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

Tipo de programa:

Iniciativa comunitária.

Áreas de intervenção:

Leader+ articula-se em torno de três acções:

® Acção 1 — Apoio a estratégias de desenvolvimento territorial integradas, de carácter inovador, baseadas
numa abordagem da base para o topo.

® Acção 2— Apoio à cooperação entre territórios rurais.
® Acção 3— Criação de redes.

Temas estratégicos prioritários:

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

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

das zonas rurais.

Beneficiários e projectos elegíveis:

O apoio financeiro do Leader+ é concedido a parcerias e grupos de acção local (GAL), com elementos do sector
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 fimde concentrar os recursos comuni-
tários nas estratégias locais mais promissoras e para lhes dar omáximo impulso, o financiamento é concedido,
de acordo com uma abordagem selectiva, apenas a um número limitado de territórios rurais. O processo de
selecção é aberto e rigoroso.

Ao abrigo de cada programa de desenvolvimento local, podem ser financiados projectos individuais adequa-
dos à estratégia da região. São elegíveis para Leader+ todos os projectos subvencionáveis ao abrigo do Fundo
Europeu deOrientação e Garantia Agrícola (FEOGA), do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)
e do Fundo Social Europeu (FSE).

Ao nível da tomada de decisões no seio de cada GAL, os parceiros económicos e sociais e as associações devem
representar, no mínimo, 50% da parceira local.

Duração do período de programação:

2000–2006.

Subvenção comunitária:

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

Josefine Loriz-Hoffmann,
chefe da unidade F.3
«Coerência do
desenvolvimento rural»,
Direcção-Geral
da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural,
Comissão Europeia

O leitor assíduo de Leader+Magazine notará a orientaçãomais
pedagógica deste número, que pretende consolidar certos fac-
tos conhecidos e outros menos conhecidos sobre o método
Leader, em lugar da tradicional exposição sucinta dos vários
projectos Leader +. Quem, comonós, trabalha quotidianamente
comoprograma Leader pode facilmente perder de vista a natu-
reza e as particularidades desta iniciativa especial. Na realidade,
como sempre sucede com a maioria das coisas que conside-
ramos especiais, acabamos por nos tornar um pouco condes-
cendentes, com o tempo. Contudo, este não é certamente o
momentomais indicado para nos darmos por satisfeitos. Já está
a decorrer o novo período de programação emque o eixo Lea-
der, no quadro do Fundo EuropeuAgrícola deDesenvolvimento
Rural (FEADER), tem um papel importante a desempenhar no
âmbito dos programas de desenvolvimento rural europeus.

Emcomparação como início da iniciativa Leader, estamos envol-
vidos nummanancial de informações, de experiências e, o que
émais importante, de resultados tangíveis. Estes resultados per-
mitem julgar «omérito da iniciativa», algo de que nos devemos
legitimamente orgulhar. Para todos aqueles que se envolveram
noprojecto Leader, desde o início como Leader I oumais recen-
temente, é reconfortante saber que estes resultados tangíveis
não surgirampor acaso. ComoLeader, tivemos a sorte dedispor
desde o início da combinação correcta de ingredientes. Como
qualquer receita conseguida, este sucesso confirmou-se com
o tempo graças a todos aqueles que utilizaram os ingredientes.
Coma iniciativa Leader+,pudemosutilizarde forma inédita ingre-
dientes comprovas já dadas, e aplicá-los a novos âmbitos e situ-
ações. Trabalhámos comuma certa tranquilidade por sabermos
que ummétodo que se havia revelado eficaz no passado podia
ser repetidoe aplicadoemqualquer outro contexto.Geralmente,
é esta a filosofia subjacente à integração dométodo Leader nas
políticas: aplicarmétodos de comprovada eficácia a novas situa-
ções e confiar instrumentos aprovados a novos depositários.

Contudo, se queremos adoptar uma abordagem suficiente-
mente integrada, temos também necessidade de uma sólida
referência do passado. O Observatório Leader+ compreen-
deu bem a necessidade de procurar constantemente ideias e
inspiração junto daqueles de entre vós que já trabalham nas
zonas rurais europeias. Uma grande parte da informação e
dos instrumentos actualmente acessíveis aos agentes rurais
europeus à escala comunitária deve-se ao esforço desenvolvi-
do pelos pioneiros da iniciativa Leader. Como já referi, utilizar
estes resultados anteriores foi um factor-chave para o êxito
do Leader+, mas também tenho consciência do facto de que
o Leader não é o único ingrediente do desenvolvimento rural.
Por esse motivo, todos os agentes rurais europeus, indepen-
dentemente de integraremo Leader ou não (ONG, associações,
redes e cidadãos), incluindo os de países terceiros, foram sem-
pre convidados a trocar conhecimentos e experiências.

Umdesses intercâmbios teve lugar durante o seminário do Ob-
servatório do Leader, realizado na Córsega, em Abril de 2007.
Nessa ocasião, quisemos mostrar à comunidade rural europeia
que o Leader lhe transmitira um legado precioso de conheci-
mentos e experiências locais, e que nesse legado se encontrava
a chave para a construçãodo futuro das nossas zonas rurais. Nas
secções seguintes, são claramente apresentadas as várias com-
ponentes desse legado: construçãodo território, estabelecimen-
to das parcerias, criaçãode redes de cooperaçãoe competências
humanas edesenvolvimentodas capacidades. Compreendendo
estas quatro componentes, as zonas rurais europeias podem to-
marnotados ensinamentos extraídos e tirar partidodaexperiên-
cia das diferentes gerações da iniciativa Leader. Podemos assim
fazer o possível por assegurar que os resultados tangíveis a que
me referi anteriormentepossam igualmente ser experimentados
por aqueles que actuam no âmbito do novo eixo de líder.

As zonas rurais europeias enfrentam hoje ummundo relativa-
mente diferente da época dos pioneiros da iniciativa Leader. E
os desafios sãomúltiplos: a concorrência dos mercados mun-
diais, as alterações climáticas ou a evolução dos valores da so-
ciedade. A experiência Leader constitui, no entanto, uma fonte
de inspiração para responder a estes desafios. Todos aqueles,
como nós, que exercem funções no domínio do desenvolvi-
mento rural, e no âmbito da iniciativa Leader em particular,
devem utilizar e desenvolver estes conhecimentos e experi-
ências, e manter o entusiasmo para tanto. Só assim, podemos
garantir a diversidade rural da Europa.
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Introdução

O seminário de três dias organizado peloObservatório Leader+
constituiu uma ocasião propícia para, como indica o título do
seminário, examinar o legado do Leader+ e mostrar como os
seusmétodos podem ser utilizados para construir o futuro das
zonas rurais europeias. A Córsega e,mais precisamente, o «Ins-
titut Méditerranéen de Formation» (IMF) da cidade de Borgo,
acolheu participantes de 25 Estados-Membros da UE, 150 dos
quais representantes de grupos de acção local (GAL).

No decurso dos dois dias e meio do seminário, o legado do
Leader+ foi examinado não apenas no ponto de vista dos seus
principais objectivos e dos resultados esperados,mas também
numa perspectiva de «quembeneficiou, e emquemedida, do
êxito do Leader+». As sessões plenárias prepararam o terreno
para as discussões e os debates subsequentes, proporcionan-
do ao público uma visão clara e precisa do legado do Leader+.
A esse propósito, foram apresentadas uma resenha históri-
ca e uma visão sobre a maneira de manter intacto o espírito
Leader+ no âmbito da futura política de desenvolvimento
rural. As sucessivas mini-sessões plenárias foram concebidas
para expor alguns casos de particular sucesso, bem como os
métodos e os instrumentos utilizados. Estes foram igualmente
ilustrados de acordo com os temas seleccionados por estudos
de casos sobre asmelhores práticas. Cada uma das sessões foi
acompanhada de uma exposição fundamentada que forneceu
o quadro contextual para a análise e a discussão.

Para dar aos participantes uma ideia concreta do legado do
Leader+ a nível local, foram organizadas várias visitas no ter-
reno relativas a projectos Leader+ financiados localmente. Es-
tas visitas permitiram aos participantes compreender melhor
como, a nível dos GAL, a iniciativa Leader+ podia contribuir

Panorâmica do seminário do Observatório Leader+:

O legado do Leader+ a nível local:
construir o futuro das zonas rurais, Córsega, Abril de 2007

para a viabilidade económica local mediante a aplicação de
um plano estratégico local e como podia favorecer o desen-
volvimento da competitividade regional. No terceiro dia, as
mensagens-chave do seminário, fundadas nas discussões das
diferentes mini-sessões plenárias, foram comunicadas a todos
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os participantes. Em seguida, foram examinadas por umgrupo
de peritos seleccionados e acompanhadas de algumas consi-
derações finais.

Avaliar o legado do Leader+

No seu discurso de abertura da sessão plenária, JoséManuel
Sousa Uva, director dos programas de desenvolvimento rural
da DG Agricultura e Desenvolvimento Rural da Comissão Eu-
ropeia, fez uma avaliação dos quatro diferentes legados do
Leader+, e sugeriu algumas questões a aprofundar durante
o seminário. O primeiro legado refere-se aos territórios eu-
ropeus que, ao aplicar o método Leader+, adquiriram em
diversos casos a capacidade de lançar e executar as próprias
estratégias de desenvolvimento locais. O segundo legado
refere-se às parcerias, no âmbito das quais o Leader+ estabe-
lece uma rede de agentes locais públicos e privados melhor

capacitados para responder às necessidades das zonas rurais.
A cooperação, o terceiro legado, foi apresentada como uma
necessidade das zonas rurais que pretendem criar redes e es-
tabelecer contactos e, em última análise, desenvolver parcerias
com outras regiões europeias. O quarto legado está ligado à
maneira comoométodo Leader+pode conceber e aplicar uma
estratégia local para o território. Nos quatro casos, foi referido
que cabe aos GAL congregar os diferentes agentes rurais e
assegurar que os vários legados anteriormente descritos se
integram e constituem um instrumento para o desenvolvi-
mento rural.

Jean-Benoît Albertini, director da Delegação Interministe-
rial para o Ordenamento e a Competitividade dos Territórios
(DIACT), França, também avaliou o legado do Leader+ em
termos da contribuição para os GAL franceses. Salientou, em
especial, o papel dos GAL no processo de tomada de decisões
(característico da abordagem da parceria) e a sua contribui-
ção para a criação de redes e transferência de conhecimentos,
que continuam a ser dois desafios importantes para o perí-
odo 2007-2013. A importância de Leader nos 140 territórios
franceses foi sublinhada por Christophe Viret, o representante
do Centro Nacional para o Desenvolvimento das Explorações
Agrícolas (CNASEA). A este propósito, foi salientado como, atra-
vés do financiamento demilhares de projectos, haviam sido es-
timulados os investimentos locais públicos e privados e como
o Leader havia permitido criar um sólido sistema de redes em
França. Em seguida, Christophe Viret sublinhou a necessidade
de tomar em conta as conclusões e os ensinamentos extraídos
dos métodos e das práticas Leader, e de reflectir sobre a me-
lhor forma de poderem ser aplicados no sentido de reforçar
o espírito Leader, não apenas durante o novo período de pro-
gramação, mas também nos demais domínios políticos.

Ange Santini, presidente do conselho executivo do organismo
regional de Córsega, CTC, e Jean Pierre Leccia, presidente do
GAL de acolhimento de Cap Corse, Nebbiù è Custera, fornece-
ram em seguida uma apreciação dos resultados a nível mais
local. Os dois oradores insistiram na importância do Leader+
para a região, descrevendo como a iniciativa unira diferentes
comunidades, e como o trabalho no âmbito dos projectos já
realizados permitiu constituir um legado importante para o
futuro.

Preparar o terreno para discussões posteriores

Em seguida, tiveram lugar algumas apresentações destinadas
a fornecer um contexto para as diversasmini-sessões plenárias
da conferência. Na sua apresentação, Elena Saraceno, uma pe-
rita independente, formulou cinco observações-chave relativas
à história da iniciativa Leader, e ao seu legado nos domínios
seguintes: evolução da iniciativa e capacidade de motivação,
método de execuçãoda política rural, abordagemnão limitada
a um conjunto de medidas (considerada o principal legado),
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capacidade dos agentes rurais a nível local e abordagem ino-
vadora através de diferentes sectores e aspectos da vida rural.
A forma comoo Leader permite aos agentes rurais definir o seu
território, bem como a forma como os GAL estabelecem as
suas parcerias e depois definem e aplicam as estratégias de
desenvolvimento rural são consideradas os principais temas
do legado por Jean-Pierre Dichter, ex-director do Ministério
da Agricultura, Luxemburgo. O legado do Leader+ em maté-
ria de desenvolvimento de redes e de cooperação foi objecto
da apresentação de Haris Martinos, representante do Contact
Point do Observatório Leader+. Neste contexto, foi reconhe-
cida a importância central do desenvolvimento de redes.
As várias formas de ligação em rede e a cooperação estreita-
mente associada são dois conceitos fundamentais do Leader
queestãonabasedo seumétodo. Juntas, constituemum legado
fundamental sobre o qual construir o futuro das zonas rurais
europeias.

No intuito de permitir aos delegados compreender e apreciar
plenamente os vários aspectos do legado do Leader+, o se-
minário foi articulado numa série de mini-sessões plenárias.
Cada sessão foi presidida por um moderador que, com base
numa experiência específica, apresentou uma exposição fun-
damentada sobre o tema específico doworkshop, recorrendo
igualmente a estudos de casos do Leader+.

As mini-sessões plenárias foram organizadas em torno de três te-
mas do legado do Leader+— construção do território, desenvol-
vimento de parcerias e estabelecimento de redes e cooperação
— que serão tratados em seguida na secção «destaque».

Visitas no terreno: um legado visível

Três visitas distintas no terreno permitiram aos delegados
apreciar os diferentes projectos financiados ao abrigo do Lea-
der+, que constituíam inequivocamente legados tangíveis do
Leader+ a nível local na região do GAL anfitrião, Cap Corse,
Nebbiù è Custera. Uma caminhada de três quilómetros, com
partida da vila de Rutali, permitiu aos participantes descobrir
alguns redis recuperados segundo osmétodos de construção
tradicionais, comos fundos Leader+. A paragem seguinte, a vila
deOletta, incluiu uma visita à capela, onde foi apresentado um
projecto interessante sobre arte sacra da região de Cap Corse.
O GAL está a realizar este projecto em cooperação com a asso-
ciação arqueológica regional. Até agora, foram reconstruídas
algumas capelas e efectuado um inventário. Seguiu-se uma
visita a uma segunda capela na aldeia, que já não é utilizada,
mas vai ser transformada emmuseu de arte sacra.

No município de Nonza, que no passado se dedicava ao co-
mércio de cidra, um citrino regional, está previsto financiar um
projecto que recriaria os socalcos característicos dos antigos
pomares. Ligado a este projecto, um eco-museu narra a his-
tória e a cultura da cidra e expõe igualmente especialidades
confeccionadas a partir de vários processos de transformação
deste fruto. Mais adiante ao longo da costa, em Canari, foram
apresentados mais dois projectos. O mosteiro de Canari foi
restaurado e actualmente abriga um museu equipado com
tecnologias multimédia de vanguarda para expor trajes fol-
clóricos corsas tradicionais. Uma parte do mosteiro foi ainda
convertida em alojamento turístico.
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A terceira visita começou pelas hortas de «Cap Vert», um colec-
ção única de frutos e legumes corsos, em especial uma varie-
dade especial de cebolas (que não provocam lágrimas) e de
beringelas. A visita incluiu, além da rota das oliveiras, ainda
por completar com a respectiva sinalética, a degustação de
diversos produtos obtidos dos frutos e legumes cultivados no
âmbito do projecto. No que se refere ao projecto domuseu do
vinho, que exibe umamostra de instrumentos antigos utiliza-
dos para vinificação, o Leader+ apoiou a recente construção
de um centro de visitantes e a recuperação de uma cavalari-
ça. Aqui, os participantes foram convidados a provar vinhos
e a identificar ervas aromáticas locais colocadas em contento-
res especiais. O exercício de adivinhação das ervas aromáticas
trata-se, na realidade, de um jogo desenvolvido pelo projecto
e vendido nomuseu. Os participantes discutiram em seguida
questões de sustentabilidade ligadas ao projecto.

O legado Leader+ enquanto desafio para o futuro

As conclusões dos workshops foram apresentadas durante
a sessão plenária do último dia. Nessa ocasião, foram salien-
tados os pontos seguintes: o legado do Leader+ resulta do
entusiasmo dos intervenientes de Leader+ na realização dos
seus projectos, o Leader permite a todas as redes trabalha-
rem em conjunto, tendo em conta as necessidades de base
e para construir o futuro, é preciso criar! Com base nestas
observações, o legado do Leader+ é uma plataforma sólida
sobre a qual construir o futuro, conforme comprovado pelo
êxito dos diversos estudos de projectos apresentados durante
o seminário. Estes exemplos demonstraram que não bastava
apenas conceber, organizar e executar a estratégia, mas que
era tambémpreciso implicar parcerias locais para executar os
projectos. Por outro lado, o legado do Leader+ é em parte
ilustrado pelos projectos viáveis e susceptíveis de assegurar
o desenvolvimento sustentável das zonas rurais.

Ao nível do GAL, o legado do Leader+ demonstra que existem
muitos modelos emétodos diferentes em evolução, pelo que
éprovável que, no futuro, por exemplo, seja dadomaior ênfase
à governação local. Ao nível da UE, reconheceu-se que o con-
texto em que os GAL actuam evolui e que o Fundo Europeu
Agrícola deDesenvolvimento Rural (FEADER) não é aúnica fon-
te de financiamento, uma vez também são afectados às zonas
rurais 14%dos fundos estruturais da UE. Ométodo Leader não
é apenas um instrumento de experimentação e de inovação,
mas reveste-se igualmente de uma importante dimensão local
relevante e pode ser adaptado a outros domínios, tais como
a pesca, as políticas sociais e as políticas regionais. Por conse-
guinte, a fim de assegurar a coordenação e a sinergia com as
demais políticas, assim como a sustentabilidade económica
dos GAL, importa que as parcerias público-privadas locais
sejam igualmente reconhecidas enquanto agentes de desen-
volvimento local nos domínios políticos em questão. Assim,

o legado do Leader pode também ser considerado como um
desafio para o futuro das zonas rurais europeias.

Para mais informações sobre o seminário (programa, apre-
sentações, relatórios pormenorizados das mini-sessões ple-
nárias e fotografias), consultar o sítioweb: http://ec.europa.eu/
agriculture/rur/leaderplus/events/24042007_en.htm



Leader+ Magazine 6 9 • 2008

Destaque
O legado do Leader+: apresentação dos quatros legados específicos

Construir o território

Michel Dubost, director executivo,
Centro Internacional para o Ambiente Alpino (ICALPE),
Córsega, França (1)

(1) Michel Dubost é um agrónomo com formação técnica e científica no domínio da investigação e desenvolvimento aplicadas ao desenvolvimento local, ao
ordenamento ecológico do território e àproblemática inerente àpastorícia nas zonasmontanhosas. Possui uma vasta experiência emmatéria de cooperação
internacional: longa experiência a nível da coordenação dos projectos de cooperação comunitária, cooperação, investigação e estudos inter-regionais, em
particular nos domínios do desenvolvimento sustentável local, das zonas desfavorecidas e do ambiente.

Introdução

Em termos de características físicas e socioeconómicas, um
«território»pode ser considerado uma zona homogénea, de di-
mensão limitada,mas que detémuma capacidade e coerência
suficientes para definir e aplicar estratégias de desenvolvimen-
to viáveis. Como tal, trata-se de um conjunto de comunidades
locais que partilham uma identidade comum fundada num
sentimento de pertença ao mesmomeio natural e cultural.

Neste sentido, não é necessário «construir o território», uma
vez que ele já existe enquanto produto do desenvolvimento
natural e humano, mas é necessário melhorar as condições
para o seu desenvolvimento sustentável.

O principal legado do programa Leader emmatéria de desenvolvi-
mento do território é a maior capacidade das populações locais de
colaboraram para objectivos comuns. Trata-se de uma herança de
valor incalculável que a comunidade local pode utilizar para cons-
truir o seu próprio desenvolvimento futuro. Também é um facto
que, ao formar o território, o Leader+ não actua isoladamente. Além
do programa Leader+, todas as regiões dispõem de um certo nú-
mero de programas, iniciativas ou acções, mais ou menos interli-
gados, que contribuem de alguma forma para o desenvolvimento
da região. Isso aplica-se, em particular, ao Leader+, cujos grupos de

acção local (GAL) são convidados a seleccionar um tema principal
para posteriormente desenvolver estratégias integradas inspiradas
nesse tema.

Assim, construir o território com o Leader+ poderá também con-
siderar-se um meio de «reforçar as capacidades das populações
locais para contribuírem para um futuro mais sustentável para o
seu território».

Estas capacidades referem-se essencialmente à definição
e aplicação da estratégia a fim de assegurar a viabilidade eco-
nómica e desenvolver a competitividade. Para tal, é necessário
definir mais precisamente o legado específico do Leader+, em
especial os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, e os
principais ensinamentos para o futuro.

O presente documento visa essencialmente descrever como
o Leader+ se revelou um instrumento eficaz, contribuindo
para um futuro mais sustentável para os territórios em causa.
Na realidade, é a natureza piloto do Leader+quedotará as zonas
rurais de novos instrumentos para construir o seu próprio futu-
ro emmoldes mais sustentáveis. Assim, a herança basear-se-á,
nomeadamente, na abordagem, nasmetodologias e nas boas
práticas susceptíveis de ser transferidas para as demais zonas
rurais da Europa e do mundo.
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Desenvolver a estratégia

A definição de uma estratégia para o território é uma etapa
fundamental e decisiva em qualquer experiência Leader+.
Trata-se da principal fase da construção da parceria, que de-
termina todas as acções futuras e, nomeadamente, a forma
como elas serão integradas e capazes de fornecer à região um
plano de desenvolvimento consolidado.

«Adefiniçãodos planos estratégicos paraos territórios rurais éum
dos princípios cruciais dométodo Leader e representa o elemento
mais completo emais complexo da sua integração no quadro do
Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural para o perí-
odo 2007-2013. A fase de preparação da estratégia é omomento
em que as relações entre as acções, os agentes e os recursos são
criados e reunidos segundoumaabordagemgeográfica, integra-
da emultissectorial, a fim de definir as necessidades e as oportu-
nidades do território rural e de lhes dar resposta através de um
processo ascendente» (John Grieve, moderador).

A fase de definição da estratégia reveste-se de uma impor-
tância crucial para assegurar o êxito da execução. Levar al-
gum tempo a reflectir, antes de mais durante a elaboração
da estratégia, facilitará a definição, a partilha e o respeito das
prioridades. Além disso, a adopção de critérios de selecção
precisos das prioridades nesta fase de elaboraçãoda estratégia
facilitará bastante a aplicação posterior.

A fase de definição da estratégia não importa apenas para
conceber bem o plano de desenvolvimento, em termos de ac-
ções, de ligações e de prioridades,mas tambémpara assegurar
a participação das populações locais na sua realização futura.
«A estratégia… deve respeitar o envolvimento das populações
locais, um factor-chave para o seu êxito, uma vez que ela cria um
sentimento de apropriação, ajuda a desenvolver as capacidades
da população local e, por último, representa tambémumaques-
tão importante para a administração» (Jean-Pierre Vercruysse,
relator).

A qualidade e a coerência da estratégia de planeamento no
âmbito do processo de desenvolvimento sempre se revestiram
de importância. Isso aplica-se particularmente à integração
do Leader, e serve de referência metodológica às políticas de
desenvolvimento rural em geral.

Adoptar uma visão comum

Antes de descrever pormenorizadamente a estratégia e de
a traduzir em termos de medidas e de acções, os parceiros
locais devem estabelecer, como ponto de partida decisivo,
a adopção de uma visão comum para o futuro do seu terri-

tório.Este aspecto é essencial, uma vez que a estratégia, para
poder constituir um êxito, deve reflectir as expectativas das
populações locais, as suas necessidades e a capacidade de
colaborar.

A adopção de uma visão comum temoutra função fundamen-
tal: responsabilizar a população local e permitir-lhe identifi-
car-se com a estratégia. A população local adquire assim um
sentimento comum de pertença a um território, que inclui
o seu passado histórico e as suas responsabilidades futuras.
Esta visão comum reforça, portanto, a coesão social, condição
essencial para a realização das comunidades locais e condição
indispensável para a sua transição para um desenvolvimen-
to mais sustentável. A adopção de uma visão comum ajuda
a construir capacidades de base a desenvolver no seio da
população local. Trata-se igualmente de uma questão crucial
para as administrações, que consideram a coesão social das
comunidades locais uma garantia de investimento público.

Contudo, para os parceiros locais, esta visão comumnem sem-
pre é fácil de desenvolver, podendomesmopôr em causa a so-
lidariedade da parceria a longo prazo. Na realidade, surgem
com frequência tensões ao nível da elaboração da estratégia,
especialmente durante a fase de elaboração comum. Essas
tensões podem reflectir profundas divergências de opinião
a propósito do papel que o Leader pode representar para
o território, ou a propósito da situação e das necessidades
do próprio território. Esta visão pode igualmente opor-se às
opiniões do sector de voluntariado, das autoridades públicas
locais, do sector empresarial, das administrações públicas e
locais, da sociedade civil, etc. Em consequência, a visão comum
adoptadamuitas vezes émais o resultado de umcompromisso
do que de um consenso. Contudo, ajuda as populações locais
a colaborarem, já que a capacidade de alcançar compromissos
e resolver tensões representa uma força crucial para as comuni-
dades locais e um trunfo importante para o desenvolvimento
endógeno e centrado em si mesmo.

A estratégia local enquantomotor de desenvolvimento local

Uma vez acordada a visão comum, é necessário adoptar
medidas e acções discriminadas. Nesta fase, importa ter em
conta algumas questões cruciais para executar eficazmente
a estratégia.

Em primeiro lugar, há que definir e precisar os critérios de se-
lecção a adoptar para os futuros projectos. Isso facilitará bas-
tante a aplicação da estratégia em diversos aspectos. O GAL
poderámais facilmente comunicar com as partes interessadas
locais e manter a coerência global do plano de acção. Também
as partes interessadas locais serãomais eficazes na apresentação
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de propostas e na orientação dos projectos. De igual modo,
o GAL e as partes interessadas locais beneficiarão de apoio
para desenvolver ligações entre os projectos e se concentra-
rem em objectivos comuns.

Quando a estratégia local é elabora em pormenor e trans-
formada de facto em motor de desenvolvimento local, outro
aspecto crucial são as relações com o ambiente exterior ao
Leader: programas regionais em curso e outros programas de
desenvolvimento rural a nível local, municipal ou intermunici-
pal, regional ou nacional. Trata-se, com efeito, de uma questão
complexa e polémica (ver a seguir «Sinergias com as estraté-
gias exteriores ao Leader»).

Embora o problema não se resolva facilmente, é evidente
que é necessário encontrar um equilíbrio, numa base casu-
ística, entre a «autonomia» do GAL e as políticas existentes.
As políticas podem ser elaboradas por diversas instituições
que operamno sector e desenvolvem a sua própria estratégia.
Trata-se, nomeadamente, de instituições públicas (administra-
ções locais, entidades públicas), mas também organizações
privadas (associações profissionais, por exemplo) ou ainda
poderosas ONG. Em particular, as relações com as instituições
financeiras podem revelar-se difíceis, uma vez que as suas
vozes no processo de tomada de decisão, que é importante,
podem não corresponder exactamente às prioridades estra-
tégicas do GAL. É essencial, para o êxito da estratégia Leader+,
evitar conflitos com o ambiente exterior ao Leader e procurar,
pelo contrário, um apoio externo, a fim de elaborar iniciativas
complementares. Estas iniciativas devem respeitar os princípios
de base da abordagem integrada, que se aplicam a todas as
estratégias e acções concebidas para o conjunto da região.

