany‑cb.cz
Sítio Internet: www.borovany‑cb.cz 

Oficina Podzámčí
Custo total do projecto: 14 739 euros
UE: 11 791 euros
Outros fundos públicos: 2 948 euros
Período de elegibilidade do projecto: 
9/2005 — 6/2006

Nome da pessoa de contacto: Karel Filip 
Telefone: (420‑736) 71 12 53
Fax: (420‑386) 32 15 77
E-mail: domecek.ts@quick.cz 

Fotografias cedidas pela Associação Rosa
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Introdução
Depois dos primeiros programas tipo Leader em 2002‑2003, 
foi incluída uma medida tipo Leader no programa de desen‑
volvimento rural da República Checa 2004‑2006, após a 
adesão à UE. Foram escolhidos dez GAL em 2005 e 2006, e 
está a funcionar um programa de aquisição de competên‑
cias no âmbito do Programa Operacional de Desenvolvi‑
mento Rural e Agricultura Multifuncional. Os critérios de se‑
lecção do programa permitem a participação de uma gran‑
de variedade de intervenientes: associações empresariais, 
organizações sem fins lucrativos, micro‑regiões como asso‑
ciações de municípios e os GAL estabelecidos para o desen‑
volvimento de capacidades e competências profissionais.

Uma vez que o «programa de aquisição de competên‑
cias» surge numa interessante fase (intermédia) para mui‑
tos GAL dos novos Estados‑Membros, este exemplo deverá 
não só inspirar, mas também despertar o interesse por no‑
vos métodos de trabalho, que, para além de permitir pou‑
par dinheiro, facilitam os objectivos de uma parceria fun‑
cional integrada de forma muito mais eficaz do que os 
métodos tradicionais. 

Os dois GAL, o GAL Podlipansko e o GAL Vyhlídky, utili‑
zaram os recursos Leader+ muito eficazmente, embora em 
períodos diferentes, para criar os respectivos grupos de ac‑
ção local. Em ambos os casos, utilizou‑se o montante de 
cerca de 630 000 coroas checas (20 000 euros), que consti‑
tui o limite máximo de ajuda concedido pelo programa de 
aquisição de competências. 

Antecedentes e processo
A decisão de criar o GAL Podlipansko na zona abrangida pe‑
las três micro‑regiões e na cidade de Kostelec nad Cernými 
lesy foi tomada em Maio de 2005, por iniciativa da associa‑
ção de municípios da Região de Pecky. Esta região, próxima 
de Praga, tem uma população de cerca de 31 000 habitantes 
e estava a passar por muitos dos problemas próprios das zo‑
nas rurais situadas nas vizinhanças de uma cidade capital. 

O processo de criação de um GAL e de elaboração de 
uma estratégia integrada foi planeado e executado com 
ajuda externa, tendo os respectivos custos sido pagos pe‑
los orçamentos das associações de municípios e cidades.

No mesmo período, o GAL Vyhlídky, fundado como 
uma organização sem fins lucrativos no final de 2004, pro‑
curava resolver os problemas básicos do trabalho em con‑
junto. A região, que tem cerca de 30 000 habitantes, esten‑
de‑se para norte de Praga e inclui uma parte importante 
da zona rural protegida de Kokořínsko, além de ficar perto 
da zona vitivinícola de Mělník. Muitos dos problemas en‑
frentados pelo GAL, comuns a muitos outros GAL nessa 
época, deviam‑se à falta de confiança nas suas próprias ca‑
pacidades, à incapacidade de comunicarem internamente 
e à tendência para olharem o Leader apenas como um de 
vários programas disponíveis para a concessão de subven‑
ções. Esta situação levou à decisão de reconstruir o GAL 
para que este pudesse ter novas ideias e novas pessoas. 