Assim, a estratégia Leader+ deve ser fruto de um processo
de negociação pragmático e realista entre as parcerias do
GAL e as outras instituições e, mais frequentemente, entre
as expectativas locais e as outras prioridades em matéria de
planificação, ao mais alto nível. É portanto necessário chegar
a outro tipo de «compromisso». Na realidade, se a estratégia
Leader+ deve agir como ummotor eficaz do desenvolvimento
territorial, que responda favoravelmente às necessidades do
território, deve ser o ponto de encontro entre os esforços «as-
cendentes» e «descendentes» desenvolvidos pelo GAL e por
outras instituições locais e regionais.

De um modo geral, os esforços de desenvolvimento locais
devem estar em conformidade com as políticas regionais,
a fim de obter o apoio necessário. As políticas regionais de-
vem apoiar-se nos territórios que são capazes de desenvolver
as suas próprias capacidades, e ao seu próprio nível, a fim de
traduzir as prioridades políticas em realizações concretas. Por

outras palavras, as abordagens «ascendentes» e «descenden-
tes» não são contraditórias, mas complementares. A principal
questão é encontrar o ponto de encontro adequado. Neste
sentido, o Leader+ pode actuar como um laboratório, definin-
do esses «pontos de encontro» em cada contexto específico,
nacional e regional.

Geralmente, não existe uma «única» resposta, uma vez que,
na Europa, os contextos nacionais e locais são diversos em
termos de descentralização e autonomia local, organização
e competências das autoridades publicas, densidade popu-
lacional, zonas cobertas pelas unidades administrativas, etc.
Estas aspectos são estreitamente ligados a uma outra questão
essencial, que é a selecção do território adequado aquando da
preparação de uma estratégia Leader.

Seleccionar o território adequado

A homogeneidade e a coerência são elementos-chave a ter em
consideração durante a selecção do território. «As zonas rurais
naturalmente coerentesouorgânicas têmtendênciapara sermais
fortes: têm interesses comuns, redes socioeconómicas, um patri-
mónio comum, produtos distintos, interdependência económica
e coerência geográfica. O sentido de pertença geográfica e de
responsabilidade atribuída por estes elementos émuitas vezes
bastantemotivador» (John Grieve, moderador).

Nem sempre é fácil definir as fronteiras das zonas homogéne-
as. Contudo, o aspecto crucial a considerar aquando da selec-
ção do território é a dimensão apropriada, do ponto de vista
da superfície geográfica e da dimensão da população.

A população local deve definir um território suficientemente
reduzido paramanter um sentimento de pertença, tão impor-
tante para o êxito de qualquer estratégia de desenvolvimento
territorial, uma vez que a população deve poder identificar-se
como território. Ela deve igualmente poder reunir-se frequen-
temente, a fim de criar redes e parcerias activas. No entanto,
deve ser suficientemente grande, já que os habitantes devem
ser bastante numerosos para realizar e sustentar os projectos.
A superfície deve ser suficientemente extensa para atingir uma
massa crítica suficiente para desenvolver projectos susceptí-
veis de influenciar o futuro do território, nomeadamente as
suas condições socioeconómicas e ambientais.

Os recursos humanos são o factor-chave do desenvolvimento
local, mas escasseiam emalgumas zonas rurais. Nas zonasmais
despovoadas, o Leader+ pode proporcionar uma ajuda ines-
timável e representar a única possibilidade de explorar esses
recursos. Contudo, também é nessas regiões que pode ser difí-
cil definir um território adequado. Se for demasiado pequeno,
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A população do território Leader em Corélia do Sul é uma das mais reduzidas da Finlândia. Ela compreende quatro municípios
na região de Imatra: Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti e as zonas rurais da cidade de Imatra. A população total atinge cerca de
21 000 habitantes. A maior parte do território é uma região rural escassamente povoada e a densidade populacional média
é de apenas oito habitantes por Km2.

Integrar um GAL pequeno apresenta vantagens. Em comparação com a superfície da zona de intervenção, o número demem-
bros do GAL e das pessoas que ocupam lugares de confiança na organização é elevado. O conselho e os grupos sectoriais
reúnem no total 45 membros em diversos domínios da zona de intervenção. Estes possuem excelentes conhecimentos sobre
a utilização possível do financiamento Leader, transmitem as informações nos seus domínios de intervenção e comunicam
igualmente ideias de desenvolvimento adquiridas no terreno no Gabinete Leader. Uma outra vantagem do pequeno território
está ligada à qualidade dos conhecimentos locais. Os participantes conhecem-se e são globalmente conscientes dos candidatos
potenciais dos projectos e das questões que devem ser desenvolvidas. As relações com a administração regional são simples:
as pessoas são apreciadas e sentem-se tratadas em pé de igualdade. O GAL tem a função importante de desenvolver a região
e o seu papel é reconhecido. A sua acção é perfeitamente autónoma.

No entanto, integrar um pequeno GAL também tem inconvenientes: o grupo de agentes activos é relativamente reduzido, pelo
que os seus elementos podem facilmente ser confrontados com uma sobrecarga de trabalho, levando a um certo cansaço.
As más relações pessoais também podem coibir o desenvolvimento de um sector e a rede de peritos não é muito alargada.
O GAL da Carélia do Sul teve de renunciar ao seu objectivo inicial de canalizar a maior quantidade possível de fundos para a sua
região, porque teve de recorrer a técnicos especializados do exterior. Tal deveu-se à ausência demeios de investigação disponíveis
para apoiar o desenvolvimento rural na região, à falta de estabelecimentos de ensino para apoiar as acções de desenvolvimento
e a um número, por vezes insuficiente, de participantes suficientes para uma formação em escala reduzida.

Para concluir, a característicamais positiva de uma zona de intervenção reduzida reside na ausência total de estrutura hierárquica.
Podemos beneficiar das vantagens de um grande grupo, se fizermos parte da grande rede dos GAL.

Riitta Bagge, Etelä-Karjalan Kärki-Leader GAL, Finlândia
http://yhdistykset.etela-karjala.fi

Vantagens e desvantagens de integrar um pequeno GAL

podenão ser viável no plano económico,mas se for demasiado
extenso pode perder a coerência e, em ambos os casos, ter
um impacto reduzido. Trata-se de uma questão crucial para a
qual, uma vezmais, não há uma solução única. Se a densidade
populacional é um critério-chave, ela deve ser associada a ou-
tros aspectos: a topografia do território, as infra-estruturas de
transportes e comunicações existentes, as distâncias reais e os
trajectos percorridos pelos habitantes para se encontrarem,
as tradições históricas e culturais locais e a organização das
comunidades.

Isso significa que pode ser necessário encontrar um compro-
misso nas zonas isoladas e escassamente povoadas, tais como

os países nórdicos, as regiõesmontanhosas e os arquipélagos
insulares.

Uma solução possível consiste em reunir os pequenos terri-
tórios graças à ligação em rede. Com isto, preserva-se carac-
terísticas e uma identidade territorial poderosas, garantindo
simultaneamente a capacidade económica suficiente para
atingir umamassa crítica. As estratégias podem ser adoptadas
a nível dos territórios locais e das redes, apresentando a van-
tagem suplementar de ser capazes de criar uma cooperação
exterior à região, o que é essencial para estas zonas isoladas
e responde, nomeadamente, à necessidade de intercâmbio
e de comunicação.
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Executar a estratégia

Para que a estratégia seja executada com êxito, é necessário
encontrar um justo equilíbrio entre vários objectivos concor-
rentes: respeito das diferentes prioridades, incentivo à partici-
pação das populações locais, ou desenvolvimento de sinergias
com as estratégias exteriores ao Leader.

Respeito das prioridades estratégicas

A selecção das actividades comporta sempre o risco de as
intenções iniciais poderem não atingir, total ou parcialmen-
te, os objectivos previstos e, nomeadamente, as prioridades
estratégicas adoptadas pelo GAL. Isso pode estar ligado a
dificuldades de compreensão — quando, por exemplo, as
partes interessadas locais não entendem os membros do
GAL que detêm experiência profissional e dominam a ter-
minologia associada — ou mesmo a diferenças entre as
pessoas.

Em suma, importa ter noção dos problemas de comunicação e
dedotaçãodepessoal, e não apenas dos critérios ou resultados
objectivos das avaliações teóricas. A selecção dos temas, do
vocabulário e das pessoas adequadas é essencial para garantir
uma «estratégia dinâmica» e uma realização das prioridades
estratégicas. Em seguida, uma vez desenvolvidos os devidos
esforços para comunicar com os participantes, e identificados
os projectos correctos, será possível organizar a estratégia.
Contudo, é necessário não ser demasiado selectivo e manter
uma certa flexibilidade na selecção dos projectos.

Emprimeiro lugar, deve ser deixado o caminho aberto aos pro-
jectos que, aparentemente, não correspondem plenamente
à estratégia, mas que, não obstante, podem prestar alguma
contribuição original. Tais projectos podem apresentar o ele-
mento inovador que eventualmente conduzirá a resultados
mais positivos e interessantes do que outros projectos que
deviam responder melhor às prioridades, mas que acabaram
por não o conseguir.

«O objectivo das estratégias émostrar aos candidatos as orien-
tações pretendidas emmatéria de desenvolvimento durante os
próximos sete anos. Contudo, a definiçãodas prioridades não sig-
nificaqueumaboa ideiaquenãocorrespondaàs estratégiasdeva
ser automaticamente afastada. A execução efectiva da estratégia
do GAL traduz sempre um equilíbrio entre estas estratégias bem
definidas e ideias arrojadas, originais e inesperadas. Estasúltimas
geralmente comportammaiores riscos,masamiúdeos resultados
podem revelar-se extremamente inovadores. A noção geral de
inovação consiste no facto de as boas ideias não poderem ser
todas abrangidas no documento estratégico do GAL» (Petri Rin-
ne, moderador).

Sugere-se ainda que se mantenha um equilíbrio adequado
entre a elaboração de acções em escala reduzida a um nível
bastante local e as iniciativas mais vastas que ilustram uma
visão a longo prazo.

Por último, embora as prioridades devam ser respeitadas, uma vez
que sãoosprincipaisobjectivosqueobtiveramoconsensodapopu-
lação local, a forma de os alcançar pode ser objecto de revisão du-
rantea fasedeexecuçãodaestratégia. «Aestratégiadevepoderevo-
luir, ser alteradaem funçãodaavaliação intercalar oudemudança
das condições contextuais» (Jean-Pierre Vercruysse, relator).

Manter um certo grau de flexibilidade pode igualmente
ajudar a melhorar a estratégia com novas ideias.

De qualquer modo, um instrumento-chave para respeitar as
prioridades estratégicas consiste em desenvolver a avaliação
como método básico. Contudo, para tal, devem ser tomadas
precauções ao utilizar indicadores fáceis de avaliar que con-
templem as necessidades locais dos intervenientes. Na reali-
dade, há o risco de a avaliação ser levada a efeito ao nível do
GAL, mas não do projecto, podendo neste caso ser encarada
como um encargo burocrático perfeitamente dispensável.
Os agentes locais não estão habituados a este tipo de traba-
lho sistemático e os critérios normais que lhes são propostos
podem parecer obscuros e um tanto desfasados da realidade
local, etc. Este risco é ainda maior quando a avaliação é efec-
tuada a ummais alto nível, implicando as administrações que
financiam a estratégia do GAL e pretendemobter informações
regulares normais e comparáveis a nível regional ou nacional.
Neste caso, a situação dependemuito da relação estabelecida
pelo GAL com estas instituições. O GAL também deve actuar
como mediador no que se refere à selecção e avaliação dos
projectos, embora guardando simultaneamente a devida dis-
tância e uma confiança adequada tanto em relação às institui-
ções de alto nível como aos titulares de projectos locais.

Promoção da participação da população local

O envolvimento da população local nos projectos é um dos
principais pilares do Leader e os GAL não deviam esquecer que
a sua principal responsabilidade consiste em animar o territó-
rio e não se contentar apenas a administrá-lo.

A animação do território e o incentivo à participação das po-
pulações locais, todavia, permanecem um desafio constante
para todos os GAL. A comunicação é uma questão importante.
A difusão regular de informações relativas a todos os aspectos
da existência doGAL e dos seus projectos seleccionados é fun-
damental para que os habitantes locais se identifiquem com
a iniciativa Leader e participem. Há que aproveitar aomáximo
os meios de comunicação locais, uma vez que estes podem
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O projecto «Reintegrar a agricultura na vida social» (RA) foi lançado pelo GAL Cuestas, na região da Valónia, na Bélgica, tendo
em vista atingir os objectivos seguintes: incentivar a população local e os agricultores a reflectir sobre o futuro da agricultura,
desenvolver novas relações entre os agricultores e o conjunto do território e explorar novas oportunidades em relação ao futuro
da agricultura, individual e colectivamente.

Para debater a importância e o futuro da agricultura, foi realizado um inquérito alargado aos 150 agricultores do território e foi
promovida uma abordagem participativa com os habitantes e as partes interessadas locais, incluindo os agricultores. A fim de
facilitar a implicação da população neste projecto, foram utilizadas fotografias tiradas por quinze pessoas para ilustrar algumas
questões essenciais relativas ao território. As fotografias mais interessantes foram seleccionadas em grupos de debate e apresen-
tadas numa brochura para evidenciar a dedicação da população local à região. Os debates abertos, as reuniões e conferências
assumiram variadíssimas formas, e permitiram examinar as actividades do projecto em relação a outras iniciativas a nível nacional,
regional ou local, em particular os projectos apoiados pelo GAL. A título de exemplo, em paralelo com outro projecto anual Lea-
der relativo a iniciativas de cariz cultural, intitulado «Memória visual», foi organizada uma série de conferências sob o tema, «Que
profissões estão reservadas para os agricultores, homens e mulheres, na região de Gaume, hoje e amanhã?»

Uma outra actividade denominada «explorações agrícolas abertas ao território» destinava-se a sensibilizar os cidadãos para o papel e
a importância das explorações agrícolas no território, e a estabelecer novas relações sociais entre os agricultores e a população local.
Neste contexto, teve lugar uma série de manifestações culturais em algumas explorações agrícolas para dar oportunidade aos habi-
tantes locais de tomarem conhecimento com a realidade da vida rural: exposições de fotografia, concertos, contos e histórias, peças
de teatro e outros eventos públicos. Estas iniciativas foram ainda lançadas em conjunto com outros eventos nacionais ou projectos
culturais apoiados pela iniciativa Leader. Em primeiro lugar, as jornadas nacionais «Explorações agrícolas abertas», organizadas todos
os anos nomês de Junho, acolheram conferências, debates sobre a agricultura na sequência de uma representação teatral e a difusão
dos projectos Leader no domínio agrícola, nomeadamente o projecto «RA». A iniciativa «Memória visual» também foi utilizada para
promover uma exposição fotográfica descentralizada sobre as «gentes da terra» em três explorações agrícolas, com uma cerimónia
de boas vindas, conferências, histórias contadas, visitas guiadas e outras manifestações.

Catherine André, GAL Cuestas, Bélgica

fornecer à população local um instrumento para definir o ter-
ritório e desenvolver um sentimento de pertença. Esta acção
inclui igualmente a estratégia e as acções elaboradas pelo
GAL e as outras partes interessadas locais. Uma outra solução
consiste em criar grupos de trabalho para facilitar a partici-
pação da população local. Estes grupos de discussão podem
ser organizados segundo sectores e temas económicos, ou
em função da distribuição geográfica, ou uma combinação de
ambos. Os grupos de trabalho apresentam a grande vantagem
de estabelecer contactos com a população local e de dimi-
nuir as distâncias entre esta e os GAL. Os grupos de trabalho
descentralizados presentes nas grandes zonas escassamente

povoadas podem reduzir as distâncias físicas, mas os grupos
de trabalho temáticos capazes de reduzir as distâncias virtuais
facilitamumapercepçãomais concreta da estratégia por parte
da população local em causa. De qualquer modo, o desafio
mais complexo émanter o dinamismo dos grupos de trabalho
e fornecer uma animação contínua, a fim de obter uma parti-
cipação local elevada.

A iniciativa Leader proporcionou uma série de exemplos inesti-
máveis de técnicas de animação para o desenvolvimento rural
que foram adaptados à realidade local e, nomeadamente, às
necessidades e capacidades da população local.

Aproveitar ao máximo as diferentes técnicas de animação

Para alémdas dificuldades em termos de animação e comuni-
cação que os GAL podem encontrar nas relações com a popu-
lação local, as distâncias existentes, que tendem a aumentar,
entre os GAL e a população local em termos de capacidades

de gestão de um projecto suscitam alguma inquietação.
A elaboração e execução das estratégias e dos projectos de
desenvolvimento necessitam de conhecimentos profissionais,
que poderão ser progressivamente adquiridos pelos GAL,mas
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não necessariamente pelas partes interessadas locais. Aparen-
temente, em diversas zonas persiste ainda um grande fosso
entre os GAL, o seu pessoal e outros membros, por um lado,
e os responsáveis dos projectos, por outro. Isto só confirma as
afirmações anteriores, ou seja, as populações locais têm difi-
culdade em avaliar o seu próprio desempenho e em utilizar
indicadores, uma vez que os princípios elementares e os mé-
todos de gestão da qualidade nem sempre foram amplamente
difundidos.

Trata-se de uma questão crucial relevante para a iniciativa
Leader em geral. Leader desenvolveu indubitavelmente um
saber-fazer europeu para o desenvolvimento rural. No entan-
to, também é verdade que os métodos de gestão da qua-
lidade, nomeadamente os concebidos no mundo industrial
não penetraram realmente na realidade rural, muitas vezes
constituída por explorações de dimensão bastante reduzida.
Por conseguinte, para o método Leader, constitui um desa-
fio criar uma ponte entre o seu «saber-fazer em matéria de
desenvolvimento local» e a metodologia de gestão de qua-
lidade, que poderá ser utilizada com a devida adaptação ao

mundo rural. A difusão do «saber-fazer emmatéria de gestão
de qualidade» no mundo rural, que permitirá a adaptação
ao contexto das pequenas explorações e que será posto à
disposição da população local enquantométodo habitual de
gestão de projectos, representa provavelmente uma tarefa
importante para Leader.

Embora diversos GAL até ao presente não considerem que
este aspecto é essencial, alguns territórios Leader forneceram
bons exemplos e referências metodológicas para desenvol-
ver a gestão da qualidade no contexto do desenvolvimento
territorial.

Em suma, osGALe respectivas parcerias devemajudar as popu-
lações locais a adquirir competências e a confiança necessária
nas suascapacidadesdeautogestãoedesenvolvimentopessoal.
É não apenas necessário, para as populações e os grupos lo-
cais, conceberem projectos bem sucedidos ao seu próprio
nível, mas também é importante, para eles e para o GAL,
aproximarem-se, paramais facilmente estabelecerem relações
vantajosas com o ambiente exterior ao Leader.

Na região italiana de Campânia, o GAL Alto Casertano lançou e realizou o projecto «Marca da região» destinado a criar uma rede
territoral de qualidade constituída por empresas, organizações, autoridades locais que actuam nomesmo território e animadas
do mesmo objectivo de promover a região.

A este respeito, a criação de uma «marca da região» implica todas as partes interessadas locais num sistema territorial colectivo,
orientado para a sua valorização, e representa a criação activa de ummodelo de desenvolvimento local. Além disso, o projecto
insere-se no âmbito de um processo de desenvolvimento contínuo em conformidade com as necessidades sociais e comerciais
do território. Amarca é ummeio de desenvolver o conjunto do território. Este propósito é atingido pela identificação e promoção
de agentes económicos locais que fornecem produtos e serviços de grande qualidade, privilegiando a utilização de técnicas
tradicionais e respeitadoras do ambiente.

Os agentes económicos em causa são empresas públicas e privadas que partilham objectivos idênticos aos do GAL, nomea-
damente a melhoria da qualidade de vida graças a padrões de qualidade elevados e o esforço empenhado num processo de
valorização constante. As empresas podem incluir administrações públicas, restaurantes, serviços sociais, escolas de artesanato,
lojas de produtos alimentares, etc. A marca permite à região consolidar e desenvolver estas actividades e as condições que
aumentem progressivamente a competitividade do território em termos de desenvolvimento sustentável, preservando as suas
tradições.

O sistema de atribuição damarca da região foi construído gradualmente através de várias etapas: elaboração do quadro jurídico,
adopção da carta de qualidade, prestação de informações e apoio às empresas dispostas a aderir à carta e a tornar-se membros
do sistema de marca da região, verificação da eligibilidade dos pedidos apresentados pelas empresas, bem como preparação
e gestão do processo integral de atribuição da marca, nomeadamente ao nível do sistema de controlo e verificação contínuo
e da sua estratégia de gestão financeira e de comunicação.

®

Amarca da região
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Garantir as sinergias com estratégias exteriores ao Leader

OsGALdevemconhecer o contexto emque se inseremedesen-
volver sinergias positivas.

«As complementaridades com estratégias exteriores ao Leader
podem assumir grande importância. Em primeiro lugar, para
a zona do Leader, porque pertence a uma região mais vasta,
depois para a parceria, porque os parceiros estão igualmente
implicados noutros processos e, por último, para a própria es-
tratégia Leader, pelo facto de estar ligada a uma estratégia de
maior dimensão à escala regional. Deve procurar-se o equilíbrio
entre a autonomia do GAL e a sua integração numa estratégia
demais alto nível. De qualquermodo, deve ter lugar uma ‘nego-
ciação’ entre as expectativas locais e outros graus de prioridade
e ametodologia de ‘negociação pragmática’ facilitará bastante
mais a execução. À estratégia de apropriação interna pelo GAL
deve corresponder a apropriação externa pelas administrações
e os representantes eleitos, o que nem sempre é fácil, já que
em muitos lugares ainda não existe uma cultura de planea-
mento estratégico, em especial entre os eleitos.» (Jean-Pierre
Vercruysse, relator)

Naturalmente que isso depende bastante da realidade local,
da política e da governação a nível local. A situação difere con-
soante o grau de autonomia e de competência atribuído às
administrações regionais e locais e o papel desempenhado
pelas administrações públicas ou pelos organismos públicos
especializados em desenvolvimento local.

Consoante os países ou as regiões em causa, as opiniões
podem divergir bastante quanto ao papel e importância
da iniciativa Leader no desenvolvimento de um território
específico. A iniciativa Leader tanto pode ser considerada o
principal motor de mudança e de desenvolvimento, como
apenas um instrumento complementar, especializado no
desenvolvimento da região. Por conseguinte, pode ser utili-
zado como «incubadora» de acções inovadoras ou como uma
referência metodológica para uma abordagem participativa
centrada na região.

As sinergias com estratégias não Leader parecem ser relativa-
mente fáceis de desenvolver em alguns contextos, mas noutras
situações sãomuitomaisdifíceis de realizar, complexasoumesmo
conflituais. Emmuitos casos, aindanãoé fácil paraosGALestarem
inteiramentedeacordo comas administraçõespúblicas em todos
os assuntos e, especialmente, partilharem algumas ideias funda-
mentais emmatéria de integração ou de complementaridade.

É essencial que oGAL e a sua parceria definam amelhor atitude
a adoptar num contexto específico. Quando o território já está
bem organizado, nomeadamente se já dispõe de uma parceria
activa pública e privada, ou de autoridades locais com amplos
poderes e competências emmatéria de desenvolvimento local,
pode atribuir-se ao Leader uma missão especial. Neste caso,
oGALpodeconstituir um instrumentocomplementarouuma in-
cubadora especializadapara desenvolver acções-piloto. Noutros
casos, oGALpodeprestar ao território todosos serviçosnecessá-
rios para colmatar lacunas existentes em termos de capacidade
de desenvolvimento local e actuar como agente de desenvolvi-
mento local. Nos casos em que existe uma administração local
precária, o GAL poderá ter dificuldade em assumir uma posição
devidamente reconhecida. Depende muito da qualidade das
relações desenvolvidas com as instituições locais e regionais.

Neste contexto, a questão fundamental é a seguinte: o progra-
ma Leader é uma dádiva ou ummandato? Por outras palavras,
será o Leader uma dádiva que os GAL e as respectivas regiões
podemutilizar a seu prazer para satisfazer as necessidades, ou
umamissão que lhe é confiada para adquirir uma experiência
exemplar susceptível de proporcionar alguns benefícios para
outras zonas rurais, inicialmente na sua própria região, mas
também na Europa em geral?

A aplicação eficaz da estratégia depende muito da forma
como o GAL e a sua região interpretam o papel que lhes
é confiado pelo Leader e da harmonia com o seu meio. Con-
tudo, como aspecto mais importante persiste a qualidade
da abordagem elaborada pelo GAL. Em especial, parece
indispensável melhorar a sua capacidade de inovar o ter-
ritório, para que o GAL desenvolva ligações positivas com

Os temas principais da Carta da Qualidade dos Serviços de Alto Casertano, à qual as empresas devem aderir para obter a «marca
da região», são os seguintes: valorização dos recursos locais, preservação da garantia relativa ao ambiente e à segurança, me-
lhoria da qualidade de vida, utilização sustentável dos recursos locais e qualidade dos produtos e serviços. A adesão àmarca
implica uma série de verificações conduzidas pelo próprio GAL, em função de um conjunto de indicadores, nomeadamente
a utilização de produtos locais, de tecnologias de impacto reduzido, economias de energia, formação do pessoal, comunicação
e promoção, etc.

Pietro Andrea Cappella, GAL Alto Casertano, Itália
www.altocasertano.it
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o ambiente exterior ao LEADER. Quanto mais exemplar e
inovador for o GAL em termos de propostas e de resultados
obtidos, mais aliciante se tornará para o seumeio, e será mais
fácil promover as relações com ele. Neste sentido, é muito
importante que o GAL e o seu território mantenham o cami-
nho aberto às influências exteriores e aproveitem todas as
oportunidades oferecidas em termos de ligação em rede e

de cooperação, a fim de melhorar a capacidade de inovar e
de tornar a experiência Leader mais aliciante.

Em conclusão, o êxito da iniciativa Leader depende muito da
sua capacidade de desenvolver sinergias com o mundo «não
Leader» a fimde demonstrar a sua contribuição original e ino-
vadora para a construção do território.

Conclusões relativas à execução da estratégia

Aparentemente, importa manter o Leader não apenas como
umametodologia,mas sobretudo comouma filosofia baseada
em valores específicos.

Estes valoresmanifestam-se nos sete princípios reconhecidos
da iniciativa Leader: abordagem territorial ascendente e in-
tegrada, parceria, gestão local, inovação, trabalho em rede
e cooperação. Para que uma experiência Leader alcance êxito,
estes princípios devem ser respeitados e considerados. Com

A Finlândia é referida, amiúde, por dispor de um sistema de financiamento dos GAL, a «subvenção global». O termo «subvenção
global» é algo polémico e assume definições diferentes segundo as pessoas. Em linhas gerais, refere-se à independência na tomada
de decisão e ao quadro de financiamento do próprio GAL.

As estratégias e os quadros de financiamento dos GAL finlandeses são aprovados pelo Ministério da Agricultura. No âmbito dos
referidos quadros, os GAL são livres de escolher os projectos pretendidos com base nos pedidos recebidos. A título de exemplo,
o GAL Joutsenten Reitti recebeu cerca de 170 pedidos no período 2000-2006, 133 dos quais foram aprovados pelo seu conselho
de administração. Em seguida, o GAL avalia a viabilidade do projecto combase na própria estratégia. Após aprovação, os pedidos
são apresentados à delegação regional do ministério, cuja função consiste em avaliar a legalidade do projecto. Neste exemplo
específico, a delegação regional do ministério recusou dois projectos em 2000-2006, alegando que os seus objectivos não se
coadunavam com o programa Leader para o desenvolvimento rural regional.