Juntar as pessoas — Um método específico 
de criação dos grupos de acção local
Na criação do GAL Podlipansko e na «reconstrução» do 
GAL Vyhlídky, utilizou‑se o método de trabalho em equipa, 
com os seus elementos comunitários, em ambas as regi‑
ões. Trata‑se do mesmo método já utilizado (com êxito) 
noutros GAL, nomeadamente nos primeiros GAL da Re‑
gião de Vysočina, no GAL Most Vysočiny e no GAL Jemni‑
cko, em 2004. Nesta região, a falta de envolvimento da po‑
pulação local e das organizações sem fins lucrativos da 
zona fora muito visível.

Compreender a abordagem Leader…
O primeiro passo era compreender algumas informações bá‑
sicas sobre o Leader como método, e não como programa, e 
entender a importância dos aspectos a longo prazo, dando 
mais valor ao trabalho em conjunto do que ao dinheiro dispo‑
nível. Depois das sessões de formação individuais para os di‑
versos presidentes das câmaras municipais e outras partes 
interessadas, reservou‑se um período bastante longo para a 
resposta a perguntas. Esta acção foi posteriormente comple‑
mentada por uma vasta campanha de informação e promo‑
ção destinada a aproximar todas as pessoas interessadas em 
trabalhar no desenvolvimento da região.

Os workshops para grupos ajudam a entender os novos métodos 
de trabalho…

… e são concluídos por uma análise «swot»

Lições aprendidas na preparação 
para o novo eixo Leader
Os dois grupos de acção local estabelecidos na região da Boémia Central, o GAL Podlipansko 
e o GAL Vyhlídky, são bons exemplos do trabalho em equipa e da utilização de métodos 
comunitários para criar um GAL e desenvolver as capacidades.

Baseado num artigo de Jan Fiala, facilitador do GAL, E-Consulting, República Checa

→
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A esta actividade seguiram‑se os «workshops para a comu‑
nidade local». Enquanto no caso de Podlipansko (como o 
grupo ainda era então denominado) todos os cidadãos 
adultos da região receberam um convite para cooperar, na 
zona de Vyhlídky os presidentes de câmara locais foram 
responsáveis pela participação dos activistas locais. Isto 
implicou a criação de pontos de encontro para permitir a 
participação de todos os interessados, ou seja, cinco locais 
desse tipo na zona de Podlipansko e quatro em Vyhlídky. O 
número de participantes rondou, em média, 15 a 30 pesso‑
as por reunião, sendo este número aparentemente baixo 
equilibrado pela qualidade e a representação dos vários 
sectores. Em ambos os casos, participaram empresários, 
agricultores privados e representantes de organizações 
sem fins lucrativos e de iniciativas cívicas.

Estes workshops comunitários tinham três objectivos 
principais, que se pretendia então realizar através de dois 
processos distintos. O primeiro consistia numa sessão de 
brainstorming sobre as deficiências da região, que foi execu‑
tada em vários grupos e com a presença de mediadores, 
tendo as respectivas conclusões sido posteriormente agru‑
padas. O segundo processo visava «encontrar líderes»: pes‑
soas com ideias inovadoras e com uma visão global da re‑
gião. Depois destas sessões, os participantes foram informa‑
dos da abordagem Leader, para verem se esta podia ser 
usada para levar à prática as suas ideias e de que modo po‑
deriam trabalhar uns com os outros.

... para desenvolver uma parceria de trabalho...
A fase seguinte consistiu em convidar os participantes 
mais activos, tendo em conta o peso percentual dos dife‑
rentes sectores que deviam estar representados (público, 
privado, cívico), para trabalharem em equipa, começando 
por uma avaliação e uma síntese dos resultados dos 
workshops. Outras partes interessadas a nível regional, que 
antes não estavam envolvidas, foram igualmente convida‑
das a aderir. Entre elas, incluíam‑se importantes empresas 
e instituições que, no entender do grupo, desempenha‑
vam algum papel no desenvolvimento da região. Por 
exemplo, no caso do grupo de Vyhlídky, havia um repre‑
sentante da zona rural protegida de Kokořínsko. Depois, 
escolheu‑se uma equipa para conceber as regras e desen‑
volver uma estratégia integrada através de uma análise 
SWOT, trabalho realizado de acordo com as prioridades e 
as medidas consideradas capazes de satisfazer as necessi‑
dades locais descritas no plano acordado. Ainda antes de a 
estratégia estar concluída, foi constituído um GAL a partir 
da equipa de Podlipansko (como organização sem fins lu‑
crativos), numa clara demonstração da abordagem «da 
base para o topo».