Em alguns países da UE, o papel do ministério tem maior relevo: os GAL propõem projectos e os funcionários de ministério
decidem sobre a sua aprovação ou rejeição. Trata-se de ummodelo completamente diferente da «subvenção global». Os GAL
não detêm o poder real, e devem estar sempre sujeitos a decisões de alto nível. Por outro lado, o modelo puro de «subvenção
global» necessitaria que os GAL determinem a elegibilidade e se encarreguem de todos os pagamentos e inspecções actual-
mente efectuados pelas delegações regionais doMinistério na Finlândia. Assim, omodelo puro de «subvenção global» teria por
efeito transformar os GAL da Finlândia em «organização estatal». Tal modelo reforçaria as suas responsabilidades e aumentaria
os seus efectivos, o que para os GAL finlandeses seria uma desvantagem.

A principal vantagem do modelo de «subvenção global» finlandês, no qual os GAL e as delegações regionais do ministério
colaboram estreitamente, consiste no facto de o procedimento de candidatura estar aberto a todos e ser rapidamente proces-
sado, graças à cobertura mediática local dada ao projecto. Desta forma, os GAL finlandeses conseguirammobilizar um número
relativamente elevado da população e das organizações locais, que podem assim desempenhar as suas funções no domínio do
desenvolvimento local. Trata-se de um aspecto particularmente importante no país mais escassamente povoado da UE.

Petri Rinne, GAL Joutsenten Reitti, Finlândia
http: ⁄ joutsenenreitti.fi

A abordagem finlandesa da «subvenção global» (1)

(1) Nos termos previstos nas orientações de 24 de Janeiro de 2007 relativas ao eixo Leader: «O sistema de subvenção global é um modelo
descentralizado em que o grupo é directamente responsável pela certificação inicial da conclusão dos projectos e dos pagamentos.»
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efeito, são todos interdependentes e devem ser considerados,
no conjunto, como parte integrante da filosofia Leader.

Viabilidade económica

«Leader não é apenas uma iniciativa comunitária bem-sucedida,
masé tambémuma iniciativaeconomicamenteviável anível local,
segundo vários estudos de casos.» (Andrzej Halasiewicz, relator).

Além dos sete princípios fundamentais, a iniciativa Leader foi
prestando cada vezmais atenção à viabilidade económica. Fun-
dos públicos importantes, provenientes de fontes nacionais,
regionais e locais, completaramo apoio comunitário, e émuito
importante julgar os resultados em termos da viabilidade eco-
nómica e da sustentabilidade das acções empreendidas.

Uma questão de equívocos

Verifica-se, amiúde, uma certa incompreensão, pelosmenos em
dois aspectos. Em primeiro lugar, muitos parceiros membros
do pessoal dos GAL salientam o carácter pluridimensional do
desenvolvimento local. Este deve ser entendido de uma for-
ma holística e incluir não apenas os aspectos económicos, mas
também os aspectos sociais, culturais, e ecológicos. Contudo,
partindo deste pressuposto, certos parceiros do GAL conside-
ramque a viabilidade económica não constitui uma prioridade
e não deve ser considerada o principal objectivo. Tal interpre-
tação é desprovida de lógica, na medida em que a iniciativa
Leader não pretende ser um sistema de concessão de subven-
ções permanente, e a viabilidade dos projectos amédio e a lon-
go prazo deve ser validada e garantida. Além disso, qualquer
processo de desenvolvimento local, para ser sustentável, deve
contar com actividades economicamente viáveis e concentrar-
se na sua autonomia, graças a um esforço endógeno.

A promoção do desenvolvimento endógeno de uma zona im-
plica o compromisso em assegurar a capacidade de autofinan-
ciamento e adoptar quaisquer iniciativas económicas, sociais,
ecológicas ou culturais necessárias. Alémdisso, a eficácia eco-
nómica é uma das três dimensões fundamentais da sustenta-
bilidade, paralelamente à equidade social e à integridade am-
biental. Por todos estesmotivos, a viabilidade económica deve
ser considerada um objectivo central dos parceiros Leader.

Um outro equívoco relativo ao conceito de viabilidade eco-
nómica refere-se ao contexto em que é aplicável. Será que
se trata da viabilidade económica das novas actividades re-
sultante das acções apoiadas pelo Leader ou da viabilidade
económica do acompanhamento das próprias acções? Os
dois aspectos são importantes e devem ser consideradas.
No caso de o projecto Leader ser considerado «temporário»,
é a viabilidade económica indirecta imediata da actividade

que é pertinente. Quando um projecto Leader deve ser per-
manente, é a viabilidade económica directa a longo prazo
(após o termo do apoio financeiro) que está em causa. Subsis-
tem, no entanto, alguns impactos indirectos, nomeadamente
económicos, sobre o desenvolvimento da zona.

Assegurar a viabilidade económica dos projectos seleccionados

Apesar das dificuldades encontradas no tratamento ena avalia-
ção da viabilidade económica dos projectos ou das actividades
apoiadas ou criadas pelo Leader, em todos os países existem
muitas provas de que a iniciativa Leader financiou, directa ou
indirectamente, projectos economicamente viáveis.

«A gestão profissional dos GAL, que inclui uma estratégia de de-
senvolvimento eficaz, a capacidade institucional e os instrumen-
tos de autoavaliação e de gestão de projectos, é fundamental.
Um bom sistema de selecção e de apoio dos projectos a nível do
GAL é essencial para o sucesso, namedida emque permite definir
precisamente e apoiar eficazmente projectos pertinentes e eco-
nomicamente viáveis. Os GAL devem não apenas oferecer a sua
ajuda numa fase inicial da realização dos projectos, masmanter
igualmente contactos comos projectos durante as fases posterio-
res e propor uma ajuda, se necessário. Eles devem proporcionar
um acompanhamento eficaz dos projectos e não apenas apoio
financeiro» (Andrzej Halasiewicz, relator).

Contudo, a questão mais importante para o GAL é assegurar
amelhor forma de os projectos seleccionados virem a ser eco-
nomicamente viáveis, directa ou indirectamente.

«A selecção de um projecto economicamente viável deve repre-
sentar amelhor escolhaparaa regiãodoGAL, tanto em termosde
custos comodebenefícios. A determinaçãoda viabilidade econó-
mica, porém, é bastante complexa, pois tem a ver com eficiência
económica e sustentabilidade financeira. Está ainda interligada
a outros conceitos, nomeadamente a sustentabilidade do pro-
jecto e os impactos financeiro, social e ambiental, o que depen-
de bastante da inovação e do valor acrescentado» (Ivo Tartaglia,
moderador).

Não é fácil para os GAL assegurar a viabilidade económica dos
projectos seleccionados. A este respeito, devem procurar-se
respostas mais a nível dos GAL do que a nível dos projectos
individuais, e a avaliação da viabilidade depende de vários
factores, e não apenas de critérios financeiros.

Em primeiro lugar, é crucial uma colaboração organizacional
geral com a parceria GAL para identificar e apoiar todos os
projectos, e não só os que são considerados economicamente
viáveis. Os responsáveis dos projectos têm igualmente neces-
sidade de um certo apoio para passar da ajuda inicial até à
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As Northern Islands, que incluem asÓrcades e as ilhas Shetland, são uma região periférica muito remota, que compreende uma
população total de apenas 45 000 habitantes dispersos por mais de 30 pequenas ilhas. Situa-se na região mais setentrional da
Escócia, mais próxima de Oslo do que Edimburgo. Entres os projectos seleccionados para apoiar uma estratégia local destinada
a romper o isolamento e a desenvolver uma economia viável mediante a utilização de novas tecnologias e de saber-fazer, um
projecto ilustra bem a via seguida pelo GAL para assegurar a sustentabilidade financeira a longo prazo.

A parceria Leader+ dasNorthern Islands exige que os projectos contemplem uma estratégia de retirada no termo do financiamento
Leader. Se um projecto for potencialmente viável no plano económico, o GAL recorrerá à sua vasta rede de contactos e de compe-
tências para ajudar a conceber o seu plano de actividades. No exemplo seleccionado, foram aprovados fundos suplementares para
um novo período de três anos numa base anual decrescente, a fim de garantir que o projecto se torne comercial para sobreviver.

Em 2003, um portal web comunitário denominado www.orkneycommunities.co.uk recebeu um financiamento inicial do GAL.
Este financiamento foi aprovado com base no compromisso de que no segundo ano seria desenvolvido um plano de actividades
pormenorizado, demonstrando a viabilidade a longo prazo, a partir dos resultados práticos alcançados durante os primeiros
18 meses de funcionamento. Em 2005, conforme acordado, o projecto elaborou um plano de actividades a fimde definir futuras
fontes de receitas e assegurar a retirada progressiva do financiamento público. O GAL avaliou positivamente a potencialidade
do plano de actividades e incentivou o grupo a continuar o trabalho.

O projecto tornou-se sustentável através do pagamento de uma quota por parte dos grupos membros para financiar os custos
de domiciliação do seu sítios web, da venda de espaços publicitários no portal e do pagamento de uma quota de serviço a

®

O portal da Comunidade

proposta final. Os conselhos dados relativamente à viabilidade
de umprojecto e à forma de omelhorar são tão cruciais como
o apoio financeiro concedido pelo Leader.

A vasta rede de contactos e competências acessível ao GAL devia
ajudar os projectos potencialmente viáveis no plano económico
a desenvolver o seu plano de actividades (Andrzej Halasiewicz,
relator).

Neste aspecto, o GAL intervémcomoumconsultor polivalente,
capazde formular diferentes pareceres epontos de vista expres-
sos por uma série de parceiros que colaboram com o Leader.

Há igualmentemuitos exemplos emque a ajuda prestada pelo
Leader na criação de um projecto se revelou vital para o seu
desenvolvimento futuro. Este tipo de apoio consiste geral-
mente em proporcionar ao projecto o elemento de parceria
necessário para que este realize plenamente o seu potencial.
Isso significa, por exemplo, que o GAL informará os parceiros
interessados do projecto e iniciará as actividades de ligação
em rede necessárias entre os parceiros locais. Umprojecto que
possui dimensão territorial e é, por conseguinte, mais capaz
de apoiar o desenvolvimento da região e de tirar partido dis-
so pode, igualmente, ser o alvo do apoio do GAL. Neste caso,

o GAL ajudará os promotores do projecto a proceder à sua
revisão e a alargar o seu âmbito,mostrando ligações e sinergias
possíveis comas actividades emcurso ou futuras previstas para
a região. De qualquermodo, quantomaior for o âmbito de or-
ganização do GAL em termos de parceria, mais activa ela será
para propor projectos que disponham de uma rede de apoio
eficaz, incluindo não apenas o apoio financeiro, mas também
aconselhamento geral para garantir a viabilidade económica.

Por outras palavras, o GAL e o Leader em geral devem actuar
e ser entendidosmais comoumgrupode reflexãodoque fontes
de financiamento.

Uma outra função do GAL, que pode ajudar a assegurar a via-
bilidade económica dos projectos seleccionados, consiste em
agir como uma incubadora de novas actividades e facilitar as
fases iniciais dos projectos até poder ser garantida viabilidade
económica total. Neste caso, o GAL pode apoiar estudos-piloto
na perspectiva de futuras actividades e de entidades lucrativas.
Este apoio pode revestir-se de várias formas. O GAL pode, por
exemplo patrocinar estudos para avaliar a viabilidade econó-
mica de novas actividades, apoiar estudos de viabilidade ou
demercado para facilitar a diversificação ou imprimir umnovo
desenvolvimento às actividades existentes, prestar assistência
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numaperspectiva decrescente anual até que a nova actividade
criada adquira autonomia económica, apoiar umestudo-piloto
até à concepção do plano de actividades final para a criação de
novas empresas, etc.

Umdos aspectosmais importantes que oGAL deve considerar
quando actua no papel de «incubadora» ou de «facilitador» de
novas actividades é a capacidade dos projectos-piloto de gerar
competências, e as novas actividades que podem ser apoiadas
durante as fases iniciais do projecto. O ponto crucial é saber se
uma actividade criará novas competências, novos empregos
que representemumvalor acrescentado e novosmodelos eco-
nómicos susceptíveis de ser reproduzidos no território.

Também neste caso, o papel financeiro do Leader, por muito
importante que seja, deve ser examinado atentamente em re-
lação a outras funções e ajudas prestadas na região. Amelhoria
das competências locais deve ser uma questão prioritária para
assegurar a viabilidade económica dos projectos selecciona-
dos. Na realidade, as competências ajudamos indivíduos a de-
senvolver novas actividades e a gerar novos rendimentos para
a região. Embora o apoio financeiro seja sempre útil, não cria
necessariamente novas competências.

Desenvolver a competitividade

Para além da viabilidade económica das actividades finan-
ciadas pela iniciativa Leader, é a viabilidade económica das
próprias zonas rurais que está em jogo, a qual dependemuito
da sua capacidade para enfrentar a concorrência da economia
mundial.

O aumento da competitividade representa, pois, outro aspecto
essencial da avaliação do legado do Leader+. O programa Lea-
der+ ajudou os territórios a aumentar a sua competitividade, e
em que sentido? Criando valor acrescentado? Desenvolvendo
uma competitividade social? Desenvolvendo a competitivida-
de num contexto mundial? São estas as principais questões
a abordar quando se avalia o legado do Leader+ em termos de
aumento da competitividade dos territórios em causa.

«A competitividade é determinada pela produtividade com a qual
a região (e os seus elementos constitutivos) utiliza os seus recursos
humanos, financeiros, naturais, ambientais e culturais. As regiões
competitivas devem assumir uma «posição estratégica». O posicio-
namento estratégico de uma região pode definir-se pela execução
deactividadesdiferentesdas regiões rivais ouexercendoactividades
idênticas de formadiferente. Para se tornaremcompetitivas, as regi-
ões easempresas regionaisdevemprocurar criar valoracrescentado
(produtos ou processos inovadores) ou um valor comparável ame-
nor custo.Umvaloracrescentadopermitefixarpreçosmais elevados.
Umaeficiênciaacrescidapermite reduziroscustos.Paraumaregião,o
desafio reside naprimeira hipótese.» (Ian Dempsey, moderador).

Assim, a criação e a manutenção de valor acrescentado são
aspectos-chave do desenvolvimento da competitividade de
uma zona rural.

Criação e manutenção de um valor acrescentado máximo no
território

Paramaximizar o valor acrescentado é crucial conseguir eman-
ter uma posição estratégica nomercado. Para o efeito, é funda-
mental promover o carácter distintivo do território.

«A estratégia deve criar na região umaposição única e vantajosa,
que implique um conjunto de actividades diferentes. A essência
da estratégia reside nas «actividades». As regiões devemprocurar
exercer actividadesdiferentesouasmesmasactividadesdemanei-
ra diferente. O essencial é primar pela diferença» (Ian Dempsey).

As zonas rurais não dispõem de recursos suficientemente ele-
vados para concorrer com as zonas urbanas ou suburbanas,
que beneficiam de uma concentração demão-de-obra quali-
ficada, uma capacidade de investimento acrescida, melhores
equipamentos de comunicação e de transporte, etc. As zonas
rurais devem evitar a concorrência directa com aquelas zonas
e esforçar-se por colocar no mercado produtos e serviços es-
pecíficos, distintos e se possível únicos.

Por outras palavras, «a estratégia competitiva consiste na ca-
pacidade de ser diferente dos outros» (Ian Dempsey).

entidades públicas pela domiciliação de sondagens e consultas públicas previstas na lei. O projecto prevê planos de desen-
volvimento futuro, e é particularmente interessante ver que os grupos de voluntários participantes tiveram de adoptar uma
visão comercial para gerar receitas para permitir a sua sobrevivência: encaram agora a possibilidade de utilizar as competências
desenvolvidas no âmbito deste projecto para fornecer um serviço idêntico às pequenas empresas locais.

AlecMiller, Parceria Leader+ Northern Isles, Reino Unido
www.northernisles-leader.org.uk
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Amarca Fuchsia

«Para este efeito, a região deve utilizar os seus recursos existentes,
encontrar e desenvolver sinergias na sua economia local. A investi-
gação éumelemento fundamental paraobter reacçõesporpartedo
mercado,avaliarosprodutoseosserviçosepromovera inovação.Um
desafio importante consiste emser inovador e emutilizar odireitode
assumir riscos desenvolvendo produtos locais: uma região que não
inova é comoumempresa que não investe.» (Martin Law, relator)

Existem muitas maneiras de uma região ser diferente, e a ex-
periência Leader+ tornou isso possível.

Umaprimeira alternativa, escolhida frequentemente pelos GAL,
consiste empromover a visibilidade domercado da regiãome-
diante a definição de estratégias claras de rotulageme comuni-
cação combase na identidade local. O objectivo é distinguir-se
tanto quanto possível, o que significa procurar produtos e servi-
ços específicos, originais e únicos. A função de rotulagem é dú-
plice. Confere uma imagem distinta dos produtos e serviços
regionais, mas assegura igualmente a promoção do território
no seu conjunto, e reforça a capacidade dos habitantes locais
de colaborar e de se identificar com a região. Estas estratégias
são geralmente aplicáveis a toda a produção existente numa
determinada região. Elas dependem dos recursos existentes
e tendem a explorá-los ao máximo mediante a comunicação
e a rotulagem, o que também implica esforços por parte dos

produtores locais para se organizarem e aderirem às normas
de qualidade mínimas e cooperarem localmente.

Para obterem êxito, os produtores não podem confiar unica-
mente nas campanhas de comunicação, nem utilizar rótulos
comonovosmeios de conferir identidade ou dar visibilidade. A
estratégia deve implicar os produtores locais numa nova abor-
dagemparamelhor salvaguardar e promover a qualidade dos
produtos e serviços distribuídos no mercado. As estratégias
implicam procedimentos de desenvolvimento e de gestão de
um certo nível. Neste sentido, elas são essenciais para con-
solidar a experiência Leader e construir o território, nomea-
damente nos domínios seguintes: desenvolver competências
de base em matéria de gestão de qualidade entre as partes
interessadas locais,melhorar a cooperação local, promover no-
vas cadeias ou grupos económicos e desenvolver novas com-
petências em termos de comunicação e de comercialização.
Trata-se de uma contribuição intrínsecamuito importante para
aumentar a competitividade do território, para além do prin-
cipal efeito visível das estratégias de rotulagem e de comuni-
cação,mais interessadas empromover a imagemdo território.
São inúmeros os exemplos relativos à elaboração e aplicação
dessas estratégias proporcionados pelométodo Leader+, das
mais simples àsmais sofisticadas, todas elas adaptadas à ampla
diversidade de condições locais na Europa.

A principal iniciativa para conseguir uma vantagem competitiva a nível de produtos e serviços locais na região do GAL deWest
Cork, na Irlanda, refere-se à criação e promoção da marca regional Fuchsia Brand (marca fúcsia).

Os principais objectivos da acção e os resultados esperados da melhoria da visibilidade da região são os seguintes: explorar a
imagem distintiva da região para favorecer a sua vantagem competitiva, promover os recursos ambientais, culturais e patrimo-
niais únicos da região, desenvolver uma identidade ligada à marca para os produtos e serviços locais, salientando as origens
regionais específicas e a qualidade dos produtos, e utilizar a imagem e a identidade regionais para atrair a criação de novas
empresas na região. Os outros objectivos e resultados conexos, condições essenciais para o êxito da promoção da marca são
os seguintes: conceber produtos e serviços de grande qualidade, utilizar recursos naturais locais, integrar o desenvolvimento
e a comercialização dos sectores económicos complementares e reforçar a acção colectiva dos sectores público e privado ao
nível do desenvolvimento local.

A estratégia de desenvolvimento é concentrada na utilização da animação e das capacidades concebidas pelo programa
Leader para promover a marca. O sistema de apoio criado concede grandes vantagens aos patrocinadores da marca e à
região em geral. Estas vantagens incluem o reconhecimento dos consumidores, o desenvolvimento de novas empresas, a
melhoria dos processos de produção, o acesso aos mercados, o aumento da produção e das capacidades, o desenvolvi-
mento de novos produtos, serviços e mercados, as sinergias importantes entre os grupos e das ligações em rede, o aumento
do volume de negócios, da rentabilidade e do emprego, assim como a criação de uma identidade coerente e de um perfil
regional melhorado.
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A história da carne de bovino alpina

A iniciativa regional «Almenland» nas zonas de montanha
orientais de Styria, na Áustria, foi fundada em 1995 no qua-
dro do Leader II. A cooperação essencial promovida pelo
Leader entre os agricultores, o sector gastronómico e outros
prestadores de serviços turísticos foi constantemente de-
senvolvida e intensificada. Sob a égide do Leader+, a estra-
tégia do GAL começou a concentrar-se mais na produção
de carne de qualidade enquanto tema central da região.
O objectivo é fazer da região de Almenland uma das prin-
cipais «regiões produtoras de carne de bovino» da Euro-
pa, e em utilizar este desenvolvimento sectorial como um
motor da economia local, no âmbito de uma abordagem
regional global. O produto de marca é a carne «ALMO»,
acrónimo que designa o boi criado nas pastagens alpinas
(combinação de «Alm», que significa alpino, e de Oxen,
boi).

A principal medida económica foi introduzida quando os
produtores de gado da região celebraram um acordo de
cooperação com uma empresa especializada em produtos
à base de carne, o que permitiu conquistar mercados em
toda a Europa. A «ALMO» é actualmente uma marca regis-
tada e o produto é submetido a um controlo permanente
ao longo de toda uma cadeia de produção, segundo uma
estrita aplicação do princípio da rastreabilidade. ONG inde-
pendentes reputadas, tais como a Slow Food International,
Greenpeace ou «Vier Pfoten», providenciam ajudas diversas
a esta iniciativa. O conjunto do processo de certificação
criou junto dos consumidores um elevado grau de con-
fiança na qualidade geral da região.

Em especial, numa perspectiva a longo prazo, a iniciativa
exerceu um impacto económico considerável na região.
Desde 1995, foram executados 55 projectos no total, o que
representa um investimento de 19,5 milhões de euros. As
acções contribuíram para a criação de 80 postos de tra-
balho a tempo inteiro e 180 a tempo parcial. A existência
de cerca de 900 entidades económicas (de agricultores a
operadores de turismo) foi preservada pela criação de re-
ceitas regionais. O êxito da estratégia é evidenciado pelo
aumento de 10% do alojamento turístico no último ano,
apesar de a evolução globalmente desfavorável do turismo
austríaco.

Gerald Gigler & Franz Kneissl, GAL Almenland, Áustria
www.almenland.at

Em2005, o valor económicodirecto total da iniciativa damarca
Fuchsia atingiu 106,97 milhões de euros. No que se refere aos
impactos nos sectores económicos, 54%do total, equivalente
a 58milhões de euros, dizem respeito ao sector dos produtos
alimentares e bebidas, 33% (35milhões de euros) ao sector de
hotelaria e restauração e o restante ao sector de turismo. Em
termos de análise entradas/saídas, 69,14milhões de euros per-
maneceramna região,gerandoumacontribuição total de88,79
milhões de euros para a economia de West Cork e apoiando
1 131 postos de trabalho equivalentes a tempo inteiro.

Os membros da Fuchsia Brand, geralmente pequenas em-
presas de turismo e de produtos alimentares, deram pois
um contributo significativo para a economia local de uma
região rural periférica. Tal êxito foi possível graças à explo-
ração das forças regionais em termos de recursos naturais,
culturais e ambientais, a estratégia de desenvolvimento
integrada e a definição clara das prioridades.

Kevin Santry, GALWest Cork, Irlanda
www.westcorkleader.ie

Uma outra opção, que o GAL, todavia, adopta commenos fre-
quência, consiste em definir os principais projectos, produtos
ou serviços que possuemuma forte identidade e investir omais
possível na sua promoção. Tais produtos, geralmente inspirados
emprodutos e serviços existentes, detêmumvalor emblemáti-
co e servemde «motores de desenvolvimento»para o conjunto
do território. A sua promoção reforçará a imagem do território
e o seu carácter distintivo, o que beneficiará todos os produtos
e serviços locais. É igualmente possível imaginar e criar para
toda a região novos produtos que têm uma imagem e uma
identidade comerciais. No entanto, identidade não equivale
necessariamente a tradição. Por um lado, muitos produtos são
autênticos produtos tradicionais, mas não exprimem necessa-
riamente uma identidade local específica, na medida em que
estãopresentes emvárias zonas rurais. Por outro lado, a história
não se refere apenas ao passado,mas tambémaopresente e ao
futuro, e umproduto totalmente novo pode ser capaz de expri-
mir certos aspectos reais da identidade local. Este último caso,
refere-se apenas àmelhoria das capacidades dos habitantes
locais para colaborar e para desenvolver a gestão da qualida-
de e a comercialização. No quadro da promoção dos produtos
fundados na identidade tradicional, a criação de novos produ-
tos introduzirá a inovação e estimulará o desenvolvimento de
competências novas na matéria. Isso contribuirá igualmente
para aumentar a competitividade, já queosprocessos dedesen-
volvimento locais e amelhoria da imagem comercial da região,
apesar da sua importância, são apenas a face mais visível.
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Por último, outra opção, que completa a precedente, oferecese
aoGAL para promover a competitividade— tal opção consiste
em incluir a viabilidade económica e a competitividade nos
indicadores de selecção e de avaliação dos projectos.

Promover a competitividade da sociedade no território

Os recursos humanos representam uma reserva da maior im-
portância emqualquer processo de desenvolvimento local. Nas
zonas rurais, sãoumelementoparticularmente valiosopor várias
razões. Emprimeiro lugar, o declínio demográfico e a emigração
leva a que sejam, amiúde, bastante escassos. Em segundo lugar,
devido à baixa densidade populacional e à dispersão geográfi-
ca ou ao número reduzido de pequenos produtores totalmen-
te empenhados na gestão de pequenas empresas (em que a
mão-de-obra é, por definição, um factor de limitação), é difícil
mobilizar esses recursos. Em terceiro lugar, as principais partes
interessadas que podem influenciar a opinião pública ou dis-
ponibilizar a sua competência geralmente já estão totalmente
comprometidas comvárias associações e agrupamentos profis-
sionais, autoridades locais e as próprias empresas e famílias.

«Por conseguinte, a forma como um território explora os seus
recursos humanos escassos é extremamente crucial para o seu
desenvolvimento.» (Martin Law, relator)

Em muitas zonas rurais, a iniciativa privada, em termos de
empenho e investimento, não é suficiente para desenvolver
a competitividade da sociedade: o apoio público é crucial.

Uma forma de optimizar o apoio público é construir estruturas
de coordenação profissionais. Esta função deve ser, e é certa-

mente, desempenhadapeloGAL. Emmuitos casos, oGALé leva-
do a procurar apoio local complementar e a utilizar o Leader, ou
outras oportunidades locais, para criar essas estruturas de coor-
denação, uma vez que estas devem conceber tarefasmuito es-
pecializadas. Emprimeiro lugar, devemorganizar a informaçãoe
formaçãodapopulação, oquegeralmenteé feito através de reu-
niões públicas e acções de formação temáticas. Alémdisso, de-
vem igualmente assegurar que os conhecimentos locais não se
perderam, e reunir e difundir esse conhecimento através de acti-
vidades de formaçãoe informaçãoeficazmente orientadas.Mui-
tas estruturas desse tipo deverão aperfeiçoar instrumentos ade-
quados para permitir que as populações locais se organizem e
colaborem. Issopodeaplicar-se,porexemplo,àadopçãodecartas
dequalidadeparaosprodutos locais ou à conclusãodeumnovo
acordoentreprodutoresdestinadoa comercializar novosprodu-
tos e serviços, etc. Uma tal estrutura pode igualmente precisar
de organizarmelhor oude criar novas linhas deprodução locais.
Tal seria o caso ao assegurar a promoção dos produtos locais ou
ajudar os produtores a adoptar e a assegurar o respeito pelos
acordos contratuais. Uma outra função essencial, relativamente
complexa, consisteempermitiraessasestruturasdecoordenação
criar redes entre os sectores privado, público e voluntário de
uma forma profissional e sustentável. Por último, estas estru-
turas podem facilitar o processo de desenvolvimento local
fornecendo ao território a ajuda especializada necessária. Por
exemplo, actuando como intermediários da comunidade de
investigadores e das universidades, das instituições técnicas e
outras, podem canalizar essa experiência para a estratégia de
desenvolvimento local. Um exemplo válido de estruturas de
coordenação profissionais criadas para promover a competiti-
vidade social nas zonas rurais é o chamado sistema do «distrito
rural», em Itália.

O distrito rural

De acordo com a lei italiana, um distrito rural integra um sistema produtivo local constituído por empresas agrícolas e não agrí-
colas reunidas para implementar uma política local. Esta política assenta na diversificação, na integração económica e social, na
conservação dos equilíbrios naturais e na capacidade de promover uma qualidade territorial global e de proporcionar um nível
de vida elevado para os residentes, que torne o distrito um pólo de atracção para outras empresas e particulares.

Os principais objectivos e contributos de um distrito rural consistem em desenvolver um método de gestão de qualidade
para toda a zona rural, que pode reforçar a sua identidade e a sua capacidade de inovação endógena. Até ao momento, foram
criados poucos distritos rurais em Itália.

Em 2002, na região italiana de Marche, o GAL Colli Esini San Vicino decidiu utilizar todos os recursos do Leader+ para trans-
formar o seu território num distrito rural, em conformidade com a sua estratégia de melhorar a qualidade do territó-
rio e o tema principal seleccionado, «Valorizar os produtos locais». Para alcançar estes objectivos e criar um «distrito
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Promover a competitividade num contexto global

«A competitividade édeterminadapela forma comoum território
utiliza os seus próprio recursos locais e os seus próprios pontos
de força» (Martin Law, relator). Por conseguinte, desenvolver
a competitividade social, cuidar dos seus recursos humanos
e das competências locais para melhorar a criação de redes e
organizar o sistema local, elaborar estratégias de rotulagem
e de comercialização, e dirigir projectos contribuirá para au-
mentar a competitividade.

É igualmente necessário exceder a abordagem territorial
aplicada até ao presente e observar o que se passa fora do
território. Os territórios que pretendem aumentar a sua pró-
pria competitividade devem também saber que as soluções
(nomeadamente as orientadas para o mercado) não são ne-
cessariamente locais. Para obter êxito nomercado global, os
territórios devem actuar em conjunto, o que também pres-
supõe procurar apoio externo, nomeadamente fontes de
financiamento.

Neste aspecto, osGAL têmapossibilidade valiosa, coma ligação
em rede e a cooperação do Leader+, de olharempara alémdas
suas fronteiras e extraírem ensinamentos das experiências.

Face à necessidade de muitas zonas rurais de aumentarem
a competitividade, alguns GAL devem ainda aproveitar tais
oportunidades. O Leader+ oferece muitos exemplos em que
a cooperação se revelou particularmente eficaz ao favorecer
a inovação e estimular o desenvolvimento local. Além disso,
importa reconhecer que o método Leader proporciona um

quadro muito eficaz de cooperação entre as zonas rurais,
inclusivamente as zonas que participam pela primeira vez
nessa experiência. A comunicação entre parceiros é um gran-
de obstáculo à cooperação, devido não apenas à barreira
linguística, mas também a diferenças conceptuais e cultu-
rais que surgem entre as pessoas vindas de meios bastante
diferentes. Por conseguinte, é possível falar a mesma língua,
sem ser entendido, já que a mesma palavra pode ter senti-
dos diferentes, e os conceitos e as experiências são bastante
diversos. Mas esses inconvenientes foram superados em cer-
ta medida com o Leader. Uma das principais vantagens do
Leader é o facto de ter sido adoptado à escala europeia um
conjunto de princípios, métodos, abordagens e princípios
comuns, o que facilita grandemente a comunicação entre os
parceiros dos projectos de cooperação. Com efeito, mesmo
que as pessoas falem línguas diferentes, têmuma linguagem
Leader comum. Com este meio, é possível entenderem-se
perfeitamente, muito melhor do que em outras regiões em
que a linguagem Leader não é conhecida, visto que os res-
pectivos parceiros partilham experiências bastante idênti-
cas e um quadro conceptual e metodológico comum para se
expressarem. Isto significa que os territórios Leader podem
aprender mais facilmente uns com os outros.

Por outras palavras, o sistema de criação de redes e de coope-
ração Leader+ é um instrumento poderoso, uma vez que ajuda
as zonas rurais a desenvolver a sua competitividade num con-
texto global. Um outro desafio importante dométodo Leader
consiste certamente em desenvolver e explorar ao máximo
o potencial de ligação em rede e de cooperação, bem mais
do que até ao presente.

rural» adaptado ao seu contexto específico, o GAL Colli Esini concentrou-se no desenvolvimento dos instrumentos se-
guintes: a criação e promoção de uma marca territorial, uma política ambiental de qualidade, uma política industrial
orientada para a inovação, a internacionalização, a qualificação generalizada dos recursos humanos. Todas estas ac-
ções foram acompanhadas por campanhas destinadas a sensibilizar os agentes locais e a favorecer a criação de redes.

Em 2004, todas as diferentes partes interessadas locais, nomeadamente as organizações profissionais (hotéis, B&B, operadores de
turismo, agricultores, artesãos, comerciantes, etc.), mas também a província, as comunas e as câmaras de comércio, nomearam um
representante do conselho dos governadores do futuro distrito rural e da «mesa de concertação». Este é um órgão operacional
encarregado de elaborar o regulamento da marca do território e de examinar a aplicação da estratégia decidida pelo conselho.

O objectivo inicial era conseguir 80 empresas membros do distrito rural, mas elas eram 90 no final de 2005, entre as quais associa-
ções e organismos públicos e privados e, desde então, os pedidos de adesão não pararam de aumentar. O «distrito rural» possui
agora uma existência jurídica e encontra-se em pleno funcionamento, com todos os órgãos e instrumentos necessários em vigor
(regulamentos internos, conselho superior, comité técnico, marca, normas de qualidade, e material de difusão).

RiccardoMaderloni, GAL Colli Esini San Vicino, Itália
www.colliesini.it
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Conclusões

Concluindo, construir o território não émais que acrescentar
um novo capítulo à sua história e preparar o seguinte, desen-
volvendo e aplicando uma estratégia sustentável para as ge-
rações futuras.

A presente panorâmica do legado do Leader+ no que se refere
à construção do território forneceu exemplos de lições para
o futuro a nível europeu. Na realidade, pode considerar-se que
o Leader se depara com três grandes desafios para contribuir
mais eficazmente para o desenvolvimento rural e servir de ins-
trumento pioneiro em todas as zonas rurais europeias.

O primeiro desafio consiste em sensibilizar os GAL para a ca-
pacidade de autogestão das populações locais. Parece clara
a existência de um desfasamento contínuo, até crescente, en-
tre as capacidades dos GAL para gerir o desenvolvimento local
e as da população local para gerir os projectos. O Leader
deve esforçar-se por difundir no meio rural europeu uma
cultura de gestão da qualidade, tal como existe no mundo
dos negócios. É indispensável que a população local adquira
os elementos de base da gestão da qualidade, os conceitos,
as técnicas e os métodos, nomeadamente a utilização de
indicadores de acompanhamento e de avaliação. Isso con-
tribuirá para as ajudar a gerir mais facilmente os próprios
projectos e ajudará os GAL a melhor aplicar a sua estratégia
e a melhorar a coerência e a eficácia dos projectos financia-
dos a título das prioridades estratégicas. É urgente e impor-
tante não apenas para os territórios Leader, mas também
para o conjunto das regiões europeias. São muitos os bons
exemplos de projectos Leader+ que aperfeiçoaram tais téc-
nicas a nível territorial, e podiam servir de referência para
o Leader no seu conjunto. Uma outra questão crucial em que
o Leader pode melhorar as capacidades de autogestão das
populações locais prende-se com a elaboração de modelos
de apoio, ou de estruturas de coordenação. Estas podiam
difundir serviços básicos permanentes às partes interessadas
locais nos domínios seguintes:

informação, formação, ligação em rede de produtores, cria-
ção em rede intersectorial, mobilização dos recursos externos,
criação de redes e cooperação. Deve ser conferida prioridade
ao desenvolvimento destes apoios de base que contribuirão
para promover a viabilidade económica das acções e a com-
petitividade dos territórios no conjunto.

O segundo desafio consiste em melhorar o posicionamento
dos GAL em relação ao ambiente exterior ao Leader. O princi-
pal objectivo, neste caso, é ajudar o GAL a encontrar umplano
que melhor preserve, por um lado, a importância da aborda-
gem ascendente e a gestão do planeamento estratégico pelo

próprio GAL. Por outro lado, há que assegurar umamelhor uti-
lização dos territórios Leader como regiões-piloto para aplicar
as políticas regionais e, no contexto regional, para difundir as
melhores práticas nas demais zonas rurais.

O terceiro desafio consiste em fomentar a cooperação e a cria-
ção de redes no quadro do Leader. Se utilizarmos a imagem
simples do sistema de ligação em rede do Leader como um
conjunto de «canais» que permite a circulação de informação,
ideias, experiências e pessoas, então a solução está em dis-
por de «canais mais amplos». Persiste uma necessidade clara
de o Leader alterar o presente equilíbrio entre as chamadas
«experiências territoriais» e as outras «experiências interterri-
toriais e cooperativas». Tal é necessário para melhorar signifi-
cativamente a contribuição potencial do Leader+ e aumentar
a competitividade das zonas rurais europeias. É igualmente
necessário utilizar as capacidades das redes de cooperação
do Leader+ em relação ao resto do mundo. O Leader é, com
efeito, um modelo de desenvolvimento rural europeu, mas
beneficiaria muito mais se pudesse trocar esta experiência
com outros modelos de desenvolvimento rural no resto do
mundo. Todas as pessoas implicadas no desenvolvimento
rural no mundo inteiro desejam conhecer o modelo Leader
e compreender como ele funciona realmente a nível local.
Todos territórios Leader da Europa beneficiariam com o de-
senvolvimento do intercâmbio de experiências e da transfe-
rência de conhecimentos de países terceiros. Tal intercâmbio
permitiria apreciar melhor o território no contexto mundial.
O Leader poderia então tornar-se o principal canal de coopera-
ção entre as zonas rurais, não apenas na Europa, mas também
no resto do mundo.
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Construir
as parcerias
Por Bernhard Schausberger (1),
do Secretariado Técnico Conjunto
para o programa de cooperação transfronteiriça
Eslováquia-Áustria 2007-2013.

(1) De 1998 a 2007 trabalhou para a «OIR Managementdienste GmbH» de Viena. Âmbito da actividade: projectos internacionais, tais como avaliações, orientação e
formação em matéria de fundos estruturais, nomeadamente na Eslováquia, Hungria, Croácia e Sérvia. Consultoria e apoio no âmbito da recolha de boas práticas
para o programa Leader+, bem como a elaboração de um compêndio sobre os instrumentos de cooperação transnacional no quadro do Leader+, do Interreg IIIA e
da programação do Interact.

Introdução

«Criar parcerias», ou associar-se activamente com os outros,
é um instinto primário doHomem. Contudo, podemos ver que
mesmo este princípio básico de partilha é visto de uma forma
completamente diferente consoante o lugar do mundo onde
nos encontramos:

Há um provérbio chileno que diz: «Quem parte e reparte®

fica sempre com a melhor parte». Daqui, podemos talvez
deduzir que partilhar implica aprender mais.
«Uma alegria partilhada é uma alegria redobrada; um des-®

gostopartilhadoficaemparte aliviado». Esteprovérbio sueco
demonstra uma visão simples das qualidades do Homem.
O provérbio espanhol «Quem parte fica com a pior parte»®

assume uma visão mais cínica.

Éevidentequea ideiade «parceria»dependebastantedoângulo
em que é encarada. Os aspectos éticos que encerra, tais como
a confiançamútua ou a fiabilidade, são tambémacompanhados
pelos aspectos relativos à gestão. Com efeito, a parceria é asso-
ciada àpartilha de uma tarefa, de um saber-fazer e à exploração
das capacidades complementares. Por último, há que ter em
conta a perspectiva comercial, ou seja, encontrar parceiros para
criar uma empresa comum. O essencial é entender que não é
apenas a perspectiva que muda, mas que também a própria
parceria está sujeita a uma transformação contínua. Por conse-
guinte, se uma parceria, tal comoumGAL no quadro do Leader,
se dedica ao desenvolvimento, a transformação contínua éuma
necessidade e uma condição prévia para o sucesso.

Em seguida, são apresentados e examinados os principais
temas ligados à construção de uma parceria no âmbito da
iniciativa Leader+. De todos os princípios básicos do método
Leader, o aspecto da parceria é fundamental. Pode conside-
rar-se que o GAL é um protótipo de parceria regional para
o desenvolvimento rural. Ele é o exemplo de uma parceria
público-privada não vocacionada para um plano de explo-
ração, mas assente na comunidade e no desenvolvimento
de um determinado território. Trata-se, ao mesmo tempo, de
uma parceria plurianual dotada de flexibilidade em termos de
definição e execução da estratégia. A principal expectativa
em relação ao desempenho do GAL reside no facto de uma
carteira de projectos suficientemente fundamentados e diver-
sificados conduzir a resultados visíveis e concretos. Uma vez
mais, a questão da parceria é crucial: os projectos do Leader+
assentam em parcerias. A composição da parceria reflecte o
conteúdo e influencia os resultados do projecto. Assim, a for-
mação da parceria do projecto é um elemento-chave da es-
tratégia: um grupo de residentes locais pode procurar o apoio
institucional para a sua iniciativa, um grupo de pequenos em-
presários pode decidir cooperar a fimde aceder a novosmerca-
dos ou os dirigentes do GAL podem decidir unir as suas forças
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comuma universidade para promover umprojecto específico.
Por conseguinte, é possível encontrar várias opções diferentes
para os diversos projectos no âmbito do Leader+.

Em relação às parcerias a longo prazo, é importante a sua adap-
tação a contextos demudança. No que respeita às zonas rurais,
poderão registar-se mudanças a nível de macro perspectiva.
O papel emdeclínio do sector agrícola no emprego, a expansão
urbana anárquica na proximidade de aglomerados, as altera-
ções climáticas duramente acentuadas nas regiõesmontanho-
sas oumediterrânicas e a tendência para um turismo centrado
na saúde e no bem-estar são alguns exemplos das mudanças
operadas. Contudo, também se verificammudanças a nível de
microperspectiva, nomeadamente: estruturas específicas de
fluxos migratórios, ensinamentos retirados de uma catástrofe
natural, potencial específico ligado aos novos resultados das
investigações, etc. A percepção de tendências e mudanças
idênticas, bem como as respostas em termos de projectos,
podem diferir consoante as zonas, embora persista o mesmo
desafio fundamental para todos os agentes do desenvolvi-
mento rural: a importância de desenvolver instrumentos e
técnicas para assegurar capacidades de aprendizagem a longo
prazo. A abertura de espírito a novas ideias, a participação de
novos parceiros e o respeito das acções precedentes são aspec-
tos essenciais nesta matéria.

Por último, é importante considerar que o Leader+ se insere
no contexto da governação a todos os níveis, um facto que se
reflecte igualmente em todos os elementos dométodo Leader.
Os quadros da política nacional têm implicações significati-
vas para o desenvolvimento de estruturas e, por conseguinte,
para a formação de parcerias, quer a nível do GAL ou do pro-
jecto. Para dar alguns exemplo, o recente conceito francês
de «pays» como quadro legislativo e territorial de referência
para promover o desenvolvimento rural deve-se emparte aos
ensinamentos extraídos do Leader I e II. A Finlândia assumiu
umpapel central no que se refere à integração da abordagem
Leader nas políticas de desenvolvimento rural. Os GAL cobrem
todo o território finlandês e são em parte financiados pelo
Leader+ e em parte por fontes nacionais. Na Áustria, o Leader
tanto podia inspirar-se em experiências de desenvolvimento
regional endógeno como em acções de apoio específico para
as regiões demontanha. Estes dois tipos de acções foram lan-
çados no final dos anos 70 e contribuíram para a emergência
das administrações regionais como partes interessadas no de-
senvolvimento rural. Os três países referidos conhecem um
forte ímpeto positivo em prol da iniciativa Leader, embora os
processos de desenvolvimento associados e as culturas admi-
nistrativas sejam relativamente diferentes.

O GAL como instrumento de desenvolvimento

As considerações seguintes, relativas ao GAL como instru-
mento de desenvolvimento, inspiram-semuito numa recente
publicação da autoria de Robert Lukesch (1). A perspectiva
adoptada oferece uma visão panorâmica. Começa-se por um
exame rápido da noção de parcerias locais nos documentos de
orientação legislativos. O regulamento CE que rege o processo
de integração da abordagem Leader descreve as característi-
cas-chave seguintes dos GAL:

os GAL, que fazem parte de uma abordagem ascendente,®

devem propor uma estratégia de desenvolvimento local
integrada plurisectorial, que prevê igualmente actividades
de ligação em rede com outros GAL;
o grupo deve representar parceiros dos vários sectores so-®

cioeconómicos locais no território em causa;
os parceiros económicos e sociais e os outros representan-®

tes da sociedade civil devem representar, no mínimo, 50%
da parceria que toma as decisões relativas aos projectos
a financiar ao abrigo da estratégia.

São estes os elementos essenciais da abordagem Leader que
se referem à constituição dos GAL e ao princípio da parce-
ria. As exigências são evidentes e precisas. O ponto relevan-
te é que este modelo é aplicável a vários quadros políticos
e a uma grande variedade de territórios rurais. A União Eu-
ropeia é actualmente composta por 27 países em cada um
dos quais persistem vários tipos de territórios rurais. Esta
diversidade é fascinante: zonas costeiras, vales das regiões
de montanha do arco alpino, aglomerados habitacionais das
vastas planícies continentais, regiões escassamente povoa-
das no extremo norte, regiões prósperas na proximidade de
aglomerações, etc. Em grande parte destes territórios os GAL
estão activos desde o início dos anos 90, enquanto outros
apenas recentemente se tornarammembros daUE. Em alguns
países, as decisões relativas às acções dos GAL são tomadas
num distante Ministério da Agricultura, enquanto noutros
países os representantes regionais colaboram estreitamente
com as partes interessadas dos GAL. As diferenças ao nível do
ambiente dos GAL mostram (com base no princípio de que
todos os organismos vivos se adaptam ao seu ambiente) que
eles dependemdediferentes estruturas e assumemdiferentes
papéis em toda a Europa.

(1) Robert Lukesch, The LAG-Handbook—A guide through the stunningworld of local
action groups, manual patrocinado pelo Contact Point do Observatório Leader+,
Bruxelas, 2007.
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OGAL como associação reactiva para o desenvolvimento

O GAL deve responder às necessidades da população local
e adaptar-se aos seus estilos de trabalho e de tomada de
decisões. Alémdisso, o GAL deve ter uma função complemen-
tar em termos de governança, o que trará valor acrescentado
à gestão do desenvolvimento rural. Ao constituir o GAL, deve
proceder-se a um exame preciso do contexto operativo. Por
outras palavras, é necessário conduzir uma análise exaustiva
no plano do desenvolvimento local e regional, a fim de
definir:

o papel do GAL do ponto de vista dos demais agentes lo-®

cais, tais como associações de agricultores, operadores de
turismo, jovens, etc.;
as realizações anteriores no domínio do desenvolvimento®

rural, da diversificação, e das restantes lacunas que devem
ser colmatadas, uma vez que reflectem necessidades explí-
citas das partes interessadas a nível local;
o potencial e os limites em função do contexto de gover-®

nação;
o potencial e os limites em termos de capacidades próprias,®

competências, condicionalismos tecnológicos ou naturais
para certos tipos de acção, e necessidades resultantes do
reforço das capacidades iniciais.

Uma avaliação séria destes factores permitirá determinar o tipo
de acção mais premente para alcançar resultados e impactos
visíveis e desejáveis.

O GAL, enquantomodelo de intervenção nas zonas rurais, po-
deria considerar-se um organismo vivo que passa por várias
fases de desenvolvimento. A natureza e o âmbito de actividade
deverão diferir bastante segundo as diferentes fases, do lan-
çamento àmaturidade:

na fase inicial, a animação ajudará as pessoas a dar os pri-®

meiros passos, a examinarmais atentamente o território, e a
ajudar o GAL a assumir um papel de liderança;
subsequentemente, as actividades estruturantes permitirão®

conceber as ideias iniciais e desenvolver parcerias e pro-
jectos concretos, bem como o desenvolvimento de novas
organizações, a criação de marcas regionais e os investi-
mentos tecnológicos;
segue-se depois o processo de consolidação, que explora os®

resultados dos projectos através de redes intersectoriais ou
interdisciplinares e assegura a sustentabilidade das estrutu-
ras autónomas, nomeadamente no plano económico.

Um exemplo típico de animação é fornecido pelo recente
projecto do GAL luxemburguês Letzebuerger Musel (www.
musel.leader.lu), com a criação de uma identidade regional
intitulada «Miselerland». O GAL iniciou a sua actividade em
Junho de 2003. O projecto, que arrancou no final de 2006,
é o resultado de um longo processo de discussão interna.
Esta situação caracterizava-se inicialmente pela presença
de vários agentes dispersos nos sectores do turismo e da
produção alimentar regional, com forte predominância
do vinho e da viticultura. O projecto teve como principal
resultado a criação de estruturas organizacionais para os
projectos futuros e uma série de acções de promoção e
comercialização. As chamadas alianças demercado reúnem
actualmente produtores regionais sob o novo logótipo, e
uma declaração ou carta de cooperação proporciona um
testemunho documentado para todas as partes interessa-
das que decidiram trabalhar em conjunto.

Um exemplo típico de uma actividade estruturante é o pro-
jecto conhecido por Bergholz Marketing Ltd, dirigido pelo
GAL austríaco Vorarlberg <www.leader.vlbg.at>. Este projecto
reúne ummarceneiro, uma serração e uma empresa florestal,
que criaramuma empresa na sequência de uma encomenda
para construir uma casa demadeira. Os parceiros elaboraram
a estratégia de comercialização conjunta e o certificado de
qualidade necessários e posteriormente foram introduzidas
algumas inovações ao nível do produto. A empresa estáorga-
nizada como um «balcão único» para os potenciais clientes.

Um excelente exemplo de actividade de consolidação é a
«Rota dos Mestres» (Meisterstrasse Salzkammergut). Trata-se
de uma parceria em rede interprofissional transregional que
reúne artesãos que produzemprodutos de grande qualidade
inspirados em ideias inovadoras. Partindo de um núcleo de
nove artesãos da regiãode Salzkammergut, o projecto foi alar-
gando progressivamente o seu campo de actividade. Actual-
mente, cerca de uma centena de parceiros participam numa
rede que abrange mais de cinco regiões Leader+ na Áustria.
Esta rede conta agora com parceiros nos domínios do arte-
sanato, do turismo e das instituições culturais. O seu trabalho
concentra-se principalmente no intercâmbio de experiências,
na comercialização, bem como na concepção e aplicação de
medidas de qualificação com objectivos definidos.

Apesar de, durante o ciclo de vida do GAL, a prioridade atri-
buída a estes tipos de actividades poder variar, é contudo

®
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A composição do GAL e das respectivas estruturas de decisão
não devem reflectir apenas o grau e a natureza do contexto
de governação, mas também, em certa medida, influenciar
a carteira de projectos e o âmbito de acção. O conselho do
GAL representa o aspecto participativo do Leader que, na
maioria dos países, consiste em representantes de residentes
e de empresários locais, das associações e dos municípios. Os
seusmembros trabalham em regime de voluntariado. O órgão
operacional do GAL é a direcção do GAL que, tecnicamente
falando, é o prestador de serviços controlado pelo conselho
do GAL. Uma vez que os dirigentes do GAL são os únicos que
podemdedicar todo o seu tempo e todas as suas capacidades
profissionais aoGAL, a sua influência real, namaioria dos casos,
é importante. Uma entidade público-privada com a dimensão
de umGAL carece de uma pequena unidade directiva que, por
sua vez, influenciará o curso da acção.

O contexto de governação enquanto factor decisivo

Os quadros políticos nacionais influenciam a margem de ma-
nobra da acção do GAL. Na maioria dos países, a política de
desenvolvimento rural, à semelhança do desenvolvimento
regional, é uma questão transversal que, em termos adminis-

trativos, está subordinada à política agrícola. Apenas alguns
países instituíram o desenvolvimento rural como umdomínio
político de pleno direito.

Desde o Leader II, a Finlândia pratica uma política de inte-
gração do método Leader. Os GAL, financiados pelo Leader+
e por outros recursos nacionais, cobrem todo o território rural
e participam activamente na concepção de programas regio-
nais de desenvolvimento rural. Eles desempenham um papel
essencial emdiversos programas regionais. Assim, este tipo de
GAL poderia ser considerado um organismo de execução da
política de desenvolvimento rural integrada. As várias tarefas
diferentes necessárias para harmonizar e executar políticas
também carecem de competências e recursos consideráveis
emmatéria de gestão.

Em muitos outros países, a situação dos GAL difere sensivel-
mente do exemplo finlandês. OsGAL intervêmnaqualidade de
prestadores de serviços no seu domínio e procuram encami-
nhar recursos provenientes de diversas fontes de financiamen-
to para consolidar e expandir o seu campo de acção. Motivar
os grupos destinatários nos diferentes sectores e responder
às suas necessidades diversas exige um esforço constante em
matéria de animaçãoede actividades participativas. A acçãodo
GAL requer uma autonomia e flexibilidade que sãomuitas ve-
zes travadas pelas exigências oficiais das autoridades. Nos casos
em que a função do desenvolvimento rural está subordinada
à política agrícola, ela corresponde muitas vezes a competên-
cias dispersas, pelo que pode ser penalizada coma carência de
efectivos e responsabilidadesmal definidas. Neste caso, os GAL
poderiamdesenvolver a sua função emplataformas integradas
e fornecedoras de serviços para as zonas rurais. A capacidade
de utilizar diversas fontes de financiamento será portanto um
requisito importante. Em tais casos, os GAL esforçar-se-ão por
definir a sua posição de agências de desenvolvimento local.

Em outros países, a problemática habitual das políticas de de-
senvolvimento rural é tema de uma densa rede de agentes. Na
Áustria, por exemplo, os programas agrícolas «gerais» estão
solidamente apoiados nos Länder (províncias) e cooperam
estreitamente com as instâncias nacionais. Existem fortes or-
ganizações sectoriais (câmaras regionais da agricultura e do
comércio e agências para as empresas o turismo) comuma lon-
ga tradição e um peso político significativo. Ao lado dos GAL,
as direcções regionais encarregam-se também das políticas
de desenvolvimento locais/regionais. O Leader é concebido
como um programa complementar centrado em investimen-
tos em condições preferenciais, tais como a aquisição de co-
nhecimentos e de competências e a preparação de projectos
emgrande escala para os programas «gerais». Nesses casos, os
GAL poderiam ser considerados parcerias locais para o desen-
volvimento de produtos de nicho ou para prestar orientações
complementares.

evidente que, em todas as fases de desenvolvimento do
programa, são necessários três tipos de acções para asse-
gurar o fluir constante de novas ideias.