O GAL Vyhlídky utilizou os resultados dos seus 
workshops comunitários e da análises SWOT como ponto 
de partida para desenvolver a sua estratégia. Este trabalho 
foi prosseguido na assembleia‑geral da associação, em 
que foram aceites dez novos membros, e a gestão da asso‑
ciação foi reconstruída por meio desses instrumentos.

Em ambos os casos, foi o trabalho preparatório realiza‑
do (trabalho de equipa assente em regras, decisões toma‑
das por consenso, respeito e escuta recíprocos) que permi‑
tiu que o GAL fosse criado sem qualquer conflito de inte‑
resses. No caso do GAL Vyhlídky, foram utilizados fundos 
do Leader para a sua reconstrução e para a preparação de 
uma estratégia, ao passo que no caso do GAL Podlipansko, 

o financiamento do Leader foi gasto na contratação de um 
adido de imprensa, no desenvolvimento de um sítio Inter‑
net e na formação de um novo gestor.

... e ter um sucesso contínuo
Em conclusão, vale a pena mencionar que os dois GAL 
prosseguem as suas actividades apesar da falta de recur‑
sos. No âmbito do terceiro programa Leader na República 
Checa (juntamente com os programas Leader+ e Leader 
CR), e com o apoio do Ministério de Desenvolvimento Re‑
gional, ambos os GAL estão a administrar eficazmente vá‑
rios projectos Leader nos respectivos territórios, num valor 
de cerca de 143 000 euros (4 000 000 coroas checas). 

Em Podlipansko está em curso um projecto denomina‑
do «O Leader faz líderes», no âmbito do tema «Melhorar a 
qualidade de vida nas zonas rurais», ao passo que Vyhlídky 
está a administrar um projecto denominado «Turismo de 
aventura» com uma estratégia centrada no tema «Utilizar 
da melhor forma os recursos naturais e culturais».

O Caminho da mudança
Estado-Membro: República Checa
Região, distrito: Boémia Central
Nome do GAL: Vyhlídky, o.s. 
População: 29 575
Superfície: 30 773 km²
Custo total do projecto: 580 000 CZK
UE: 17 000 euros
Período de elegibilidade do projecto: 8/2005‑2/2006

Nome da pessoa de contacto: 
Galina Čermáková, Jan Fiala
Endereço: Nebužely 92, 277 34 Nebužely
Telefone: (420‑315) 69 40 05, (420‑602) 70 45 25
Fax: (420‑315) 69 40 05 
E-mail: agconsult@seznam.cz 
jan.fiala@ecic.cz

Leader Podlipansko 
— Escola de parceria
Estado-Membro: República Checa
Região: Boémia Central 
Nome do GAL: MAS Podlipansko,o.p.s. 
População: 31 090
Superfície: 36 563 ha

Custo total do projecto: 630 000 CZK
UE: 20 000 euros
Outros fundos públicos: 4 000 euros
Período de elegibilidade do projecto: 
5/2005 – 1/2006

Nome da pessoa de contacto: Markéta Pošíková 
Endereço: Tř. Jana Švermy 141, 289 11 Pečky 
Telefone: (420‑321) 78 50 51
Móvel: (420‑602) 57 82 97 
Fax: (420‑321) 78 50 54 
E-mail: info@podlipansko.czwww.podlipansko.cz

Fotografias cedidas pela E consulting, fej
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Introdução
O seminário «Leader nos novos Estados‑Membros» reali‑
zou‑se nos dias 13 a 16 de Novembro, na cidade de Tihany, 
localizada junto às margens do lago Balaton, na região 
húngara do Transdanubium Central. Era a primeira vez que 
se realizava um seminário do Observatório Leader+ num 
novo Estado‑Membro, servindo de plataforma inicial para 
o intercâmbio entre agentes Leader, sobretudo destes Es‑
tados. No entanto, houve participantes não só da UE‑25 
mas também da Roménia, da Bulgária e da Croácia. Assim, 
ao longo do seminário, quase 300 participantes, incluindo 
grupos de acção local — unidades das redes nacionais e 
autoridades de gestão — e redes rurais informais, tiveram 
a oportunidade de partilhar as suas experiências e de fazer 
perguntas sobre a execução do Leader.