Em intervalos regulares, mas especialmente no início do tra-
balho do GAL, é necessário proceder a uma análise séria a
fimde evitar equívocos, nomeadamente ambição excessiva
ou dificuldade de aceitação. A experiência prática do GAL
Northern Kymenlaakso (Finlândia) demonstra três pontos
importantes:

importa dedicar tempo suficiente à clarificação interna®

do papel do GAL em todos os seus aspectos práticos,
porque existe um grave risco de discussões e acordos
intermináveis, na origem de perdas de eficácia;
importa perceber que o trabalho voluntário dos mem-®

bros do conselho do GAL tem limites, uma vez que
essas pessoas, na sua maioria, têm empregos, famílias
e ocupações diversas, etc. Para além de uma atmosfera
interna de confiança e de salutar divisão de trabalho no
âmbito da direcção do GAL, também será necessário
oferecer uma compensação financeira para assegurar
o seu envolvimento contínuo;
o papel da direcção do GAL, enquanto prestador de ser-®

viços com uma vasta carteira, deve reflectir-se no seu
orçamento.
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É evidente que as condições de governança influenciam
a função do GAL. Estes três exemplos sublinham as diferentes
posições dos GAL e o seu campo de acção.

O GAL finlandês Pohjois-Kymen Kasvu, um exemplo de
agência de execução da política rural integrada

OGAL é co-financiado a partir dos fundos de desenvolvimento
rural nacionais (ALMA). O GAL participa activamente na elabo-
ração do programa rural regional para o sudeste da Finlândia.
Actualmente, está a ser negociada uma divisão de tarefas entre
o GAL e os departamentos competentes do Centro de empre-
go e desenvolvimento económico. O GAL desempenha ainda
um papel essencial no Programa da Agenda 21 na região de
Kouvola e em diversos programas regionais, sob a égide do
Conselho regional de Kymenlaakso, e sob a tutela do Comité
nacional de política rural.

O GAL português in Loco, um exemplo de agência de
desenvolvimento local

OGAL in Loco (www.in-loco.pt) foi criado em 1988 para desen-
volver e alargar os trabalhos de desenvolvimento comunitário
iniciados em 1984 sob os auspícios de uma universidade. O
GAL participou em todos os programas Leader desde o início
dos anos 90, quando o Leader era o único programa de de-
senvolvimento rural e o GAL era o único órgão encarregado
da política de desenvolvimento rural local. O GAL adopta uma
abordagem do tipo «pesquisa activa» que permite traçar um

quadro completo das necessidades reais da população e for-
necer respostas que excedam o âmbito dasmedidas Leader. O
ponto de partida foi uma rede de agentes de desenvolvimento
local e privilegiou-se em especial a informação, a animação,
a formação e o reforço das capacidades para fomentar a inte-
gração contínua do território.

O GAL austríaco de Sauwald, um exemplo
de orientador complementar

OGAL de Sauwald (www.sauwald.at) naÁustria foi formado em
1999. Após vários anos de trabalho para desenvolver as estrutu-
ras de base e definir os principais temas, os quadros de pessoal
do GAL concentraram-se na realização do projecto. Após este
período inicial caracterizado por uma certa lentidão, o processo
entrou numa fase de grande impulso e tomou uma direcção
um pouco inesperada. A ideia de um projecto turístico bastan-
te arrojado, avançada por um facilitador durante o processo
de definição da estratégia do GAL, foi adoptada e posta em
prática três anos mais tarde por um grupo de agentes locais.
E assim nasceu o projecto TreeTopWalk. Este projecto turístico
emblemático conheceu um sucesso imediato e imprimiu tam-
bém uma mudança na estratégia do GAL. O conselho do GAL
começou a assumir funções de entidade regional do turismo,
tendo-se iniciado agora a criação de um verdadeiro serviço de
turismo. Antes da realização do projecto, o turismo tinha um
papel menor na estratégia do GAL. Actualmente, o sucesso ex-
traordinário do TreeTopWalk veio demonstrar o potencial valor
acrescentado do turismo para a região.

Estas considerações, que fazem dos GAL um instrumento de
desenvolvimento universal, ilustraram o facto de que, sob a
«denominação» comum de GAL, emergiram inúmeras parce-
rias público-privadas a nível local. O contexto de governança
desempenha um papel importante no âmbito da acção, e até
na composição e na criação dos GAL. Estes produziram exce-
lentes resultados e traçaram vias de desenvolvimento auspi-
ciosas,mesmo emcondições relativamente difíceis. A principal
questão é que o GAL possui as qualidades positivas de um
organismo vivo, ou seja, reage aos estímulos do ambiente em
que se encontra.

Em seguida, são examinados mais em pormenor os mecanis-
mos internos das parcerias locais.

Criar e gerir um GAL de sucesso

Desenvolver a parceria

Oprimeiro passo para o sucesso do GAL é o desenvolvimento
de uma parceriamultissectorial forte e integrada que respeite
o território, os habitantes e os produtos da zona. O principal
objectivo é a diversificação das zonas rurais. Em geral, exis-
tem já organizações sectoriais fortes inseridas em enquadra-
mentos políticos regionais ou mesmo nacionais. Estas orga-
nizações são reunidas pelo GAL que as orienta no sentido do
desenvolvimento do território, examinando atentamente as
sinergias ou os conflitos possíveis.

Todos os parceiros que iniciam este caminho devem ter pre-
sente que o processo de desenvolvimento, ou seja, a criação da
parceria e a formulação da estratégia, devem satisfazer requi-
sitos rigorosos em termos de transparência e de participação
alargada de diversos grupos. Em qualquer caso, os recursos
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humanos, nomeadamente os habitantes do território do GAL,
são os principais activos para o desenvolvimento futuro. En-
contrar os meios adequados para participar no processo de
planeamento é o primeiro desafio de gestão da fase de lança-
mento do GAL. Um tal processo necessita, em certa medida,
de uma liderança profissional para manter a dinâmica e evitar
frustrações devidas à falta de preparação, em particular para
documentar as realizações e os acordos alcançados. É essen-
cial que a definição das temáticas e das prioridades seja clara
e transparente para todas as partes interessadas. Convém, no
entanto, precisar que a ajuda profissional deve ser utilizar para
conceber e aplicar o processo e não para elaborar a própria es-
tratégia. O principal factor de sucesso é a criação de um grupo
restrito que esteja interessado em trabalhar no projecto desde
a fase de planeamento.

A estratégia deve ser um instrumento de orientação comum
que dêmargem a novas ideias e represente um acordo entre as
parcerias doGAL. Por razões óbvias, a estratégia dos novosGAL,
que atribuirá maior importância à animação e à formação de
novas parcerias de projecto, será diferente da adoptada pelos
GALmais antigos, queprocurarão inspirar-se nos resultados pre-
cedentes ou moldar o seu perfil económico numa perspectiva
de competitividade regional. Em muitos casos, o acordo escri-
to inicial será frequentemente ultrapassado por novas ideias
e orientações promissoras, favorecendo o surgimento de uma
nova estratégia. Se opróprioprocessode construçãoder origem
a sub-redes sólidas e /ou à criação de uma estrutura organiza-
cional, isso não constituirá um grande problema para as partes
interessadas do GAL, mas antes um ajustamento constante.

Constituir a direcção do GAL

Adirecção doGAL deve ser considerada uma unidade tangível
que presta serviços de grande qualidade. Para os GAL de pe-
quena dimensão, trata-se de um desafio, na medida em que
a criação e amanutenção de serviços de bomnível requer um
mínimo de pessoal. Além disso, é preciso considerar que se
trata de uma «actividade de gestão itinerante» que se estende
a todas as partes do território do GAL. Assim, para uma só pes-
soa, émuito difícil abarcar todas as funções: gestão adminis-
trativa, organização dos eventos, participação nos projectos,
serviço de aconselhamento e elaboração de relatórios.

Na Finlândia, a estratégia geralmente adoptada prevê ummí-
nimo de duas pessoas, mesmo para os GAL mais pequenos.
Para financiar uma equipa de duas pessoas, os GAL peque-
nos, comooGALda Carélia do Sul, executam simultaneamente
vários projectos. Isso permite-lhes dispor de mais de 15% do
orçamento total para o financiamento dos quadros de pessoal
permanente, geralmente composto por umdirector executivo
e um secretário de projecto. O director executivo tem a seu

cargo o acompanhamento, as transacções financeiras, as rela-
ções com os grupos de interesse, o tratamento dos relatórios
relativos ao projecto, os pedidos de pagamento e documen-
tos relacionados. O secretário do projecto trabalha no terreno
e as suas actividades concentram-se na animação do GAL, na
formação e no desenvolvimento de projectos: trabalhar a dois
é também necessário para favorecer um contínuo confronto
de ideias e melhorar o bem-estar psicológico (1). Esta dupla
presença assegura umaboa gestão administrativa e a abertura
do escritório aos clientes.

Comunicação constante e desenvolvimento dos instrumentos

A estratégia de comunicação deve geralmente reflectir a di-
versidade dos clientes e do ambiente local. Esta estratégia não
deve basear-se apenas nos instrumentos habituais, tais como
os sítios web e as brochuras, mas deve também contemplar
seminários temáticos ou reuniões de informação para os par-
ceiros do projecto. Para atrair novos clientes, poderia mesmo
utilizar-se filmes (ver infra), já que estes podem transmitir emo-
ções e dar perspectivas interessantes das realizações.

O trabalho da imprensa e dos meios de comunicação pode
mobilizar uma capacidade notável em termos de pessoal, no-
meadamente nos casos de grandes projectos de animação ou
de marketing realizados pelo GAL. Esses projectos de anima-
ção podem ser necessários aquando da formação de grandes
parcerias para o desenvolvimento. Com efeito, o processo
de definição de uma identidade regional e de elaboração de
projectos consagrados ao marketing regional ou a criação de
marca necessitam duma presença mediática contínua a nível
local, regional e nacional. Tal presença pode exigir um notável
esforço de tempo e de energia. A avaliação regular das activi-
dades de comunicação e da carteira de projectos, é fulcral
para determinar o grau de participação dos diferentes secto-
res e municípios. Esta reflexão é um elemento importante no
planeamento das actividades de animação e de informação
personalizadas.

Ao mesmo tempo, é importante que os responsáveis pela
gestão do GAL façam com que o programa suscite o interesse
dos clientes. Os encargos administrativos dos responsáveis
pelo projecto devem ser reduzidos ao mínimo o que requer
por sua vez uma sólida gestão administrativa. De acordo com
a experiência em vários países, deve ser dar grande importân-
cia aos instrumentos de informação e ao aconselhamento dos
candidatos. A aplicação de um «procedimento emduas fases»
revelou-se um instrumento de apoio para os candidatos, graças

(1) Acting in a small LAG— Benefits and Disadvantages (Trabalhar numpequeno
GAL — Vantagens e desvantagens). Apresentação de Riita Bagge durante
uma mini-sessão plenária no âmbito do seminário organizado na Córsega,
«O legado do Leader+ a nível local: construir o futuro das zonas rurais.»
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a uma série de actividades de apoio desde o lançamento até
à realização do projecto. Os instrumentos úteis são:

um quadro global para o planeamento do projecto que®

fornece instruções pormenorizadas para definir o plano
do projecto;
reuniões com os candidatos e® feedback constante sobre
a evolução do projecto;
passagem à fase de formalização do pedido de financia-®

mento apenas depois de o plano do projecto ter obtido luz
verde por parte do responsável GAL;
após a recepçãodadecisãooficial, o gestor doGAL revê todoa®

documentação e clarifica alguns pontos pendentes, dá instru-
ções sobrequestõespráticasdeexecuçãoe forneceassistência
na formulação dos planos de trabalho pormenorizados.

Namaior parte dos casos estes serviços são prestados em fun-
ção das necessidades dos candidatos. Em todos os estudos de
caso reportados, os investimentos iniciais foram recompensa-
dos, uma vez que os candidatos que receberam informações
suficientes apresentam projectos melhor orientados e mais
eficientes, o que por sua vez faz ganhar bastante tempo aos
funcionários do GAL durante a fase de execução.

Manter o sistema aberto a novas ideias e perspectivas

Para que o GAL funcione como uma organismo vivo, é im-
portante encorajar novas ideias e preservar as capacidades
de aprendizagem. Isto requer um equilíbrio inteligente entre
a continuidade e a integração das novas ideias e reflexões.
Por um lado, a continuidade do pessoal é indispensável para
beneficiar de experiências anteriores e construir uma memó-
ria institucional necessária a qualquer ajuste da estratégia em
curso. Por outro lado, o afluxo de novas ideias e perspectivas
é crucial para responder a eventuaismudanças físicas e sociais
nas zonas rurais.

Uma das soluções alternativas para encorajar novas ideias
consiste em assegurar a rotação do pessoal da direcção do
GAL, o órgão de decisão e de controlo GAL. Isto tem vários
efeitos benéficos. Em primeiro lugar, atenua o impacto das
personalidades dominantes na direcção e, em segundo lugar,
como alguns membros do quadro trabalham em regime de
voluntariado, a «rotação» ajuda a persuadir outras pessoas
a oferecer os seus serviços.

O GAL devia tambémesforçar-se por representar os interesses
do mais número de grupos possível. É evidente que algumas
camadas da população podem não ser facilmente atraídas
para o desenvolvimento rural. Um grupo que merece aten-
ção é o dos jovens, já que nas zonas rurais, especialmente nas
mais isoladas, se observa uma forte tendência para os jovens

emigrarem. Há duas maneiras de despertar o interesse dos
jovens:

em primeiro lugar, consagrar-lhes projectos específicos. O®

programa Leader+ oferece exemplos diversos: iniciativas
educativas abrangentes destinadas a reforçar os seus laços
com a região de origem, a participação directa em activida-
des de protecção da natureza, abordagens de planeamento
participativo;
em segundo lugar, ter em conta os interesses dos jovens as-®

segurando a sua representação no GAL e, nomeadamente,
a sua participação na tomada de decisões, o que acontece
já em alguns GAL finlandeses.

Os GAL eficientes e «maduros» correm o risco de negligen-
ciar a inovação devido à prevalência das rotinas quotidianas.
A institucionalização pode estabelecer-se e causar «fadiga»,
especialmente entre osmembros voluntários dosGAL. Trata-se
de uma questão importante a ter em conta quando se define
activamente que disposições devem ser tomadas emmatéria
de gestão para manter um GAL aberto e receptivo a novas
ideias.

A participação activa do conselho do GAL
— O caso do GAL Oulujärvi (Finlândia)

Como em todos os GAL finlandeses a composição do
conselho do GAL Oulujärvi, www.oulujarvileader.com,
fez-se de acordo com o princípio tripartido: um terço
dos membros são representantes da administração pú-
blica, um terço representam associações e o outro ter-
ço é composto por cidadãos. O conselho conta com 12
pessoas. As regras do GAL prevêem uma rotação ao ní-
vel dos membros do conselho, e a duração do mandato
é de dois anos civis. Uma pessoa pode exercer no máxi-
mo três mandatos consecutivos. Metade dos membros
muda todos os anos, o que significa que muitas pessoas
diferentes têm oportunidade de participar na tomada de
decisão. Os jovens membros do GAL também estão repre-
sentados no conselho, e o «código de conduta» interno
salienta expressamente que as decisões são tomadas em
condições de paridade entre parceiros.

Um importante elemento estratégico é o envolvimento
contínuo dos membros suplentes do conselho. Todos os
membros do conselho recebem as mesmas informações,
e são convidados a participar numa acção de formação,
em excursões e em reuniões do conselho e dos grupos de
trabalho. Assim, o sentimento de responsabilidade parti-
lhada é reforçado.



Leader+ Magazine 30 9 • 2008

Erros a evitar!

Quando se gere umGAL, por vezes é útil elaborar uma lista
das acções a evitar. Esta lista baseia-se na vasta experiência
de Liisa Häme, que trabalha para a URN finlandesa.

Na fase inicial:
não confie a um consultor profissional a elaboração da®

estratégia: ninguém se empenhará nessa estratégia nem
compreenderá o seu conteúdo;
não economize fundos à espera demelhores projectos:®

é necessário ter exemplos que demonstrem que é real-
mente possível obter resultados.

®

Alargar o campo de acção através da cooperação e da criação
de redes

A criação de uma rede de parceiros locais e a participação em
projectos de cooperação a nível inter-regional e transnacional
são requisitos explícitos nos regulamentos oficiais. A maioria
das unidades de rede nacional (URN) considera que os GAL
antigos estão em melhor posição para enfrentar estes desa-
fios. A iniciativa da criação de uma rede de responsáveis dos
GAL e os incentivos para encontros de formação conjunta ou
para seminários específicos partem principalmente das URN.
As etapas seguintes deste processo sãomuitas vezes reuniões
de incentivo, organizadas em conjunto com as URN dos países
vizinhos, que são, geralmente, uma grande ajuda se os GAL
vizinhos falarem a mesma língua ou se uma grande parte da
população dominar essa língua.

Em suma, no contexto da cooperação transnacional, os in-
centivos «descendentes» têm um papel determinante. Em
muitos casos, o responsável do GAL exerce uma função de
dinamizador e começa por investigar possíveis áreas de inte-
resse comum. Para dar apenas dois exemplos, o GAL luxem-
burguês Letzeburger Musel entrou em contacto com o GAL
alemão vizinho Mosel Franken. Com efeito, os processos de
desenvolvimento regional estão cada vez mais ligados. Por
exemplo, muitos cidadãos residentes no Luxemburgo estão a
mudar-se para a Alemanha porque neste país as despesas de
alojamento são inferiores. Foram feitos os primeiros contactos
e a cooperação deverá intensificar-se num futuro próximo com
o propósito firme de não se restringir apenas ao turismo. Os
GAL vizinhos de Ausserfern na Áustria e de Auerbergland e de
Ostallgäu na Alemanha são outro exemplo. Os recém criados
GAL tinham apenas unsmeses de existência quando os admi-
nistradores delegados se encontrarampara umaprimeira troca
de ideias. Foram definidos muitos objectivos comuns e várias
oportunidades de cooperação. O património cultural comum
e o seu potencial turístico foram identificados como um forte
incentivo à cooperação. Os GAL acordaram um projecto de
qualificação no sector do turismo e um projecto educativo
transnacional para a orientação cultural e a gestão dosmuseus
regionais. O projecto foi depois desenvolvido e executado.

O contexto institucional do GAL

No plano institucional, o contexto em que o GAL actua é in-
fluenciado pelo facto de o GAL dever fornecer serviços aos
responsáveis pelos projectos e, simultaneamente, estar ligado
às autoridades regionais ou nacionais que partilham a respon-
sabilidade da gestão financeira dos fundos do Leader. Como já
foi constatado, nos melhores casos é procurada uma coope-
ração estreita com as autoridades a fim de preservar a comu-
nicação directa. Isto nem sempre é possível no contexto dos

enquadramentos políticos nacionais ou regionais de muitos
países. As grandes administrações centrais têm geralmente
sistemas de divisão de tarefas sofisticados, e é muito difícil
para as pessoas do exterior encontrar a pessoa certa que lhes
possa dar respostas a algumas das questões mais complexas.
Em qualquer caso, a diplomacia é uma regra fundamental que
os administradores do GAL devem observar para conseguir
uma posição flexível no contexto institucional. Os clientes be-
neficiarão de relações profissionais sólidas e transparentes. É
preferível trabalhar com regras claramente definidas, mesmo
se acompanhadas de condiçõesmais rígidas, do que depender
de decisões ad-hoc ou de directrizes relativamente vagas.

Ao examinar a relação com os candidatos, os administradores
do GAL que vão adquirindo uma certa experiência recomen-
dam não fazer nada em nome dos candidatos, mas trabalhar
com eles, já que se trata de um processo de cooperação
e ambas as partes devem aprender através da experiência. Os
responsáveis do GAL participam, muitas vezes activamente,
na concepção dos projectos e na sua execução. Justifica-se
preparar atentamente o projecto, na medida em que, dessa
forma, se absorverámuitomenos tempo nas fases posteriores.
A intenção do Leader é, efectivamente, dar poder aos prota-
gonistas rurais.
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Protecção das reservas freáticas no Jura— GAL Kelheim (Alemanha)
http://GAL-keh-nb.le-on.org

Este exemplo mostra como um projecto pode reunir parceiros com interesses complementares para obter vantagens mútuas.
O território do GAL compreende a zona de Karst, uma região particularmente sensível em termos de conservação das águas
subterrâneas. O projecto estabeleceu uma parceria de sucesso entre os agricultores e o distribuidor de água regional, que se
revelou vantajoso para ambas as partes. Os agricultores alteraram as suas práticas agrícolas sem sofrer perdas em termos de
colheitas e, em troca, receberam incentivos financeiros do distribuidor de água. Por sua vez, este beneficiou de uma redução
significativa dos custos de tratamento da água. O papel do GAL foi assegurar a cooperação inter-regional com dois GAL vizinhos
para conseguir uma massa crítica para as actividades planeadas. O GAL assegurou uma sensibilização geral para o projecto à
escala regional e, em seguida, ajudou a reunir os parceiros, a facilitar o processo de desenvolvimento e as negociações.

Projecto: proprietários dos pequenos proprietários de explorações florestais—GAL Altusried-Oberallgäu (Alemanha)
http://GAL-altusried-schs.le-on.org/internet/GAL/

Este exemplomostra como umprojecto pode desenvolver umamassa crítica de parceiros que partilham interesses similares, o que
contribui para uma organizaçãomais eficaz e umamelhor posição nomercado. Foi fundada uma cooperativa de pequenas associa-
ções de explorações florestais que contribui para optimizar a utilização damadeira das pequenas explorações florestais privadas, de
acordo comos princípios de gestão sustentável da silvicultura. Esta cooperativa encarrega-se da logística e da triagemdamadeira, e
negoceia os preços com as indústrias transformadoras damadeira. Isto permitiu aos proprietários das explorações florestais aceder
a novos mercados e a melhorar os preços da madeira. O papel do GAL centrou-se no apoio ao processo de candidatura.

®

No sistema interno de equilíbrio de poderes:
não contrate grandes chefes: a acção dos GAL é feita de cooperação, de ensinamentos e de aconselhamento;®

não se prenda demasiado amembros do conselho competentes e de fácil convívio: a rotação do pessoal que integra o conselho®

trará novas ideias e servirá para impedir a concentração do poder nas mãos de uma pessoa ou de um grupo de interesses.
No que se refere aos seus interlocutores:

não faça nada em nome dos candidatos, colabore com eles para aprender;®

se possível, evite conflitos com as autoridades: os seus clientes beneficiarãomais com relações funcionais, mesmo na presença®

de condições mais rígidas.

Nos próximos anos:
não desista: não pense nunca que está a utilizar um sistema já consolidado.®

Elaborar e gerir projectos de sucesso

Diferentes parcerias para projectos diferentes

As parcerias construídas em torno dos projectos representam
o segundo aspecto fundamental das parceiras relevantes do
Leader+. A sua composição difere consoante a tipologia dos
projectos. Em geral, é possível definir três tipos ideais de pro-
jectos: os que são gerados pelo GAL, os projectos de empresas
ou de comunidades emanados de ONG e os serviços públicos
locais. Os exemplos seguintes ajudarão, talvez, a ilustrar a na-
tureza diversa das parcerias nos projectos Leader+.

Criou-se uma série de parcerias em torno de projectos para res-
ponder aos desafios da diversificação rural, um dos principais
objectivos do Leader. Apresentam-se a seguir três exemplos
de diferentes tipos de parcerias, que incluem: parceiros com in-
teresses complementares, um grupo de pequenos accionistas
que podiam congregar os seus recursos, ou diversos parceiros
que podiam partilhar um interesse comum. No âmbito dos
projectos Leader, todas estas parcerias são possíveis.
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A assistência prestada pelos consultores externos é frequente-
mente objecto de discussões animadas entre os intervenientes
no Leader. O papel dos consultores externos suscita dois tipos
de argumentação. Emprimeiro lugar, o consultor nãopode subs-
tituir o candidato e, mesmo que seja necessário o seu apoio no
desenvolvimentodoprojecto, é sempre o candidato a entrar em
contacto comoGAL. Em segundo lugar, numprojecto, o recurso
a peritos externos deve ser contemplado se os conhecimentos
foram insuficientes. A título de exemplo, os projectos no âmbito
das energias renováveis devem beneficiar das pesquisas efec-
tuadas noutras regiões, as iniciativas demarketing podem ser
melhoradas tendo emconta as normas internacionais, a procura
denovosmercados, no âmbito deumaempresa comum, requer
conhecimentos específicos sobre a regulação domercado, etc.

Apoio atento durante todo o ciclo de vida do projecto

Uma parte das funções dos responsáveis pela gestão do GAL
consiste em fornecer apoio atento durante todo o ciclo de vida
do projecto. Por razões óbvias, o tipo de ajuda necessário evo-
luirá ao longodas diferentes fases. Contudo, a transparência do
processo deverá ser sempre assegurada. É aconselhável criar
um fluxograma e garantir um processo rigoroso de controlo
de qualidade para acompanhar o andamento dos projectos
e informar activamente os promotores da situação dos res-
pectivos projectos.

Na fase de preparação, os principais pontos são os seguintes:

facilitar o caminho para a iniciativa, ou seja, contribuir para®

a sensibilização dos protagonistas-chave;
estabelecer as bases em termos de parcerias e de conte-®

údos e criar as redes de trabalho (do círculo restrito das
partes interessadas ao círculomais vasto dos parceiros que
apoiam as outras partes interessadas;

fornecer instrumentos e rotinas de trabalho eficazes, em®

particular na passagem da fase de planeamento à fase de
execução.

A segunda fase importante, que representa claramente um
desafio para a gestão, consiste em assegurar que o processo
de tomada de decisão será oportuno, rápido e transparente.
Um aspecto deste processo é a capacidade interna do GAL de
adoptar decisões em devido tempo. O segundo refere-se aos
procedimentos administrativos necessários para obter o apoio
ou o acordo das autoridades regionais ou nacionais. Durante
estas duas fases, uma comunicação aberta e transparente com
o candidato é um factor importante para criar um clima de
convívio favorável ao cliente. Obviamente que uma relação
estrita entre o GAL e as autoridades é crucial neste aspecto.

A avaliação das candidaturas de projecto no âmbito do GAL
constitui a primeira etapa. Assegurar uma conformidade oficial
(e verificar a elegibilidade) é, na maioria dos casos, objecto
de rotinas bem definidas. Os aspectos mais difíceis de ava-
liar referem-se ao carácter inovador, à viabilidade económi-
ca e à sustentabilidade do projecto. É necessário um exame
sério das capacidades internas do GAL para decidir se todos
os aspectos podem ser avaliados pelos peritos «da casa» ou
se são necessários peritos externos (nomeadamente peritos
de outros GAL que já tenham executado projectos idênticos)
para uma avaliação rigorosa dos projectos. Em muitos GAL,
o conselho inclui também grupos sectoriais. Os presidentes
são muitas vezes membros do conselho, enquanto os outros
membros trabalham como peritos externos, analisando as
propostas dos projectos e emitindo pareceres respeitantes
ao processo de decisão. O carácter frequentemente multis-
sectorial de muitos projectos obriga a uma discussão intensa
entre os membros decisores para se conseguir uma decisão
comum sobre a avaliação.

Projecto: cooperação para a prevenção— GAL Fehngebiet (Alemanha)
http://fehngebiet.landkreis-leer.de/

«Para criar umacriançaéprecisoumaaldeia inteira». Esteprovérbio africanocaracterizaumacomunidadeque seocupadeumgrupo-
alvo importante. O projecto tem comoobjectivo ajudar os jovens doGAL a desenvolver um sentimento de auto-estima com raízes
locais, que inclui a esperança no futuro euma tomadade consciência positiva da sua identidade local. Os vários estabelecimentos de
ensinodeOsterhauderfehnquiseramentender os resultadosdepesquisas científicasquemostravamque «20%dos jovens se encon-
trava em situação de risco». A fimdeproceder a uma análise conjunta da situação e de tomar as devidasmedidas, criaramuma rede
institucional paramelhorar o apoiopedagógico epermitir a formaçãode fortes relações sociais entre os jovens à sua zonadeorigem.
Actualmente, a estrutura de apoio conta commais de 50 grupos de trabalho activos em diversos domínios. O projecto ajudou a
criar uma base de entendimento sobre a forma de enfrentar os problemas dos jovens considerados em risco. Uma «conferência
sobre a investigação no futuro» produziu resultados surpreendentes. Em consequência disso, o GAL lançou uma parceria no
âmbito da qual se juntaram ao grupo directivo partes interessadas que habitualmente não participam (polícia e professores).
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Fluxos de comunicação breves e directos e
responsabilidade partilhada ao nível da tomada de decisão— O GAL Flevoland (Países Baixos)

A província holandesa de Flevoland é umbomexemplo de comunicação directa no processo de decisão. O gestor de projecto do
GAL ocupa omesmo escritório que a autoridade de gestão, o que permite discussões frequentes e directas. Os pareceres do GAL
à autoridade de gestão são vinculativos. Esta examina os aspectos financeiros e jurídicos e prepara a decisão de financiamento. O
Decreto relativo à decisão de aprovação é acompanhado de um acordo. O acordo estabelece as datas importantes, as expectati-
vas e as prestações previstas no contexto do apoio financeiro. O acordo é assinado por ambas as partes, ou seja, a autoridade de
gestão e o responsável do projecto. O método de partilha das responsabilidades reforça a cooperação e reduz os problemas.

www.flevoland.nl

Em qualquer caso, a documentação que envolve este proces-
so, e os seus resultados, são a pedra angular da gestão atenta
e transparente dos GAL. Além disso, uma apresentação mais
técnica do processo de selecção não deve afastar este proces-
so do princípio orientador de que todos os projectos devem
responder a necessidades reais do território. Os instrumentos,
como as grelhas de avaliação, as normas de procedimento e o
formato das reuniões de selecção, devem sempre ser verifi-
cados e revistos, senão o processo de discussão da avaliação
perde vigor e corre o risco de se deturpar e tornar um proce-
dimento técnico banal.

Se a decisão do GAL for favorável ao projecto, as restantes
fases administrativas devem ser concluídas rapidamente para
evitar frustrações. As vantagens das relações directas com as
autoridades e dos procedimentos administrativos estabeleci-
dos constituem vantagens evidentes neste aspecto.

A fase seguinte, a da execução, coloca desafios completamente
diferentes em termos de gestão. No caso dos projectos geridos
pelo próprio GAL, o desafio óbvio refere-se à utilização eficaz
das capacidades do GAL. Isso permitirá evitar contratempos e
manter a qualidade nos domínios de actividade, comoas tarefas
habituais de comunicação, de animação ou de formação. No
caso dos projectos executados por outros promotores, poderá
ser solicitado aoGAL todoo tipo de assistência, segundo a natu-
reza do projecto. É sempre necessário que os responsáveis pela
gestão do GAL apoiem o projecto através de várias iniciativas
a nível demeios de comunicação e informação. O acompanha-
mento regular dos progressos deve simultaneamente ser efec-
tuado sem impor tarefas administrativas desproporcionadas ao
promotor do projecto e assegurar uma comunicação aberta,
para estar em condições de fornecer informações fiáveis às par-
tes interessadas doGAL, bem como às autoridades, sempre que
necessário. As alterações em relação ao projecto inicial repre-
sentamumponto essencial, nomeadamente no que se refere a

projectos experimentais específicos susceptíveis de necessitar
de alterações. Pode ser bastante vantajoso para ambas as partes
se os responsáveis pela gestão do GAL tiverem mandato para
negociar e fixar essas alterações no âmbito de limites predefini-
dos. Se as pequenas alterações necessitaremdeumprocesso de
decisão completo, a execução do projecto será entravada e to-
das as partes interessadas se sentirão frustradas. Na perspectiva
do GAL, é importante promover o equilíbrio entre flexibilidade
e persistência. Os objectivos estratégicos devem ser mantidos,
mas as fases operacionais dosmétodos de trabalho podemne-
cessitar de ser alteradas para prestar as garantias necessárias.

Avaliação na óptica «pós-financiamento»

OGAL é responsável por uma carteira de projectos que devem
reflectir uma abordagem coerente para responder aos objecti-
vos estratégicos. É uma simples visão de conjunto, mas a situa-
ção no terreno é bastante diferente. É frequente serem postos
emprática gruposdeprojectos interligados ouprojectos depen-
dentes uns nos outros e o desenvolvimento de infra-estruturas
relativamente grandes coexistir com actividades de animação
de escala reduzida. Pode acontecer o pessoal do GAL ficar bas-
tante sobrecarregado comas tarefas administrativas quotidianas
e/ou com a aplicação da estratégia do GAL: em todo o caso, o
seu tempo e recursos são escassos. Contudo, a única verdadeira
falha na gestão da carteira de projectos éNÃO se aprender com
o que acontece no terreno. Os micro-elementos da estratégia,
os projectos, devem ser avaliados numaóptica de «pós-financia-
mento». Este aspecto, no entanto, nãodeve ser confundido com
considerações relativas à sustentabilidade económica, que éum
requisito fundamental de certos tipos deprojectos. Trata-se aqui
da decisão estratégica tomada pelo GAL de prosseguir uma cer-
ta via de desenvolvimento oude a abandonar conscientemente.
Tais processos de reflexão são umdos fundamentos do sucesso
da gestão da carteira de projectos e serão discutidosmais tarde
no capítulo «avaliação e acompanhamento».
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Inovação— A palavramágica

Os projectos do Leader+ devem ser inovadores. O mínimo
denominador comum é que os projectos devem ser únicos
num ambiente comparável. A natureza da inovação reveste
diversas formas. Pode ser um produto, mas tambémumpro-
cesso. No contexto do Leader, o principal elemento inovador
é representado pela natureza multissectorial da iniciativa,
que combina elementos habituais de uma maneira inédita.
Na prática, a avaliação do carácter inovador de um projecto
não é sempre fácil. É evidente que o GAL e a sua direcção
não são apenas um serviço de financiamento, o que poderá
restringir o seu papel na avaliação do conteúdo inovador
do projecto, uma vez que o GAL está profundamente envol-
vido na definição da estratégia. Esta estratégia deverá con-
ter os primeiros germens da inovação. Contudo, o processo
de elaboração da estratégia pode revelar que é necessário
um «projecto típico de animação» para preparar o terreno
para futuras repercussões inéditas de projectos realmente
novos. Isto significa que é necessário compreender os gru-
pos de projectos para se ser capaz de captar os aspectos
inovadores.

No que diz respeito aos projectos únicos, em particular os
que implicam empreendedores, é claro que no esforço de
inovação se encontra umgrau implícito de risco sem garantia
de sucesso. Contudo, há várias ferramentas de avaliação dos
riscos ex-ante, tais como os estudos de viabilidade comple-
tos: análise custos-benefícios, técnicas normalizadas como
o cálculo da taxa de rentabilidade interna ou o valor actual
líquido e a inclusão de peritos na elaboração de planos de
actividades ou visitas de estudo aos GAL que executaram
projectos comparáveis. Apesar de não haver uma garantia
para cada caso, é necessário não esquecer que é a própria
natureza deste tipo de programa de apoio que motiva a re-
alização de projectos pouco habituais. Um importante pas-
so no sentido da minimização dos riscos resulta do apoio à
criação de parcerias. O GAL deve neste caso ajudar a avaliar
claramente os pontos fortes e as fragilidades do grupo inicial
dos parceiros do projecto. Se os conhecimentos se revelarem
insuficientes durante a fase de elaboração do projecto, o GAL
deve prever decisivamente a possibilidade de se recorrer a
peritos externos.

Finalmente: o que é um projecto bem sucedido?

O sucesso de um projecto pode parecer diferente segundo
a perspectiva dos principais intervenientes no programa
Leader+. Para a autoridade de gestão, o cumprimento das nor-

mas nacionais e europeias e a obtenção dos fundos podem
constituir factores determinantes na avaliação do sucesso de
um projecto. Para o GAL, o sucesso do seu projecto estraté-
gico pode residir no facto de este estimular novos sectores
emergentes e seguir um ciclo de desenvolvimento diferente,
da sensibilização, à formação, ao apoio às empresas e ao es-
tabelecimento de estruturas sustentáveis. Para o promotor do
projecto, o sucesso geralmente consiste na realização atempa-
da dos resultados esperados, de acordo com o planeamento
inicial dos recursos.

Em termosmais técnicos, o sucesso de um projecto pode ser
avaliado em termos de consecução de metas determinan-
tes e de realizações e resultados esperados. Este exercício
torna-se mais difícil quando se avalia o impacto estratégico
de um projecto e o quadro só fica completo quando se avalia
o impacto estratégico da carteira de projectos em relação à
estratégia. Contudo, conforme já constatado, os projectos
fundamentais podem alargar o seu espaço de manobra e
levar a um ajustamento da estratégia inicial. Transmitir a
visão interna do impacto dos projectos requer uma justa
combinação de informações quantitativas e qualitativas. Os
indicadores quantitativos são, por exemplo, a criação e ma-
nutenção dos postos de trabalho, empregos temporários ge-
rados pelos projectos, investimentos realizados, aumento do
volume de negócios, número de turistas, etc. Tais indicadores
são necessários para demonstrar o sucesso do programa às
autoridades públicas, uma vez que o valor acrescentado das
despesas públicas deve ser provado. Para conduzir um deba-
te sobre a estratégia do GAL, é necessário dispor de informa-
ções qualitativas e quantitativas complementares, para poder
tirar conclusões sobre o sucesso dos projectos. É importante
notar que os critérios de sucesso diferirão de acordo com os
tipos de projectos:

para os projectos criados pelo GAL, um dos critérios funda-®

mentais pode ser a capacidade de iniciar outras iniciativas
que conduzam a novos projectos;
para os projectos elaborados por empresas, o apoio decisivo®

na fase de arranque pode permitir criar uma actividade ino-
vadora economicamente viável num determinado nicho
de mercado, gerando postos de trabalho um valor acres-
centado regional;
para os projectos comunitários, o critério de sucesso pode®

ser amelhoria significativa e visível da qualidade de vida de
umcerto grupodepessoas (o que dificilmente se traduz nos
indicadores quantitativos, mas no reforço das capacidades
institucionais e a sua natureza susceptível de gerar outros
processos criativos na comunidade).
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A natureza diversa de um projecto e as diferenças resultantes
ao nível dos tipos de impacto estratégico devem reflectir-se
nas disposições relativas ao controlo e à avaliação adoptados.
O fundamento do sucesso da gestão de uma carteira de pro-
jectos consiste em prever o tempo e os recursos necessários
para uma reflexão conjunta. A única lacuna efectiva é não
retirar ensinamentos do que foi feito.

O acompanhamento e a avaliação ao nível dos GAL

«Émelhor estar no inferno com um sábio do que no paraíso
com um tolo», provérbio iídiche.

As secções precedentes sublinharam as capacidades de apren-
dizagem dos GAL. Para o GAL, o processo de aprendizagem
implica a partilha das percepções e perspectivas. A par da von-
tade, do tempo e dos recursos, um conjunto de instrumentos
também pode apoiar o processo de aprendizagem.

Acompanhamento e avaliação — Terminologia e principal
intenção

O acompanhamento e a avaliação devem ajudar a determi-
nar as capacidades de aprendizagem do GAL e dos parceiros
associados. Compreendem um conjunto de instrumentos e
técnicas que são até certo ponto normalizados e baseados na
motivação de cada GAL. Convémdistinguir claramente os ter-
mos «acompanhamento» e «avaliação». Em termos gerais:

o acompanhamento é essencialmente a verificação dos re-®

sultados em relação às expectativas e constitui, portanto,
uma condição importante que antecede a avaliação;
a avaliação implica a análise das informações, procedentes®

do acompanhamento ou de outras fontes, para averiguar
e explicar os efeitos das intervenções.

A avaliação ao nível do programa

É importante ver que, na perspectiva do acompanhamento
e da avaliação ao nível do programa, a Comissão Europeia
desenvolveu e estabeleceu um quadro de referência que es-
pecifica as normas previstas para os resultados, tais como a
avaliação ex-ante, os relatórios das avaliações intercalares e
ex-post. Estas avaliações são efectuadas ao nível do programa
e levarão naturalmente em conta o conjunto dos resultados
alcançados pelos GAL. O seu principal objectivo é legitimar as
despesas públicas que financiaram certas políticas. Contudo,
é igualmente importante compreender que estas avaliações

a nível do programa, se não se restringirem ameros exercícios
de conformidade, fornecemuma série de informações relativas
às políticas, que serão úteis para a reflexão sobre os trabalhos
a nível do GAL. A avaliação ex-ante deve incluir um quadro
para medir o impacto do programa, analisar ou mesmo de-
senvolver o conjunto de indicadores e avaliar os procedimen-
tos de execução pretendidos. A avaliação intercalar fornece
informações transversais do desempenho dos GAL e inclui
frequentemente estudos de caso ou fomenta a realização de
reuniões das partes interessadas de todo o país. A discussão e
os contactos realizados num tal processo de avaliação podem
apoiar as decisões relativas à estratégia tomadas ao nível do
GAL. Por último, as avaliações ex-post permitirão recuperar
uma grande quantidade de informações, graças à utilização de
estudos de caso e à síntese de várias linhas de intervenção. As
experiências internacionais e a tomada em consideração dos
estudos de caso e das vantagens dos diferentes quadros de
políticas contribuem certamente com algum valor acrescen-
tado e ajudama alargar as perspectivas das partes interessadas
nacionais do programa Leader. Em resumo, o processo e os
resultados destas avaliações obrigatórias ao nível do programa
não devem ser negligenciados pelos GAL. Ter uma visão de
conjunto das iniciativas locais ou regionais constitui um claro
valor acrescentado em termos de avaliação da estratégia, de
análise dos desempenhos e de partilha de conhecimento
sobre as iniciativas individuais.

Autoavaliação ao nível do GAL— Diferentes necessidades em
diferentes estádios

Contrariamente à avaliação ao nível do programa, as expec-
tativas e as orientações associadas à autoavaliação ao nível do
GAL baseiam-se mais nas ambições e motivações dos GAL. De
ummodo geral, a autoavaliação deve ser entendida como um
instrumento para a gestão da qualidade. As partes interessadas
no GAL reflectem os desempenhos e as experiências do passa-
do numa perspectiva de melhorias futuras. Como organismo
vivo, o GAL conhecerá várias fases e a autoavaliação será uma
etapa crucial de cada uma dessas fases:

na fase inicial, será útil definir o raio de acção e a identidade®

do GAL. Osmétodos úteis incluirão: análises SWOT (pontos
fortes, fragilidades, oportunidades e ameaças): grupos-alvo,
organização de ideias e o método de crítica incidental, fei-
ras dedicadas aos projectos, etc.;
um GAL mais evoluído poderá aplicar a autoavaliação®

à gestão e ao controlo da qualidade, a fim de reflectir os
desempenhos, os procedimentos e as rotinas de trabalho.
Osmétodos pertinentes incluirão os círculos de qualidade,
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A autoavaliação requer orientação, intercâmbio e instrumentos

A «síntese das avaliações intercalares» esclareceu a situação no
que se refere à autoavaliaçãono âmbito do Leader+. Emparticu-
lar, a cobertura e a qualidade das actividades revelou graves la-
cunas. Tendencialmente, as actividadesmostravamuma falta de
coordenação ede cooperação entre osGAL e as redes nacionais,
salvo algumas excepções, desempenharam um papel menor
em termos de apoio activo. O estudo recomendou um misto
de avaliação externa e autoavaliação assistida ao nível do GAL,
acompanhada de forte apoio das redes regionais e nacionais.

Há uma grande necessidade de desenvolver novos instru-
mentos: as Unidades de Redes Nacionais (URN) elaboraram
compêndios ou informações exemplares sobre autoavaliação,
como é o exemplo da Finlândia e da Áustria. A URN finlandesa
publicou dois documentosmuito completos sobre autoavalia-
ção que estão disponíveis em inglês. A URN austríaca tomou
a iniciativa de inserir a autoavaliação dos GAL num quadro
geral de gestão da qualidade do Leader.

Contudo, fornecer um conjunto simples de instrumentos
que promovam um processo regular de autoavaliação con-
tínua representa ainda um desafio para a maior parte dos
países.

Como já foi sublinhado, é necessário dispor de um sistema
de instrumentos relativamente coerente, que responda às
diferentes necessidades informativas durante o ciclo de vida
do GAL. As vantagens das acções adoptadas ao nível regio-
nal ou nacional são evidentes. A comparabilidade das técni-
cas de avaliação e os consequentes resultados representam
elementos importantes de avaliação dos desempenhos que
não devem ser erradamente interpretados como uma simples
comparação de prestações, mas antes como uma motivação
para a aprendizagemmútua entre os GAL.

A auditoria externa pode ser uma ajuda decisiva para a au-
toavaliação. A aplicação efectiva e eficaz das técnicas de
avaliação deve ser demonstrada e testada. Além disso, a
utilização para os fins pretendidos dos resultados da ava-
liação deve ser objecto de discussão, de um acordo e de um
compromisso. Uma pessoa exterior ao meio pode revelar-se
um grande apoio neste processo. Algumas URN montaram
uma equipa de peritos com experiência comprovada emma-
téria de técnicas de avaliação. A URN recebe comentários
sobre a qualidade do trabalho efectuado pelo avaliador feito
para os GAL e assim pode basear as suas recomendações
em experiências anteriores. Desta forma, é possível superar
a hesitação inicial em incluir um estranho nas actividades
do GAL.

a recolha de dados normalizados e o chamado «Painel de
avaliação complementar»;
finalmente, o processo constante e regular de autoavalia-®

ção, baseado numa amostra de métodos diferentes, pode
contribuir para a aprendizagem institucional e para a codifi-
cação dos conhecimentos. Isso ajudará as organizações nas
fases de expansão ou de rotação de pessoal.

Existe um vasto conjunto de técnicas de autoavaliação. Bernd
Schuh (1) concebeu o seguinte esquema metodológico, que
pode servir como ponto de partida para desenvolver soluções
personalizadas para a autoavaliação.

Estádio de desenvolvimento do GAL Objectivo da autoavaliação Métodos seleccionados

Formação Autodefinição

Análise SWOT®

Grupos-alvo (auxílio externo recomendado)®

Técnica de crítica incidental (ibid)®

Exposição de ideias®

Iniciação Determinação da identidade
Filmes®

Mercados/feiras de identificação (auxílio externo)®

Regulação Controlo de qualidade e gestão
Círculos de qualidade®

Normalização da recolha de dados®

Painel de avaliação complementar®

Actuação
Aprendizagem institucionalizada e
codificação dos conhecimentos

Base de dados (concebida externamente,®

gerida internamente)
Círculos de qualidade®

(1) Bernd Schuh, «Acompanhamento e avaliação ao nível do GAL», discurso
de incentivo à mini-sessão plenária do seminário, realizado na Córsega,
«O legado do Leader+ a nível local: construir o futuro das zonas rurais .»
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As disposições relativas à autoavaliação devem ser definidas e
acordadas numa fasemuito precoce. É necessário escolher aten-
tamente as técnicas utilizadas, bemcomoas formasdas reuniões.
Devia ser possível demonstrar que a autoavaliação éumaexperi-
ência enriquecedora e não umamaçada. Em geral, a autoavalia-
çãodeve ser umprocessode comunicaçãoaberto, reflexivoepar-
ticipativo. Não se destina a produzir relatórios bem formulados
e equilibrados sobre políticas, mas antes reflectir a experiência
prática e as perspectivas doGAL e a abrir novas possibilidades de
desenvolvimento. Assim, durante todas as fases da avaliação, dos
questionários aos grupos-alvo, a língua e o quadro das reuniões
são essenciais para manter vivo o interesse dos participantes.

Como já foi mostrado, existe uma vasta gama de métodos e
técnicas que permitem recolher e sistematizar os dados. Uma

simples aplicação dosmétodos quantitativos reduzirá a breve
trecho o nível de interesse das partes interessadas. É necessá-
rio uma combinação de métodos qualitativos e quantitativos
no âmbito de umgrupomais vasto de partes interessadas dos
GAL. Técnicas estruturadas de brainstorming, como a análise
SWOT, podiam ser utilizadas desde o início da definição da
estratégia. Isso ajudaria a definir as principais orientações da
acção e a compreender a complexidade do ambiente dos GAL.
Aonível doprograma, o programa Leader incluiu tambémuma
análise SWOT, que é revista no curso da avaliação intercalar.
Esta análise permitirá uma comparação útil das perspectivas
aos níveis nacional e local. A análise SWOT podia também ser
um elemento típico da concepção do projecto. Este tipo de
análise constitui o fundamento de diversas medidas. Como
medida seguinte, os requisitos e os objectivos da recolha de

Simples mas eficaz: os vídeos como instrumento de avaliação utilizado pelo GAL Grande-Terre
(Guadalupe, França)

O GAL decidiu utilizar vídeos como um instrumento simples para filmar, por exemplo, os projectos e entrevistas com as partes inte-
ressadas nos projectos. Esta experiência é realmente enriquecedora para os membros do GAL, já que os vídeos ajudam a transmitir
emoções e, por conseguinte, a aumentar o nível de interesse. Damesma forma, os vídeos foramutilizados para se analisar as reuniões
doGAL. Tal revelou-se útil quando se veio a saber que podiam ser facilmente introduzidas algumas alterações ao formato da reunião e
que tal era benéfico para a atmosfera e os procedimentos das reuniões. A utilização de vídeos determinou ummaior envolvimento e
umamelhor participação das entidades públicas e privadas e, em particular, permitiu substituir longas apresentações por debates.

www.maires-guadeloupe.org

A análise SWOT e o painel de avaliação complementar como instrumentos: o exemplo doGAL de Auerbergland (Alemanha)

oGALdeAuerbergland introduziu a análise SWOT, bemcomoopainel de avaliação complementar (PAC) como instrumentos de autoava-
liação. Em ambos os casos, é importante utilizar um vasto grupo de partes interessadas a fimde recolher opiniões bastante diversas.

A análise SWOT reúne um vasto leque de aspectos qualitativos que podem igualmente ser utilizados para apurar indicadores
do desempenho adequados. Representa uma grande ajuda para definir e adaptar a estratégia do GAL durante diversas fases do
ciclo de vida dos GAL e para formular planos de acção a curto prazo. No caso alemão, inclui também elementos de avaliação
dos desempenhos com outras regiões.

Opainel de avaliação complementar traduz as perspectivas e a estratégia numconjunto personalizadode indicadores de desempenho
ao nível do projecto. O GAL utiliza-o para a avaliação, para o controlo de projectos ao longo do seu ciclo de vida. Os sistemas normali-
zados permitemuma agregação, que é um factor importante para adaptar a estratégia. O chamadopainel de avaliação complementar
local (1) (ver p.38) é uma extensão do PACL que compreende quarto perspectivas integradas: a perspectiva externa dos resultados e
dos territoriais, o processo de desenvolvimento e de aprendizagem a longo prazo, os processos internos de aplicação e a perspectiva
dos recursos a curto prazo. Uma vez mais, podem ser definidos alguns indicadores para cada uma das quatro perspectivas.

Uma vez que a grelha de base para a análise SWOT e o painel de avaliação complementar permanecem inalterados, ambos os instru-
mentos permitem comparar e documentar de forma transparente a avaliação dos projectos e a apreciação regular da estratégia.

(1) Desenvolvido por Leo Baumfeld com um grupo de trabalho da rede Leader+ austríaca.
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Ligações entre todas as fases da avaliação

Comparado com outros programas, o Leader+ detémumpo-
tencial único devido ao facto de a autoavaliação ser motivada
e parcialmente realizada ao nível doGAL. As unidadesmais pe-
quenas encarregadas de difundir o programa são incentivadas
a aplicar asmedidas de aprendizagem. Assim, em comparação
com outros programas, foi desenvolvida ao abrigo do Leader
uma grande quantidade de técnicas que permitem recolher
e utilizar informação qualitativa e quantitativa.

Apesar disso, toda a problemática da avaliação ao nível do
GAL carece ainda de maior desenvolvimento. Há ainda um
amplo espaço para melhorias e as URN podem ter um im-
portante papel no impulsionar do processo. Seria desejável
estabelecer mais oportunidades para rever as avaliações aos
níveis do programa e dos GAL. As conclusões qualitativas
relativas às políticas ao nível do GAL melhorariam a quali-
dade da avaliação ao nível do programa: um mínimo de in-
formações comparáveis sobre os desempenhos ajudaria a
estabelecer um quadromais pormenorizado das realizações

Painel de avaliação complementar local: um exemplo

 Relações com as partes interessadas e sua participação
 Serviços para promotores de projecto (feedback)

 Feedback dos parceiros externos

 Composição da parceria (mudanças em particular)
 Relações internas e reuniõnes

 Processos de decisão
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dados são melhor entendidos e aceites por todas as partes
interessadas.

Uma reflexão interna estruturada ao longo do ciclo de ges-
tão do projecto para diversos tipos de projectos, associada

a grupos-alvo, incluindo a administração do GAL e os res-
ponsáveis pelo projecto, podia ajudar a detectar lacunas
ao nível das capacidades do GAL. Tais lacunas poderiam
ser atenuadas com círculos de qualidade, incluindo apoio
externo.
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do programa. Em compensação, os GAL poderiam benefi-
ciar de uma reflexão fundamentada sobre a política nacional,
na medida em que lhes poderia fornecer novos dados para
os seus debates internos e os seus métodos de medição do
desempenho.

Conclusões

O período decorrido entre o programa Leader I e o programa
Leader+ conduziram a um manancial de conhecimentos so-
bre a construção de parcerias nas zonas rurais. Haverá poucas
iniciativas a nível europeu em que a interacção entre os cria-
dores das estratégias e os responsáveis pelos projectos seja
tão estreita como no Leader. De igual forma, devem ser raros
os programas que deixem às partes interessadas tamanha
flexibilidade na composição de parcerias estratégicas. Existe
apenas uma regra básica: os parceiros económicos e sociais,
bem como a sociedade civil, devem representar pelo menos
50% do poder de decisão nas parcerias público-privadas, ou
seja, nos GAL.

A diversidade sócio-cultural das zonas rurais nos agora
27 Estados-Membros deve ser considerada como uma das
grandes riquezas da UE. Tal diversidade exige estratégias de
desenvolvimento prudentes e personalizadas, com vista a
preservar um processo constante de diversificação sem nun-
ca perder de vista as necessidades dos habitantes das zonas
rurais. O programa Leader procura estimular a interacção di-
recta, reforçar as capacidades através da valorização dos re-
cursos endógenos e promover a integração do sector agrícola
em projectos multissectoriais. Do ponto de vista administra-
tivo, poderia afirmar-se que em 15 Estados-Membros foram
criadas parcerias locais numa perspectiva de longo prazo e
estas já mostraram fornecer contribuições significativas para
as políticas rurais. Em 10 Estados-Membros, os GAL como ins-
trumentos de desenvolvimento estão numa fase inicial. Em
dois Estados-Membros, que têmpela frente um programa de
trabalhos exigente em matéria de desenvolvimento rural, os
GAL representam uma inovação relativamente recente. Uma
grande quantidade de informações sobre processos e técni-
cas de construção e consolidação de parcerias poderia ser
transferida dentro da UE, produzindo certamente vantagens
recíprocas.