O principal grupo‑alvo deste seminário era o dos GAL, 
já estabelecidos ou em criação, dos novos Estados‑Mem‑
bros. A fim de fornecer uma orientação útil e oportuna às 
diversas sessões plenárias e parcelares, o Observatório Le‑
ader+ solicitara aos participantes que apresentassem os 
seus pontos de vista, para garantir um interesse uniforme 
e um elevado nível de satisfação. Consequentemente, os 
principais temas do seminário centraram‑se no forneci‑
mento de informações práticas sobre o método Leader, 
através de uma transmissão de conhecimentos e experiên‑
cias. A intenção era oferecer uma oportunidade para co‑
nhecer abordagens inovadoras de execução do eixo Lea‑
der, desenvolver estratégias e projectos, e identificar even‑
tuais parceiros para a cooperação transnacional.

Para além dos temas e tópicos (ver infra) debatidos ao 
longo dos três dias, um espaço de exposição proporciona‑
va outras oportunidades de ligação em rede e de recolha 
de informações. Uma parte da exposição era dedicada ao 
Leader e ao desenvolvimento rural e incluía stands das uni‑
dades das redes nacionais e das autoridades de gestão da 
UE‑25. Neles, os visitantes podiam informar‑se sobre o ca‑
rácter e a situação dos diversos programas nacionais, co‑
nhecer estudos de caso de «boas práticas» locais e ser aju‑
dados a compreender procedimentos específicos, como a 

NOTÍCIAS LEADER+

Seminário do Observatório Leader+:

Leader nos novos Estados-Membros,
de 1� a 1� de Novembro de 200�, em Tihany (lago Balaton), Hungria.

→

O discurso de abertura é proferido por José Manuel Sousa 
Uva, director dos programas de desenvolvimento rural, DG 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, Comissão Europeia

O professor Eero Uusitalo, secretário-geral, Comité de política 
Rural e presidente da Associação de Aldeias da Finlândia, 
transmite uma mensagem fundamental à audiência
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cooperação. Outra zona da exposição tratava da ligação 
em rede e do intercâmbio, dando acesso ao Instrumento 
de Busca de Parceiros, a uma «loja de permuta» para os 
GAL promoverem os seus produtos e serviços e pontos de 
comunicação com peritos disponíveis para responder a 
questões específicas.

O ponto da situação e o espírito do Leader
José Manuel Sousa Uva, director dos programas de desen‑
volvimento rural da DG Agricultura e Desenvolvimento 
Rural da Comissão Europeia, deu as boas‑vindas aos parti‑
cipantes na sessão plenária e apresentou‑lhes uma síntese 
da experiência do Leader na União Europeia. Seguidamen‑
te, usou da palavra Adám Ficsor, secretário de Estado, do 
Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural hún‑
garo, que informou a audiência da situação actual do Lea‑
der na Hungria. Jean‑Michel Courades, da Comissão Euro‑
peia, fez uma apresentação mais centrada na abordagem 
Leader que será integrada em todos os programas de de‑
senvolvimento rural financiados pelo FEADER.

Seguiram‑se três comunicações que permitiram um 
melhor entendimento do «espírito do Leader». O êxito da 
integração da abordagem Leader nas demais políticas foi o 
tema apresentado pelo professor Eero Uusitalo, secretário‑
‑geral do Comité de Política Rural e presidente da Associa‑
ção de Aldeias da Finlândia. A principal mensagem que 
transmitiu ao público presente foi a de que, segundo indi‑
ca a experiência finlandesa, o instrumento Leader deverá 
ser considerado como um instrumento permanente, e não 
como um instrumento temporário, de desenvolvimento 
rural. O orador justificou esta conclusão destacando a im‑
portância dos seguintes factores: a existência de um orga‑
nismo coordenador para aplicar a política rural, a necessi‑
dade de correr riscos, a abordagem do topo para a base 
para iniciar o processo de integração, a criação das liga‑
ções adequadas a todos os níveis de acção, a realização de 
actividades a longo prazo, bem planeadas e com prazos 
suficientemente longos, e a proximidade entre os GAL e as 
suas zonas rurais. 