As parcerias construídas no quadro do Leader partilham
raízes comuns e são parte de uma «marca registada» ao ní-
vel europeu. Trata-se, no entanto, de uma marca concebida
como umprincípio geral de parceria e não como umproduto
final. As parcerias ao nível do GAL, assim como ao nível de
projecto, são objecto de constante transformação. O ciclo de
vida dos GAL passa por várias fases: a animação intensa e a

formação de redes, o desenvolvimento de estruturas susten-
tadas no quadro dos projectos e, por último, a consolidação
dos resultados anteriores e a sustentabilidade económica.
Todas estas actividades traçam um perfil mais especializado
e são expressão de competências aprofundadas. Um aspecto
primordial a respeitar, que devia ser incluído na execução
das políticas a nível europeu (pelas 27 URN e pelo universo
dos GAL), é a capacidade de extrair ensinamentos tanto dos
sucessos ou como dos fracassos. A capacidade de detectar,
reflectir e adaptar a estratégia subjacente à parceria será fun-
damental para preservar o impulso positivo no novo período
de financiamento.

Por último, convém examinar as parcerias dos projectos en-
quanto versões derivadas das parcerias locais. As parcerias dos
projectos vão de acções relativamente alargadas a interven-
ções especializadasmais limitadas concentradas na viabilidade
e nas empresas. As parcerias, instituições temporárias, podem
decidir tornar-se instituições estabelecidas ou podem recons-
truir-se numa nova formação. Todas as opções são possíveis.
Estas parcerias diversas e dinâmicas criam umamultiplicidade
de resultados interessantes. Aproveitar estes resultados à es-
cala europeia, instituindo intercâmbios fecundos em relação a
certos assuntos e formando uma nova parceria transnacional,
é o resultado desejável do actual processo de intercâmbio e
aprendizagemmútua à escala europeia.
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Criação de redes e cooperação

John Grieve (1), The Rural Development Company,
Escócia.

(1) Avaliador do programa Leader II em Inglaterra e País de Gales (ex-post), do programa Leader+ na Escócia (ex-ante e actualização intercalar) e do programa
Leader+ em Inglaterra (actualização intercalar eMainstreaming Evidence Base) e perito temático do Contact Point do Observatório do Leader+.

Introdução

O presente artigo reflecte e analisa os resultados de dois dos
temas que foram tratados pelos participantes durante o se-
minário «O legado do Leader+», em Cap Corse. Os temas aqui
tratados são os seguintes:

o valor acrescentado e as vantagens da criação de redes;®

o valor acrescentado e as vantagens da cooperação.®

A estrutura deste artigo reflecte a dos dois grupos das mini-
-sessões plenárias, durante as quais os participantes foram
convidados a reflectir sobre as questões seguintes: quais são
os resultados obtidos pelo Leader+ nestes dois domínios? Que
pontos fortes e fragilidades se revelaram pela maneira como
esta actividade foi executada? Que lições se podemextrair das
experiências apresentadas para melhorar no futuro?

A abordagem adoptada na condução das mini-sessões ple-
nárias reproduziu alguns elementos do trabalho em rede e da
cooperação, tirando lições da experiência de terceiros através
de análises e debates.

A existência de uma relação clara e directa entre a criação de
redes e a cooperação é bastante evidente, e essa relação foi fre-
quentemente referida durante a discussão dos temas. Trata-se
de umprocesso de duas vias emque uma actividade alimenta a
outra: a cooperação éuma formade trabalho em rede e o traba-
lho em rede fornece uma base para desenvolver a cooperação.
Esta interacção entre as duas actividades poderia claramente
constituir a base de um artigo em si, mas não é essa a intenção.
No caso presente, cada tema será longamente examinado com
base nos seus próprios méritos, como durante os debates.

O presente artigo pretende ilustrar «como a aplicação domé-
todo Leader contribuiu para a criação de redes e para a co-
operação no contexto do desenvolvimento rural ao nível terri-
torial». Algumas das apresentações detiveram-semais sobre as
questões operacionais e as experiências no âmbito do Leader
do que sobre a perspectiva rural mais vasta pretendida. Este
aspecto foi mais visível no contexto da criação de redes, em
que os elementos de politização sãomais evidentes em certos
Estados-Membros do que noutros. Apesar de se reconhecer
estes factores, este artigo concentrar-se-á mais na descrição
das prioridades do que na exploração destas tensões.
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Criação de redes

Introdução

Como seria de esperar, as mini-sessões plenárias consagradas
à criação de redes foram as que implicaramomaior número de
estudos de caso e amais larga representação de territórios ru-
rais. Para alémdosmoderadores irlandês e sueco, as duasmini-
-sessões plenárias sobre «O valor acrescentado e as vantagens
do trabalho em rede» envolveram estudos de caso apresenta-
dos pelos representantes de sete Estados-Membros: Finlândia,
Portugal, Dinamarca, Irlanda, Letónia, Polónia e Bélgica.

Cadamoderador, na sua exposição introdutória, forneceu um
amplo quadro contextual da criação de redes, que reflectiu
a extensão do tema e as diferenças consideráveis das abor-
dagens e das experiências. As pessoas que apresentaram os
estudos de caso debruçaram-se em seguida sobre certos as-
pectos específicos da sua própria experiência local. Nas sec-
ções seguintes, procurou evocar-se os pontos críticos desta
experiência tão vasta e profunda e, a partir daí, retirar lições
para o futuro.

Definição do contexto

As duas exposições exploraram o tema e forneceram a base
contextual de um vasto estudo da natureza das redes rurais e
da actividade de criação de redes aplicada no quadro do pro-
grama Leader. Tais intervenções incidiram sobretudo na varie-
dade e complexidade da criação de redes Leader e a sua gama
diversificada de experiências. Ao salientar este aspecto, os in-
tervenientes demonstraram claramente uma parte da grande
complexidade associada a esta actividade, nomeadamente:

a diversidade entre as diferentes formas de redes;®

as influências dos diferentes Estados-Membros;®

as origens e objectivos diversos;®

os exemplos de elementos que correspondem a uma®

experiência comum.

Foi então demonstrado o contexto complexo da rede rural,
diferenciado por inúmeros factores. Amultiplicidade de redes
e de formas de redes reflecte a grande diversidade das circuns-
tâncias e da igualmente diversa e variada gama de soluções.
Ao descrever esta situação, ambos os moderadores tiveram
uma grande dificuldade em fornecer um quadro estruturado
que permitisse examinar os estudos de caso e retirar os devi-
dos ensinamentos.

Enquanto as apresentações dosmoderadores tratavamambas
as questões de diversidade e de complexidade juntamente
com uma gama de pontos comuns, elas demonstravam

igualmente de uma forma clara os pontos divergentes mais
evidentes da actividade de criação de redes do Leader.
São duas as principais funções definidas no quadro desta acti-
vidade de colaboração em rede: uma é prestar apoio aos GAL
participantes e a outra à actividade de criaçãode contactos. De
igualmodo, existemdois tipos principais de redes, formal e in-
formal, e as URN oficiais operam no quadro destas variáveis.
O equilíbrio entre estes factores nos diferentes Estados-
-Membros ou programas Leader varia consideravelmente e
as apresentações dos estudos de caso e os debates associa-
dos ilustraram este aspecto e deram-lhe o devido destaque.
A variação neste caso era bastante evidente e a busca de um
entendimento comumdesta actividade necessitava de tomar
em conta os elementos constitutivos seguintes: os objectivos,
papéis e tipos, os resultados obtidos, os pontos fortes e as
fragilidades e os ensinamentos retirados da experiência da
criação de redes Leader. A primeira conclusão ou lição a que
chegámos refere-se à necessidade de chegar a um entendi-
mento comumquanto ao sentido dos termos «rede» e «criação
de redes».

Como se constitui uma rede?

Para definir o que é uma rede, é necessário primeiro obter
um consenso relativo sobre o sentido dos termos «rede» ou
«criação de redes». Em primeiro lugar, é importante distinguir
entre a verdadeira actividade das redes em si (o agrupamen-
to voluntário de membros e, nomeadamente, dos GAL) e os
dispositivos que as apoiam, as unidades de apoio de redes,
que fornecem assistência técnica. A seguir, no presente artigo,
examinaremos rapidamente este papel.

Na sua formulação mais simples, a criação de redes é uma ac-
tividade que reúne indivíduos (e suas organizações) em torno
de um interesse comum para empreender actividades que
lhes sãomutuamente vantajosas. A analogia com «um bando
de gansos a voar» é por vezes utilizada para realçar o valor
acrescentado da colaboração em redes, uma vez que estas
aves podem voar mais longe e mais rapidamente em bando
do que individualmente.

As redes comportam graus diversos de formalidade e de
compromisso. Geralmente tendem a não ser burocráticas
e dependem da confiança mútua e da compreensão comum
entre os seusmembros. Em princípio, todas as redes assentam
na participação e no empenhamento activos dos seus mem-
bros, e é este envolvimento que legitima a organização e a
sua actividade e lhe confere o poder. A rede retira a força da
soma das suas partes, podendo o todo ser mais forte do que
a soma das partes. Sendo assim, as redes exigem participação
apesar do seu carácter relativamente informal. Não se pode
ser realmente membro de uma rede, se não se participar nela
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activamente, e quem se exclui e não participa deixa verdadei-
ramente de ser membro.

O que diz isto sobre os membros de uma rede e que caracte-
rísticas os definem? Segundo a experiência dos GAL interve-
nientes nestas sessões, as verdadeiras redes são constituídas
e construídas por indivíduos activamente implicados. Estes
membros:

têm pontos comuns;®

são voluntários;®

reconhecem as vantagens do intercâmbio de experiências®

e da aprendizagemmútua;
colaboram numa base não hierárquica e não directiva;®

podem estabelecer mecanismos e estruturas para atingi-®

rem objectivos comuns;
aceitam as responsabilidades bem como as vantagens de®

pertencerem à rede;
participam activamente.®

Umdos participantes nas sessões realçou a importância de se
ter o espírito voltado para a «criação de redes». Esta expressão
referia-se aos que contribuempara a actividade de colaboração
em rede, e dela beneficiam, e que pensamdemaneira a procu-
rar reforçar a rede. Que estado de espírito é este? Como se pode
definir? Será que alguém o tem? Na verdade, trata-se apenas
de reconhecer que estamos todos inseridos numa comunidade
de desenvolvimento rural mais vasta, que abordamos a nossa
actividade numa perspectiva de abertura que reflecte essa
dimensão e que fazemos todos parte de uma iniciativa mais
vasta. Por outras palavras, significa termos resposta para as
seguintes questões cruciais:

quem se encontra numa situação semelhante à minha®

e pode trabalhar comigo?
quem deve ser avisado sobre o que acabo de aprender?®

quem o pode fazer?®

quem deve ser informado dos resultados?®

quem pode ajudar?®

Obviamente, a pergunta que decorre desta série de questões
é a seguinte: porque devíamos criar uma rede, e quais são os
objectivos?

Objectivos e papéis da criação de redes

Passando em perspectiva as exposições dos moderadores e
dos outros documentos apresentados durante asmini-sessões
plenárias, observa-se uma tendência para examinar em que
medida a criação de redes contribui para o Leader, e não o
inverso. Tal tendência está um pouco em contraste com o
objecto das mini-sessões plenárias e do presente artigo. As

mini-sessões concentram-se claramente no modo como o
método Leader+ contribuiu para a criação de redes, trazendo
vantagens e criando valor acrescentado. Por outras palavras,
a atenção é dada sobretudo à actividade de colaboração em
redes, que está directamente ligada ao Leader+. Ao examinar
os objectivos da criação de redes, é portanto necessário incluir
dois objectivos: os objectivos explícitos da rede Leader e os
objectivos susceptíveis de ser atingidos mediante a criação
de redes.

Quais são os objectivos da rede?

Os objectivos da rede Leader tendem a ser os que estão mais
estreitamente associados às unidades de rede e são geralmen-
te determinados e relativamente restritos. Eles referem-se ao
apoio ou à facilitação dos processos de criação de redes.

A criação de redes, na verdade, pode ser considerada um ele-
mento central dométodo Leader e do seu programa. Constitui
o pressuposto para as parcerias e as relações no âmbito do ter-
ritório dos GAL, ligando os níveis locais, regionais e nacionais,
e inserindo finalmente o programa numaperspectiva europeia.
A construção de relações através da colaboração em redes re-
flecte claramente o conceito central do Leader e contribui ainda
mais para os processos de inovação, de partilha e de transfe-
rência da experiência.

Ao examinar estes objectivos, é importante reconhecer que
não podemos pensar numa rede isoladamente: as redes não
existem isoladamente. Se criamos redes eficazes, somos todos
intervenientes emmúltiplas redes e estas interconexões e in-
teracções representam a essência da verdadeira colaboração
em rede e a fonte de uma grande parte do valor acrescen-
tado produzido pela participação. Através desta interacção,
o método Leader pode tornar-se mais largamente conhecido
e aplicado, o que contribuirá demaneira essencial para o pro-
cesso de integração.

Os objectivos visados pela colaboração em rede são, portanto,
vastos e reflectem as características que definem uma rede.
Consistem principalmente em reunir as pessoas (e suas orga-
nizações) em torno de um interesse comume emempreender
actividades que lhes sãomutuamente vantajosas. Os exemplos
seguintes forammencionados durante estudos de caso:

reunir os indivíduos em torno de temas, de acções ou de®

problemas;
influenciar as mudanças;®

formar grupos cooperativos ou de colaboração;®

construir ou desenvolver relacionamentos interpessoais;®

desenvolver aptidões e capacidades individuais e colectivas;®

desenvolver a confiança individual e colectiva;®
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partilhar os recursos, incluindo competências especializadas;®

facilitar os fluxos de informação;®

obter os resultados que as pessoas ou os GAL individuais®

não podem atingir.

Estes objectivos podem ser reunidos em três domínios fun-
damentais:

o agrupamento de pessoas;®

o estabelecimento de mecanismos para o intercâmbio de®

informações;
ummeio de aprender uns com os outros.®

A colaboração em rede torna-se assim um instrumento eficaz
da extensão e da influência do Leader através da Europa rural
e contribui para a eficácia, eficiência e impacto do Leader em
todos os países da UE e à escala da UE.

Quais são os papéis compreendidos na colaboração em rede?

Os diversos estudos de caso e discussões associadas ilustraram
as variações ao nível da prossecuçãodesses objectivos segundo
as diferentes redes. Ficou ainda claro que os diversos objectivos
e papéis não podiam ser considerados demaneira isolada, mas
ofereciam interacçõese complementaridades consideráveis. Dos
exemplos examinados, é possível evidenciar um vasto terreno
comumentre os principais papéis assumidos pelas redes, apesar
de poderem realizadas tarefas de modo diferente. As diversas
URN apoiame ajudama coordenar estes papéis numamaior ou
menor extensão. Os seguintes papéis comuns a todas as redes
são sugeridos pela experiência dos seus intervenientes:

fornecer apoionaprocuradeparceiros, estabelecer domínios®

de acção comum, intervenções conjuntas e cooperação;
implicar activamente uma gamamais vasta de partes inte-®

ressadas rurais;
recolher, reunir e transmitir informações;®

promover o intercâmbio das melhores práticas e®

dos resultados;
colaborar com os GAL através de diversos métodos para®

facilitar o intercâmbio de informações, de experiências e de
conhecimentos;
fornecer conselhos, formação e assistência técnica fundados®

nesta experiência;
estimular novas ideias, promover as novas formas de pensar,®

a inovação e a qualidade;
dar maior força aos componentes, graças ao facto de per-®

tencer a um conjunto mais vasto;
servir de intermediário entre os indivíduos e as organizações®

cujas abordagens são diferentes;
encorajar e facilitar as transferências entre as redes;®

segundo certos países, contribuir demaneira decisiva para®

o reforço do capital social, como confirmam os resultados
da avaliação;
informar e promover as políticas e as acções emmatéria de®

desenvolvimento rural;
apoiar a execução e a avaliação de programas (sobretudo®

graças às URN).

Os dois estudos de caso seguintes, retirados das apresentações
das mini-sessões plenárias, fornecem exemplos diferentes da
maneira como as diversas formas de actividade de colabora-
ção em rede podem reforçar a implicação.

Este estudo de caso letãomostra como o apoio à cooperação
através da rede ajudou a apoiar a formação de grupos locais
e o envolvimento no seio desses grupos.

Estudo de caso: a criação de GAL na Letónia mediante
cooperação Fórum Rural Letão

O Fórum Rural da Letónia é uma nova rede de GAL informal
formada em Dezembro de 2004. O Fórum reúne 14 dos 28
GAL letões como membros de pleno direito, participando
os outros 14 na qualidade de observadores. Os objectivos
do Fórum são os seguintes:

promover o desenvolvimento sustentado das áreas ru-®

rais letãs;
reforçar o desenvolvimento da sociedade civil nas zonas®

rurais favorecendo o desenvolvimento e a cooperação
com os grupos de iniciativa locais;
defender os interesses dos habitantes rurais nas institui-®

ções nacionais e internacionais;
construir parcerias com as organizações governamen-®

tais, as ONG, as empresas e as outras organizações.

A cooperação é um elemento-chave da abordagem da
Letónia. O sucesso neste domínio foi um elemento-chave a
ter em conta na selecção dos grupos de acção local letões,
actualmente como no passado. Através da cooperação, os
GAL prosseguem os objectivos seguintes:

formar um capital social;®

desenvolver temas prioritários em âmbitos ou sectores®

específicos;
assegurar o financiamento e o apoio de peritos;®

reforçar, pela colaboração, a identidade regional do GAL®

e melhorar o acesso aos recursos.
®
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Isto produziu resultados em termos de maior envolvimento
emelhor participação: novas actividades sociais e económicas,
competências inéditas, maior envolvimento de novos parcei-
ros de cooperação, melhoria do ambiente e do património
cultural, contribuindo todos estes elementos para a melhoria
do quadro socioeconómico.

Estes resultados fundaram-se numa experiência muito li-
mitada, com excepção de um pequeno número de GAL. A

necessidade de dispor de tempo e de apoio suficientes para
desenvolver tal actividade, é reconhecida e procurada pelo
Fórum Rural da Letónia. A experiência mostra que os GAL que
utilizaram o Fórum Rural da Letónia como um instrumento
dispõemde uma gamamais vasta de parceiros de cooperação
e estãomais fortemente comprometidos com osministérios e
com outras organizações públicas, privadas e sociais. A inten-
ção é continuar a cultivar essa experiência na Letónia e alargar
a cooperação na Europa, através da rede.

Estudo de caso: a Irlanda reúne uma gama mais vasta
de partes interessadas

A rede Leader irlandesa dedica-se a unir as pessoas e a criar
parcerias, especialmente reunindo pessoas cujas vidas são afec-
tadas pela política rural. A rede envolve os GAL Leader e outros
grupos locais organizados segundoométodo Leader. Os grupos
incluem geralmente agricultores, organizações ambientalistas,
mulheres, jovens, empresas privadas, organismos públicos e au-
tarcas. Através da estrutura dos GAL, milhares de habitantes das
zonas rurais desempenhamumpapel activo no desenvolvimen-
to local. A rede Leader irlandesa estima que o método Leader
pode aprofundar a participação de todas as partes interessadas
locais de toda a Irlanda e a adesão aos GAL demonstra que isso
é possível. Para tal, é necessário encontrar novas maneiras de
mobilizar os diversos potenciais humanos, sociais, económicos,
culturais e ambientais de cada território e adoptar uma perspec-
tiva mais vasta no que se refere à concorrência e à inovação.

Trabalhando em rede, e não enquanto GAL individual, foi
possível obter sucessos consideráveis implicando a popula-
ção rural, de várias maneiras, com o Governo, as agências, os
programas e os projectos. Eis alguns exemplos dos óptimos
resultados conseguidos:

o trabalho comoMinistério dos Assuntos Comunitários e dos®

Assuntos Rurais de ExpressãoGaélica (Departmentof Commu

nity Rural andGaeltachtAffairs) conduziu a umdiálogo aberto
com a rede e a representação dos interesses Leader em vá-
rios grupos de trabalho governamentais de alto nível;
o apoio governamental à rede, garantido através do finan-®

ciamento de um coordenador a tempo inteiro, um coorde-
nador de «pequenos programas alimentares» e uma base
administrativa;
o apoio aos GAL destinado a desenvolver o pequeno sector®

artesanal alimentar (nomeadamente com a actividade do
coordenador e as publicações locais;
a concessãode apoio àparticipaçãodo Leader nos principais®

eventos domundo rural, tais como os «Campeonatos Mun-
diais do Mundo Rural» («World Ploughing Championships»);
o apoio à rede para distribuir programas de formação atra-®

vés dos seusmembros (formação especializada a empresas
do sector alimentar);
a adjudicação e a difusão do «Programa Social Rural» pelos®

GAL membros, o que encoraja os pequenos agricultores
e pescadores a participaremmais activamente nos melho-
ramentos e nas actividades comunitárias.

Através destas e de outras iniciativas, a rede tem tido sucesso
no desenvolvimento de novas modalidades de participação
activa das populações rurais.

O estudo de caso irlandês mostra como a rede Leader permitiu facilitar, encorajar e intensificar o envolvimento de um número mais
vasto de partes interessadas no desenvolvimento rural através da colaboração em rede.
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Tipos de redes

A diversidade das redes e das suas actividades foi amplamen-
te sublinhada no presente artigo, bem como nas discussões
e apresentações nas quais ele se inspira. Quais são então os
principais tipos de redes que existem? O estudo do Contact
Point do Observatório Leader+ sobre a criação de redes iden-
tificou três tipos de redes Leader:

as unidades de rede oficiais;®

as redes «informais»;®

a rede das administrações.®

Em alguns países, pode existir um único tipo de rede, enquan-
to noutros podemestar presentes os três tipos e noutros ainda
pode existir uma solução mista das três tipologias.

Em primeiro lugar, é importante considerar a principal distin-
ção, ou seja, a diferença entre uma entidade facilitadora, a uni-
dade de rede nacional, e a rede dos GAL Leader, os próprios
membros da rede. As redes ascendentes (as informais, próprias
dos GAL) e as descendentes (unidades de apoio nacionais) são
necessárias e desempenham um importante papel. As redes
ascendentes concentram-se nas actividades de criação de con-
tactos e de redes, enquanto as redes descendentes desem-
penham um papel mais técnico. Estas entidades são mais ou
menos distintas consoante os Estados-Membros, mas as suas
funções e responsabilidades são claramente diferenciadas.

Unidade de rede

A unidade de rede é frequentemente designada pelo termo
«a rede», e o que geralmente se chama de «rede» corresponde
de facto à unidade de trabalho em rede. Este uso indevido
dos termos tem contribuído para criar confusão a propósito
do conceito em geral. As unidades de rede a nível europeu,
nacional e subnacional são os instrumentos e as estruturas
que contribuem para o objectivo geral da criação de redes.
São na verdade catalisadores que reúnem os indivíduos, for-
necendo umquadro de referência para um «sistema destinado
a desenvolver e a manter o contacto com as pessoas que in-
tervêm no mesmo domínio» (definição do termo «rede» pelo
Oxford EnglishDictionary). Os diferentes níveis das unidades de
rede, em si, participam numa rede europeia única. Em geral,
devem responder pelas suas acções perante a autoridade de
gestão e não têm funções representativas ou de criação de
contactos.

Nas fases preliminares de uma rede Leader, a unidade de rede
émuitas vezes encarregue de «fazer» a ligação em rede. Em
muitos aspectos, isto reflecte o papel fundamental da unidade
facilitadora e iniciadora da colaboração em rede entre os GAL.

Trata-se de um papel determinante para favorecer o envolvi-
mento dos GAL na actividade de colaboração em rede, a fim
de colher os frutos desta actividade. Raramente a criação da
rede é a primeira ideia que surge no espírito quando se elabo-
ra a estratégia e se tornam os GAL operacionais. Desde uma
fase precoce, os GAL tendem inevitavelmente a concentrar-se
a nível local, e é nesta fase que os recursos e as capacidades
da unidade de rede podem desempenhar um papel vital, de-
senvolvendo a sua actividade no interesse da rede e dos seus
membros. Com efeito, foi sugerido que a unidade de rede,
o elemento descendente da colaboração em rede, oferece ser-
viços dos quais o grupo destinatário desconhecia necessitar.
Ao intervir dessa maneira, esta deve reconhecer o risco implí-
cito de ser entendida como paternalista ou didáctica.

Mini estudo de caso: Polónia

A experiência polaca demonstrou uma clara compreensão
do papel de uma unidade de apoio de rede, o que levou
a sugerir que uma organização deste tipo deveria:

animar os membros da rede facilitando e incentivando®

a participação, a comunicação e o intercâmbio;
organizar conferências, acções de formação e eventos®

(mas reconhecendo que estas actividades não consti-
tuem necessariamente uma colaboração em rede, no
seu verdadeiro sentido);
encorajar a apropriação da actividade de criação de re-®

des, reconhecendo que o principal valor acrescentado
provém das actividades empreendidas pelo conjunto
dos membros;
orientar-se pelas necessidades dos membros, ou seja,®

por um grupo directivo (através do qual os membros
possam também conduzir avaliações e transmitir co-
mentários à unidade).

A divisão das responsabilidades e esta complementaridade
evidente das duas partes foram claramente demonstradas no
estudo de caso irlandês. A rede Leader irlandesa e a unida-
de de apoio Leader irlandesa colaboraram estreitamente nos
últimos quatro anos. Ambas as organizações compreende-
ram os seus respectivos papéis. A rede dedicou-se a apoiar a
participação dos seus membros na elaboração da política de
desenvolvimento rural e na colaboração em rede aos níveis
nacional e europeu. A unidade de apoio prestou assistência
técnica para alimentar esta acção e para promover a inovação,
favorecer uma parceria activa dosmembros e facilitar o desen-
volvimento organizacional por conta dos GAL.
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Redes GAL

Ao analisar as redes de GAL é útil considerar em primeiro lugar,
as diferentes formas e os fundamentos da criação das redes.
A principal distinção definida refere-se às redes horizontais
e verticais. As redes horizontais não são hierárquicas e incluem
membros de umnível comparável dentro de umadeterminada
população ou de um domínio de interesse. Estes membros
podem ser indivíduos, organizações, empresas, agências, etc.
As redes verticais reúnemmembros com diferentes níveis de
participação numa sociedade ou numa hierarquia organiza-
cional, um sector, ou um domínio de interesse. A título de
exemplo, eles ligam os grupos das comunidades rurais aos
operadores, investigadores e políticos responsáveis pelo de-
senvolvimento rural.

Exemplos de redes horizontais:

a® world wide web, a rede mundial mais vasta (ramos inde-
pendentes, mas interligados);
as redes de energia eléctrica;®

os aeroportos e linhas aéreas;®

os amigos, familiares e colegas (tambémpode servertical);® as
organizações ou associações afins.

Exemplos de redes verticais:

as parcerias locais dos GAL no Leader;®

as ONG, os funcionários municipais, o sector privado, os®

indivíduos;
as administrações nacionais, regionais emunicipais (reunidas,®

por exemplo, numa rede ambiental);
os grupos e redes de grupos, como:®

parques tecnológicos ligados a umgrupo de actividade,®

junto de uma universidade,
grupos ligados numa rede.®

Na iniciativa Leader+ existem redes verticais e horizontais:

a parceria local do GAL é uma rede vertical e horizontal;®

as redes locais criadas por projectos podem ser verticais ou®

horizontais, segundo o domínio em causa;
as redes transnacionais criadas no âmbito de projectos de®

cooperação são geralmente horizontais;
as redes nacionais Leader da UE são horizontais entre os®

GAL.

As próximas redes nacionais de desenvolvimento rural não
foram ainda organizadas e será interessante observar a sua
forma e a sua estrutura.

Estudo de caso finlandês: interacção entre as redes

A experiência finlandesa confirma que todos somos, cons-
ciente ou inconscientemente, agentes de várias redes for-
mais e informais. No estudo de caso finlandês, foi eviden-
ciada a interacção da rede Leader com outras redes formais.
As redes formais são criadas por outros intervenientes no
terreno, geralmente segundo um modelo descendente,
pelas autoridades ou por outros parceiros essenciais. Ao
cooperar nestas redes, é necessário recordar que a rede
actua como interface e serve múltiplos clientes, nomeada-
mente os candidatos ou potenciais candidatos do projecto
e os funcionários em todos os níveis de administração. Em
certos aspectos, o trabalho em redes formais é mais faci-
litado, na medida em que as redes já estão previamente
constituídas. Noutros aspectos, elas são mais complexas e
burocráticas, devido às formalidades, às regras e às exigên-
cias administrativas. As redes formais diferem em todos os
países, mas a sua natureza é geralmente muito idêntica.