O professor Dietrich Fürst, da Universidade de Hanno‑
ver, Alemanha, apresentou, seguidamente, uma introdu‑
ção teórica à governação local, caracterizada pelos seguin‑
tes elementos: um conjunto de instituições, um conjunto 
previamente acordado de regras e convenções, a ligação 
em rede entre os diversos intervenientes e a coordenação 
através de contactos e acordos informais. O orador deixou 
a mensagem de que as estruturas institucionais tradicio‑
nais estão mal preparadas para promover a sustentabilida‑

Jean-Michel Courades, DG Agricultura e Desenvolvimento Rural, 
reflecte por momentos sobre um ponto em debate

A importância da «governação local» foi destacada 
pelo professor Dietrich Fürst

O professor Michael Dower, da Prepare, parceria para a Europa 
rural, explica a importância de interligar os diversos níveis 
dos programas locais

Robert Lukesch (ÖAR) e Bernd Schuh (ÖIR) apresentam algumas reflexões sobre o passado
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→

de, podendo a governação local oferecer novas soluções 
para a resolução dos problemas locais, ainda que, para 
isso, seja necessário dar mais atenção à sua aplicação.

No entanto, os novos modos de governação contri‑
buem para a experimentação, a mudança de mentalidades 
e atitudes, e o surgimento de novas formas de percepcio‑
nar o mundo e os problemas locais. 

Na intervenção seguinte, o professor Michael Dower, da 
Prepare — Parceria para a Europa rural, abordou a forma 
como o Leader se liga aos diferentes níveis de programas 
locais. Explicou, igualmente, como ela permite que os dife‑
rentes grupos Leader ofereçam às comunidades locais 
uma gama diversificada de acções rurais sustentáveis e 
inovadoras, sublinhando também a importância do apoio 
do sector estatal nesta matéria.

Robert Lukesch (ÖAR, Áustria) e Bernd Schuh (ÖIR, Áustria) 
apresentaram algumas reflexões sobre as lições aprendidas 
com o passado e algumas ideias preliminares sobre a prepa‑
ração do futuro. A sua principal mensagem para os novos Es‑
tados‑Membros foi a de que o Leader é aquilo que dele se fi‑
zer! Esta mensagem serviu de introdução às sessões parcela‑
res sobre o «Desenvolvimento institucional», onde se contex‑
tualizaram as diversas características do Leader: a parceria lo‑
cal, a abordagem da base para o topo, a cooperação e a liga‑
ção em rede, etc., mostrando a importância destas questões 
para que o GAL seja um motor do desenvolvimento rural. Es‑
sas sessões também salientaram a importância de acumular 
estas competências Leader ao nível dos GAL e de as difundir, 
sendo a mobilização das redes Leader regionais, nacionais e 
europeias crucial neste processo. 

Desenvolvimento das instituições 
e das capacidades 
Quatro sessões parcelares, utilizando vários exemplos de 
experiências passadas e de planos futuros, analisaram o 
tema do «Desenvolvimento institucional». Estas sessões 
mais pequenas visavam dar exemplos das diferentes pos‑
sibilidades de organização da gestão do programa e facili‑
tar o debate. Cada sessão parcelar tinha a mesma ordem 
de trabalhos e focava as responsabilidades e o papel, aos 

diferentes níveis administrativos, de vários procedimentos, 
nomeadamente: a criação das redes nacionais, a selecção 
dos GAL, as questões relativas aos pagamentos e ao pro‑
cesso de selecção de projectos e a responsabilização da 
população local.

As sessões parcelares sobre o desenvolvimento das ca‑
pacidades repetiram‑se ao longo dos dois dias e focaram 
cinco temas diferentes: o que é um GAL, como funciona o 
GAL a nível local, a formação de redes, a avaliação dos GAL 
e exemplos de boas práticas, sendo alguns temas subdivi‑
didos e tratados noutras sessões. Por exemplo, ao nível do 
GAL, os participantes ficaram a saber como um GAL pode 
conceber uma estratégia territorial, transformar‑se num 
instrumento de governação, ser um motor do desenvolvi‑
mento local, tratar da criação de parcerias e das questões 
jurídicas e aplicar uma estratégia de desenvolvimento lo‑
cal. As restantes sessões transmitiram informações práticas 
sobre a construção de uma rede Leader e as técnicas de 
auto‑avaliação, debruçando‑se as sessões de boas práticas 
sobre a estratégia de desenvolvimento territorial baseada 
nos métodos/critérios Leader e as questões relativas à co‑
operação transnacional.

Algumas reflexões finais 
A sessão final foi encerrada por Jean‑Michel Courades, 
cujas conclusões podem ser resumidas da seguinte forma:
• Este segundo seminário sobre o método Leader, após a 

Feira de Cooperação realizada em Junho de 2005, pro‑
porcionou uma verdadeira oportunidade para debater 
e permutar experiências sobre a maioria dos aspectos 
institucionais e processuais do método Leader, nomea‑
damente: a abordagem da base para o topo, a parceria, 
a ligação em rede e a cooperação. Nesta matéria, o se‑
minário cumpriu os seus objectivos.

• Até agora, a abordagem Leader provou ser aplicável a 
todos os tipos de zonas rurais, independentemente das 
suas condições socioeconómicas ou do seu tipo de go‑
vernação. A situação rural específica dos novos Esta‑

Uma fundação rural atrai a atenção dos transeuntes
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dos‑Membros obrigá‑los‑á, assim, a investigar e a in‑
ventar novas formas de aplicar a abordagem Leader.

• Ainda é necessário um debate mais aberto sobre a liga‑
ção em rede e a cooperação, no contexto do novo perí‑
odo de programação. 

• Os aspectos estratégicos do método Leader, como a 
inovação, a abordagem local e a integração, também 
devem ser examinados, não esquecendo a necessida‑
de de que esses grupos de acção local elaborem as suas 
estratégias de desenvolvimento local para o período 
de programação de 2007‑2013. A aplicabilidade do Le‑
ader no âmbito do eixo «Ambiente e gestão do espaço 
rural», negligenciado nas propostas dos Estados‑Mem‑
bros, também poderia ser debatida.

• Quanto à execução administrativa do eixo Leader, tam‑
bém poderia ser útil um intercâmbio de experiências 
sobre os critérios de selecção dos GAL, antes da execu‑
ção dos novos programas.

É possível encontrar toda a documentação do seminário, 
incluindo informações detalhadas sobre todas as sessões 
parcelares, descritas na sessão plenária final, na secção de 
eventos do sítio Internet Leader+: http://ec.europa.eu/lea‑
derplus.

As sessões parcelares foram muito apreciadas pela sua profundidade

Facilitar a cooperação transnacional nos novos Estados-Membros

O centro Leader húngaro com a sua ênfase no apoio local 
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• a ligação em rede
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• Uma ferramenta na Internet para o transporte de mercadorias 
• freddie’s food Biz 2006

Destaque:
• Qual o significado da ligação em rede para o Leader, no passado, no presente e no futuro

Melhorar a qualidade de vida nas zonas rurais
• Dinamarca — Questionamento positivo
• Espanha — Centro de Desenvolvimento Infantil: uma ludoteca 

Valorizar os produtos locais
• Suécia — Gotland, «ilha da gastronomia»: formar uma rede para vender 
• Irlanda — Glenbarrow farms: valorizar criando marcas

utilizar da melhor forma os recursos naturais e culturais
• Itália — Promover uma região através da certificação das zonas 
• Países Baixos — Uma fresta para o passado

utilizar os novos conhecimentos e as novas tecnologias
• Reino Unido — Reciclar montanhas de pneus nas montanhas de Mourne
• alemanha — aquecimento com biomassa: produzir madeira para gerar energia na 

Lusatia

Cooperação no desenvolvimento rural
• Áustria e alemanha — aprender com a Europa
• Itália e Bélgica — Rede de qualidade rural

as mulheres e os jovens no Leader+
• Luxemburgo — Entrevista com françoise Bonert, gestora do GaL 
• frança — «Espace femmes»: mulheres de mãos dadas

Novos estados-Membros
• O Leader em acção na República Checa
• Lições aprendidas na preparação para o novo eixo Leader

Notícias Leader+
• Seminário do Observatório Leader+ em Tihany, na Hungria: o Leader nos novos Esta-

dos-Membros

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 divul-
gar informações exactas e actualizadas. Caso nos sejam assinalados erros, procu-
raremos corrigi-los. todavia, a Comissão declina toda a responsabilidade quanto 
às informações contidas na presente revista, nomeadamente a nível dos dados fi-
nanceiros relacionados com os projectos descritos e, em especial, da elegibilidade 
das despesas. Os leitores devem, por conseguinte, tomar todas as precauções ne-
cessárias antes de fazer uso destas informações, que utilizam por sua conta e risco.
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Leader+
Magazine

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

Leader (Ligações entre acções para o desenvolvimento da economia rural) é uma iniciati-
va comunitária lançada pela Comissão Europeia e coordenada pela Direcção-Geral da agri-
cultura e do Desenvolvimento Rural (Unidade f3). Os conteúdos de Leader+ Magazine não 
reflectem necessariamente a opinião oficial da União Europeia. 

Conselho editorial: Observatório Europeu dos Territórios Rurais. 

Responsável: Josefine Loriz-Hoffmann, Comissão Europeia, DG agricultura e Desenvolvi-
mento Rural, Unidade f.3, 130 rue de la Loi, B-1040 Bruxelles. 

Contribuições para esta edição: unidades das redes nacionais Leader+ e grupos de acção 
local. 

Fotografias: os direitos de autor das fotografias pertencem à Comissão Europeia, salvo in-
dicação em contrário. 

Fotografia da Capa: Tihany, Hungria.

Leader+ Magazine é publicada em 22 línguas oficiais da União Europeia e tem uma tiragem de 
37 925 exemplares. 

Para mais informações: Leader+ Contact Point, Rue du Marteau 81, B-1000 Bruxelles. 
Tel: (32-3) 235 20 20. fax: (32-3) 280 04 38. E-mail: contact.point@Leaderplus.org  
www: http://ec.europa.eu/leaderplus

© Comunidades Europeias, 2007  
Reprodução autorizada mediante indicação da fonte

Manuscrito concluído em Dezembro de 2006

Printed in  Italy

Impresso em papel branqueado sem cloro

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 
incluído na nossa lista de assinantes, queira proceder ao seu registo em linha, através 
do formulário disponível no seguinte endereço: http://ec.europa.eu/leaderplus
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Destaque
Ligação em rede no Leader+
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Nome:
Leader (Ligações entre acções para o desenvolvimento da economia rural).

tipo de programa:
Iniciativa comunitária.

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

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

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

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

e serviços das zonas rurais.

Beneficiários e projectos elegíveis: 
O apoio financeiro do Leader+ é concedido a parcerias, grupos de acção local (GaL), com ele-
mentos dos sectores público, privado e associativo, responsáveis pela aplicação dos programas 
de desenvolvimento rural nos seus territórios. Leader+ tem em vista ajudar os agentes rurais a 
repensarem as potencialidades a longo prazo das respectivas regiões. Incentiva a aplicação de 
estratégias de desenvolvimento sustentável originais, integradas e de alta qualidade, bem como a 
cooperação nacional e transnacional. a 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 individ-
uais adequados à estratégia da região. São elegíveis para o Leader+ todos os projectos subven-
cionáveis ao abrigo do fundo Europeu de Orientação e de Garantia agrícola (fEOGa), do fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (fEDER) e do fundo Social Europeu (fSE).

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

Duração do período de programação:
2000-2006. 

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