As redes formais existentes na Finlândia, bem como as suas
principais funções e características são as seguintes:

A unidade de rede nacional Leader: faculta formação, in-®

formações, contactos, ajuda e assistência. De fácil acesso,
masmuito pequena, permite uma boa cooperação com
o Ministério da Agricultura e da Silvicultura.
Ministério: fornece formação, informações e orientação®

em matéria de regulamentação. Oferece boa coopera-
ção com ligações fáceis e directas, embora dependentes
do contacto individual.
Autoridades regionais: muito independentes e com aten-®

dimento diferente consoante as zonas. Quando tudo cor-
re bem e as informações circulam nas duas direcções,
formam uma boa parceria no desenvolvimento da admi-
nistração e no processo de tomada de decisão nos GAL.
São umbomexemplo de rede oficial que, para funcionar,
necessita de manutenção de todas as partes.
As administrações locais, ou seja, os municípios, desem-®

penham o papel de organismo pagador e fomentam
uma importante rede de desenvolvimento e de infor-
mação. Dispõem de uma experiência considerável e de
funcionários capacitados, que são referências importantes
no seio da administraçãomunicipal. São parceiros essen-
ciais e seria um perigo ignorá-los.
As aldeias oferecem uma parte importante de poten-®

ciais candidatos, sendo a cooperação eficaz dentro desta
rede importante para aplicar a estratégia do GAL. Esta
rede é simultaneamente formal e informal. Se não existe
ainda na região do GAL, este deve criá-la.
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Pontos fortes, fragilidades, resultados e lições para
o futuro

Do seminário surgiu claramente que o Leader tem um papel
importante na criação de redes rurais, um papel que nenhum
dos oradores ou participantes nas mini-sessões plenárias pôs
seriamente em causa. O Leader apoia várias formas de cria-
ção de redes a diversos níveis e, em consequência, reforça a
cultura da criação de redes, graças a uma activa definição de
objectivos. Os dados apresentados realçam a multiplicidade
de formas de que esta actividade se reveste e amaneira como
ela é inerente a tantas acções do Leader. Ao avaliar o Leader,
um dos maiores desafios refere-se à definição e análise dos
impactos dométodo e das partes que o constituem. A criação
de redes, tendo em conta a natureza da actividade e a sua
colocação no âmbito do Leader, não é diferente. A abordagem
incita os indivíduos a procurar vantagens através da criação de
redes ou a criá-las? Certamente, do que decorre, parece que
os incentiva a considerar e a utilizar activamente a criação de
redes como uma ferramenta. Uma das componentes da rede
é mais forte ou mais fraca do que outra? Deste seminário, é
impossível tecer considerações em termos absolutos sobre as
variações entre as redes. Contudo, existem alguns indicadores
claros de sucesso, que surgem da experiência colectiva con-
siderada, que revelam os aspectos da criação de redes mais
significativos e os domínios que necessitam de atenção.

As lições

Acima de tudo, as redes referem-se aos indivíduos e à sua par-
ticipação: o melhor instrumento para criar uma rede é o ser
humano e, sem a sua participação, não existe rede. O apoio à
criação de redes permite à população rural colaborar activa-
mente na rede e retirar vantagens reais através das reuniões
que substituem as redes virtuais.

No lançamento de uma nova rede, é necessário haver um
entendimento comum sobre a expressão «criação de redes»,
e particularmente sobre a diferença clara entre a rede (reunião
voluntária dosmembros, nomeadamente os GAL) e a unidade
de apoio técnico.

Tal como a própria iniciativa Leader, o desenvolvimento das
redes representa claramente um processo evolutivo que be-
neficia demedidas destinadas a alimentá-lo e a relançá-lo. Um
aspecto crucial desta actividade consiste em estimular um «es-
pírito de colaboração em rede» e em incentivar as pessoas a
aderir, a participar, a partilhar e a contribuir.

O sucesso da abordagem à criaçãode redes no Leader demons-
tra as vantagens da animação de redes, mas reflecte também
opróprio Leaderno seuparadoxoascendente: o funcionamento

é óptimo quando facilitado. O Leader constitui, portanto, uma
intervenção e, por definição, não representa uma abordagem
totalmente ascendente. Isto aplica-se a qualquer tipo de rede
(associação voluntária de estruturas ou unidade de apoio téc-
nico remunerado): a animação reveste-se de grande importân-
cia e contribui fortemente para determinar os resultados que
a unidade de rede deixa como legado.

A independência das redes é posta em causa por esta neces-
sidade de animação, sobretudo no início, quando é preciso
convencer as pessoas a aderir à iniciativa. A abordagem adop-
tada pelas unidades de rede parece geralmente ter sido eficaz
e coerente com a filosofia do Leader, ao facilitar e apoiar o
desenvolvimento das redes, mantendo simultaneamente uma
certa distância em relação à actividade em si.

Tanto as redes ascendentes (redes informais dos GAL) como as
descendentes (unidades de apoio nacionais) são ambas neces-
sárias edesempenhamumpapel importante. Numa situaçãoem
que os GAL já operam e formaram as suas redes informais é ex-
tremamentedifícil legitimaruma rededescendenteouumanova
unidade de rede. É necessário compreender claramente os dife-
rentes papéis e a maneira como eles podem complementar-se.

O jogo de contactos e de influências pode ser um grande pro-
blema fomentando a discórdia em certas redes, em particular
na relação com as unidades de rede financiadas por fundos
públicos. Em outros Estados-Membros isso não constitui um
problema. Talvez no futuro estes dois tipos de redes devam
estar separados emduas organizações distintas, como já acon-
tece na Irlanda e em Portugal, por exemplo.

Para além do desenvolvimento da força colectiva gerada pela
colaboração dos GAL, a criação de redes também contribui sig-
nificativamente para o desenvolvimento do capital social emdi-
ferentes níveis do programa. Observamos um forte impacto da
colaboraçãoemredeaonível local, ligandoosprojectos e as acti-
vidades. Tal capital é igualmente construídonosgruposde acção
local, implicando os diversos parceiros e incluindo os efectivos.

Em tudo isto emerge todavia umpressuposto, na base do qual
apenas «os verdadeiros protagonistas do Leader» podempar-
ticipar numa rede «informal», e as organizações públicas como
as autoridades de gestão devem ser objecto de tratamento
distinto. Isto conduz à separação unidimensional das redes em
três tipos e funções:

1. unidades de rede nacionais oficiais— apoio técnico;
2. redes «informais»— assuntos políticos e função de contactos e
influências;

3. rede de administrações— gestão e apoio directo em temas
limitados.
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Esta divisão não será contraproducente para todo o princípio
da parceria e da criação de redes? Pode ser atingido um equi-
líbrio entre os respectivos deveres e o envolvimento das di-
ferentes componentes da rede, na prossecução de objectivos
comuns?

As redes evoluíram com o programa Leader e, de um modo
geral, uma rede está sempre em fase de crescimento, quer se
trate do número dos seus membros, dos tipos de parceiros
que envolve, ou da suamaturidade. São os contactos entre as

redes (ao nível dos membros e dos animadores) que tornam
esta evolução possível. Parafraseando a finlandesa Liisa Hame,
«as redes são como crianças, precisam de muitas atenções e
cuidados enquanto pequenas, são por vezes uma fonte de
problemas, mas quando crescem são uma boa fonte de criati-
vidade e de informação proveniente do mundo exterior».

O exemplo seguinte referente à Polónia reflecte muitos des-
tes ensinamentos na criação de uma nova rede num novo
Estado-Membro.

Estudo de caso: Polónia Prepare— Pre-accession Partnerships for Rural Europe— Soluções práticas para criar
uma nova rede

Os factores seguintes devem ser levados em conta no âmbito da criação de redes Leader nos novos Estados-Membros:

um pequeno número de GAL, muito recentes, com escassas experiências a partilhar;®

uma tendência para se apoiar em soluções descendentes existe em ambas as partes (no «topo» e na «base») e diminui®

lentamente;
todos estão muito empenhados, não dispondo de tempo (ou assim o crêem) para participar nas redes;®

as pessoas têmmuita vontade de cooperar e de tirar partido da experiência dos outros.®

Que soluções práticas se mostraram eficazes na Polónia?

Isso muito depende de contactos pessoais; as redes «virtuais» (baseadas na® web) podem ser eficazes, mas de preferência
depois de se terem encontrado face a face (desenvolver a confiança, identificar interesses comuns, criar a motivação).
Se existe um fórum de discussão, esse fórum deve ter ummoderador para estimular a discussão, introduzir novos temas, etc.;®

este tipo de intervenção não implica o dispêndio de muito tempo ou dinheiro, mas exige empenho e regularidade.
As formalidades são menos importantes do que a «substância»: por vezes, uma rede informal funciona melhor do que uma®

rede formal, com papéis e procedimentos bem definidos, o que significa também que nos devemos concentrar primeiro na
«substância» (uma causa comum, por exemplo).
São desejáveis soluções organizacionais flexíveis (por exemplo, presidência rotativa, função administrativa/de secretariado),®

o que previne atitudes passivas.
São desejáveis reuniões frequentes, apesar da falta de tempo: devemos criar soluções inovadoras paramanter o envolvimento®

(ligar as reuniões da rede a outras manifestações, tais como conferências e teleconferências ou reuniões via Skype).
As pessoas devem geralmente ser mais abertas e criativas durante as visitas de estudo, instrumentomuito útil de colaboração®

em rede, mesmo à escala nacional.
Algumas das actividades podem incumbir aos grupos de trabalho (que realizam a maior parte do trabalho e depois apre-®

sentam as soluções/os resultados aos demais), apesar de haver o perigo de maior diluição da apropriação.

A unidade de rede nacional polaca desempenhou um papel fundamental no apoio a estas soluções práticas, empreendendo
os tipos de actividade exemplares realçados na secção consagrada aos papéis das unidades de rede.
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Cooperação

Introdução

Realizaram-se em paralelo duas mini-sessões plenárias para
analisar o tema «O valor acrescentado e as vantagens da co-
operação». A análise geral deste tema beneficiou da apresen-
tação e do exame de uma gama mais vasta de experiências
e de conhecimentos. Havia duas apresentações distintas com
moderadores diferentes, tendo sido expostos e debatidos seis
estudos de caso e redigidos dois relatórios pelos respectivos
relatores. As apresentações dos estudos de caso abrangiam os
aspectos seguintes da cooperação Leader: a nível de projectos,
GAL, territórios e URN.

Apesar da base comum, as duas mini-sessões plenárias abor-
daram o tema demaneira relativamente diferente, adoptando
perspectivas distintas. Embora esta forma de trabalho consti-
tuísse um desafio para a definição dos pontos fundamentais
e dos ensinamentos a extrair de uma estrutura comum, trazia
tambémalgum valor acrescentado ao permitir considerar um
conjunto de aspectos variados.

Os dois moderadores apresentaram o contexto com introdu-
ções, oferecendo cada um uma panorâmica dos objectivos
prosseguidos com a cooperação, dos resultados alcançados
e dos factores subjacentes que contribuem para o sucesso
das abordagens. Estas introduções incluíam as suas opiniões
sobre o modo como a cooperação evoluiu com o método
Leader, proporcionado o devido enquadramento contextu-
al. As apresentações foram brevemente reunidas, por um dos
moderadores, no seguinte texto:

As apresentações dos estudos de caso e as discussões abran-
geram diferentes aspectos da cooperação, cujos principais
elementos podem ser articulados em sete pontos:

factores de motivação para a actividade de cooperação;®

objectivos da cooperação;®

experiência, fundamento e condições prévias com vista®

a uma cooperação efectiva;
desenvolvimento subsequente dos processos e dos instru-®

mentos;
tipos de assistência necessários e apreciados;®

tipos de resultados ou vantagens susceptíveis de ser atin-®

gidos, formas de expressão e consequências;
ensinamentos extraídos da experiência Leader+para desen-®

volver, no futuro projectos de cooperação mais sólidos.

O resto do artigo descreve estes pontos a partir dos três prin-
cipais elementos de discussão comuns que serviram de base
às próprias sessões:

os principais resultados (® outputs) ligados ao exame das ex-
periências apresentadas;
as principaismensagens e os ensinamentos suscitados nes-®

tas sessões;
as questões por resolver que constituem um desafio e ne-®

cessitam de esclarecimento.

Os exemplos dos estudos de caso tratados nas apresentações
ilustram quanto precede. Foram identificadas e discutidas as
realizações do Leader+, as forças e as fragilidades reveladas
pela forma como a actividade foi implementada e os ensina-
mentos destinados a melhorias futuras.

Os principais resultados (outputs) e objectivos

Vamos analisar neste artigo os principais pontos surgidos nas
apresentações e resultantes da vasta experiência dos partici-
pantes, bem como das discussões subsequentes no âmbito
dos seis temas mencionados anteriormente.

Os objectivos da actividade de cooperação são complexos e
referem-se tanto ao processo como ao produto da coopera-
ção. Eles tanto podem ser internos ao GAL, como externos,
referindo-se a um território, a uma actividade ou a umproces-
so do desenvolvimento rural mais vasto. Os objectivos podem
ser múltiplos, ou seja, podem ser uma combinação de todos.
A cooperação é claramente muito mais que um simples inter-
câmbio de informações, e este aspecto foi claramente com-
preendido pelos participantes.

Informal no Leader I, completamente apoiada a nível trans-
nacional no Leader II, alargada a parcerias com regiões na-
cionais ou com regiões exteriores àUE no Leader+, mantida
no período de programação 2007-2013, a cooperação é ni-
tidamente uma característica central do «método Leader».
Ela é considerada um «plus» e não é obrigatória, uma vez
que os projectos de cooperação podem ser complexos
e difíceis de executar, mas é proposta aos grupos já que
isso pode reforçar a sua acção local.
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As discussões definiram três tipos de objectivos principais:

políticos (promover a participação da UE);®

estratégicos (procurar as vantagens graças a um espírito®

mais aberto);
operacionais (aceder a competências suplementares).®

O principal objectivo político definido, considerado absoluta-
mente crucial no caso presente, foi o de contribuir para o pro-
jecto europeu, promovendo o envolvimento e a participação
da sociedade civil. Há um reconhecimento geral de que os GAL
e as comunidades rurais sãomais fortes unidas, e que a coope-
ração pode permitir participar activamente numa Europa rural.
O outro principal objectivo político identificado consistia em
alargar ométodo Leader a novos territórios, a novos sectores,
a domínios de complementaridade, ou seja, contribuir para o
processo de integração em curso.

Os objectivos estratégicos tenderama concentrar-se no reforço
do GAL e da sua estratégia, no desenvolvimento da sensibili-
zação para os problemas, nas oportunidades e nos instrumen-
tos para esse efeito. A contribuição para o desenvolvimento
de redes era uma condição essencial. Alargar e aprofundar o
âmbito da cooperação, intensificando emantendo relações já
existentes, poderá contribuir de forma significativa para o GAL
e para o desenvolvimento da estratégia. Há também objecti-
vos estratégicos que estão relacionados directamente com o
projecto específico ou com a estratégia do GAL. Os exemplos
aqui citados incluíam o desenvolvimento de novosmercados,

o que pode ser conseguidomelhorando a qualidade da oferta
e dos produtos, graças à cooperação ou a actividades comer-
ciais comuns. Atrair recursos financeiros suplementares para
uma região pode constituir outro objectivo estratégico, de
acordo com o qual os fundos são apenas atribuídos à activi-
dade de cooperação, o que significa que a participação num
projecto cooperativo garante um financiamento suplementar
para a região e a estratégia do GAL.

Os objectivos operacionais referem-se directamente à concep-
ção e à difusão dos projectos, bem como às vantagens obti-
das de uma complementaridade mútua. A título de exemplo,
as regiões de cooperação Leader, ao congregarem esforços
e recursos, podem ultrapassar as dificuldades e obter assim
resultados inacessíveis de outro modo. Na elaboração de pro-
jectos, deve procurar-se o intercâmbio de experiências e de
saber-fazer, em benefício de todos os parceiros. A cooperação
pode tentar atrair recursos adicionais para a região ou para
actividades, permitindo desenvolver amassa crítica necessária.
Desta forma, é possível ultrapassar os obstáculos que, num
outro contexto, teriam impedido o lançamento, a atribuição
de recursos e o desenvolvimento do projecto.

Na realidade, namaior parte dos casos édifícil separar estes três
tipos de objectivos, na medida em que estão inevitavelmente
ligados, complementando-se e reforçando-se. No entanto, im-
porta estar ciente que estes tipos de objectivos existem, que
a cooperação é uma actividade pluridimensional e que os efei-
tos podem ser difundidos em cada um desses domínios.

Estudo de caso: objectivos múltiplos de Haut-Jura

O GAL do Parque Nacional Regional de Haut-Jura (www.parc-
haut-jura.fr) tem uma longa experiência de cooperação, pois
já implementou cinco projectos ao longo de dez anos. Estes
projectos implicavam:

Mont Sangbé (Costa do Marfim) de 1994 a 2001;®

Haut Bellunese em Itália (2000-2001) no quadro do Leader®

II;
Värmland na Suécia (2000-2001) no âmbito do programa®

europeu Recite II;
Haut Bellunese em Itália (2005-2007) no quadro do®

Leader+;
Rovaniemi na Finlândia (2005-2007) no quadro do®

Leader+.

A cooperação foi desenvolvida inicialmente com umobjectivo
político:

com o Mont Sangbé, o objectivo era lançar uma aborda-®

gempara a exportação de um conceito de desenvolvimen-
to sustentável a favor de países terceiros. Infelizmente, não
foi possível concretizar esse projecto conforme previsto;
com o Haut Bellunese, Rovaniemi ou Värmland, no âmbito®

dos programas Leader ou Recite, o objectivo é participar na
ideia de construção da Europa e agir de modo a que essa
construção seja realizada através e com os territórios e os
seus habitantes, e não apenas com os governos.

O segundo objectivo é de ordem estratégica. Consiste em
pensar que o futuro de uma região como o Haut-Jura, mon-
tanhosa e portanto difícil, é possível criando redes com o

®
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exterior. É ao mesmo tempo uma questão de modernidade
e de sobrevivência.

O terceiro objectivo é operacional. A região não dispõe de
todas as competências ou experiências exigidas e necessita de
procurá-las no exterior. Foi o caso de Värmland, com a experi-

ência de eco-turismo, de Rovaniemi, com a utilização de novas
tecnologias, ou de Haut Bellunese, com os conhecimentos de
História e a valorização do património ligado a eventos/produ-
ções. É quase certo que Haut Jura não teria encontrado estes
diferentes níveis de especialização unicamente pela coopera-
ção interterritorial com uma outra região francesa.

Experiências, pré-requisitos e fundamentos da
cooperação

A experiência adquirida através dos sucessivos programas
Leader sugere que a cooperação a nível nacional e, em par-
ticular, a nível transnacional é o grande desafio no quadro
do programa Leader. Isto foi demonstrado em muitas das
avaliações dos GAL e dos programas nacionais. Ao examinar
a experiência da actividade de cooperação, surgem algumas
condições prévias ou fundamentais muito significativas que
apoiam a adopção da questão da cooperação pelos GAL.
Se essas condições prévias estiverem reunidas, os GAL do
Leader necessitarão demenor apoio para desenvolver, lançar
e executar os projectos de cooperação. No entanto, importa
reconhecer que, mesmo quando estes pré-requisitos ou con-
dições básicas estão presentes, assegurar a actividade de co-
operação implica um trabalho árduo e muita preparação. Na
ausência de tais condições, serão incontestavelmente neces-
sários trabalhos suplementares para desenvolver a actividade
e criar estas condições.

As condições prévias ou fundamentaismais importantes iden-
tificadas são as seguintes:

É essencial reunir uma predisposição para a coopera-®

ção e as competências necessárias. É igualmente vital
uma cultura de cooperação que implique as comuni-
dades, os GAL, as regiões e as autoridades de gestão.
Num cenário óptimo, as autoridades de gestão e os ou-
tros organismos administrativos implicados na gestão
ou na difusão do Leader têm interesse na cooperação e
desempenham um papel activo na sensibilização para
as oportunidades e para as vantagens da cooperação.
O papel da URN na colaboração com estas autoridades e
com estes GAL pode ser fundamental.
Os GAL possuem competências sociais e um capital so-®

cial bem desenvolvidos: a cooperação funciona melhor
quando há gestores, dirigentes e partes interessadas locais
do Leader com experiência de desenvolvimento a longo
prazo, competências linguísticas e, em particular, espíritos
abertos. O processo de cooperação baseia-se na abertura,

em dar e receber. As vantagens são assim obtidas sem
competição. As pessoas envolvidas devem vencer omedo
de participar e de partilhar.
Uma condição prévia lógica para ter competências sociais®

e capital social é um sistema de governação local ou regio-
nal sólido para o Leader, que seja capaz de implementar
uma estratégia de desenvolvimento local coerente com a
metodologia Leader. Para cada parceiro, os projectos de co-
operação devem abordar as necessidades e a estratégia. É
sempremelhor quando há uma ligação natural e uma base
de entendimento que torne a cooperação atractiva.
Éessencial encontrar e trabalhar comoparceiro adequado.®

É necessário promover uma base de entendimento co-
mum e a capacidade de se complementarem. Em teoria,
isso pode ser conseguido através de relações já existen-
tes com possíveis parceiros e de experiências de co-
operação anteriores. Os projectos de cooperação podem
ser particularmente exigentes para GAL pequenos que
dispõem de escasso recursos, devendo-se ter em conta
este aspecto na escolha de parceiros. A experiência da
colaboração em rede é vital para criar confiança, e uma
URN, experiente e bem informada, pode desempenhar
um papel fundamental neste aspecto.
Definir e prosseguir objectivos de cooperação cla-®

ros e quantificáveis, no início do processo, é essencial
para obter resultados de qualidade. A maior parte das
vezes a cooperação só surge quando a parceria local
está fortemente estabelecida e a estratégia local im-
plementada. A utilização dos fundos destinados à co-
operação surge tardiamente no programa, ficando
sujeita à regra N+2. Esta regra exerce frequentemen-
te impacto no âmbito e na qualidade das actividades
empreendidas.

Teoricamente, a cooperação baseia-se na predisposição, na
experiência, na estratégia do GAL e na procura de umparceiro
com base em interesses comuns e com uma ideia de projecto
perfeitamente desenvolvida, mais do que num intercâmbio
de informações «geral». O exemplo seguinte, o GAL de Verein
Pillerseetal-Leogang, demonstra a importância de alguns destes
factores.
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Estudo de caso: o GAL de Verein Pillerseetal-Leogang

OGAL Verein Pillerseetal-Leogang (www.regio-tech.at) con-
duziu um projecto de cooperação que implica dois outros
GAL austríacos e um finlandês. Esse projecto consistia num
intercâmbio prático e intenso entre pequenas empresas de
turismo que cooperam no domínio temático do turismo
de aventura e de actividades ao ar livre: actualmente, sete
empresas que oferecemum leque de actividades, incluindo
canoagem, rafting em rápidos, escalada, escalada no gelo,
excursionismo, passeios a pé e de bicicleta, pesca, caça e
rappel. As empresas e os GAL participaramnas três principais
actividades do projecto:

formação, concentrada em aspectos técnicos;®

compensação das flutuações sazonais da actividade®

turística;
cooperação comercial.®

O GAL de Verein Pillerseetal-Leogang inspirou-se na expe-
riência positiva surgida durante a cooperação com o GAL
escocês do sector das telecomunicações, no âmbito do
programa Leader II. O contacto inicial relativo a este projec-
to teve lugar num seminário europeu em 1999. O primeiro
tema comum foi o turismo familiar e, uma vez iniciado o pro-
grama Leader +, os dois GAL desenvolveram imediatamente
os seus contactos e começaram a explorar o tema. O GAL da
Lapónia trabalhou compequenas empresas (commenos de
cinco empregados) para «pensar europeu». O GAL austríaco
convidou os GAL do Tirol a cooperaremno trabalho compe-
quenas empresas que tentavam estabelecer-se nomercado
do turismo dos desportos ao ar livre, já que nas suas regiões
já existiam empresas neste domínio. O objectivo comum
era criar uma parceria entre todas estas pequenas empresas
para trabalharem em conjunto e se promoverem interna-
cionalmente em grande escala. Os GAL beneficiariam desta
parceria, preservando, aomesmo tempo, a sua independên-
cia. O projecto era compatível com o carácter sectorial das
estratégias individuais do GAL e adaptava-se amuitos outros
projectos e actividades no quadro destas estratégias.

As três actividades utilizaram oportunamente as competên-
cias específicas de diversos parceiros. Os instrutores finlan-
deses foram responsáveis pela componente de formação e
os guias finlandeses estiveram a trabalhar na Áustria duran-
te a sua estação baixa. As empresas colaboravam todas na
iniciativa demarketing, desenvolviam o projecto através de
grupos estabelecidos localmente e alargavamo intercâmbio
transnacional da experiência, actuando como clientes mis-
tério para avaliar as ofertas dos seus parceiros.

Factores demotivação

Amotivação para a participação na cooperação pode ser uma
tarefa da. O envolvimento empenhado e esclarecido conduz a
umamelhor compreensão, não apenas da abordagem Leader,
mas tambémda zona rural em causa. Isto reforça a importân-
cia de umgrande empenhona cooperação, emprincípio como
umobjectivo político e estratégico, que reflecte uma vontade
de mudança e de constante aprendizagem.

Alguns parceiros do programa e instâncias responsáveis des-
confiam, no entanto, de tal actividade, considerada como um
elemento supérfluo. A cooperação constitui uma fraca priori-
dade: é vistamais comouma oportunidade e umacaso do que
como uma acção essencial ou obrigatória. A actividade local
tende a ser prioritária, uma vez que émais óbvia, tangível e di-
recta e os resultados são visíveis de forma mais imediata. Por
conseguinte, para incentivar a participação, temde se conven-
cer uma instância responsável, um parceiro de financiamento,
o GAL ou o presidente de um comité de decisão e tem ainda
de se demonstrar que a cooperação produz resultados e se
concentra sobretudo mais nas vantagens do que na própria
actividade. É necessário demonstrar que a cooperação traz
valor acrescentado, não só para o próprio projecto, mas tam-
bém, no âmbito do programa, para todos os outros projectos.
A necessidade de se concentrar nas vantagens e nos resultados
constitui, neste caso, a mensagemmais clara.

Quais são os outros factores importantes favoráveis à
cooperação?

Se concentrar-se nas vantagens é, por si só, um factor demotiva-
ção essencial para a cooperação, também é fundamental, quan-
do se trata de executar a acção, ter um projecto com objectivos
claros. A cooperaçãonão éumamotivação suficiente: émais um
meiodoqueumobjectivo.Oprojectodeve, portanto, prosseguir
um objectivo ou uma perspectiva específica concentrando-se
nasquestões comuns.Aexperiênciamostramuitas vezesque isto
foi o incentivo inicial para lançar um projecto de cooperação.

Donde provém a ideia e o objectivo deste projecto, e onde
encontramos os parceiros adequados? Em alguns casos, o
ponto de partida era uma reflexão sobre a estratégia local.
A cooperação é considerada como uma solução, umamanei-
ra de resolver certos problemas locais ou de permitir fazer
qualquer tarefa que um GAL não pode cumprir sozinho.
O GAL empreende então uma pesquisa mais minuciosa e
sistemática de ideias e parceiros. Noutros casos, os respon-
sáveis do GAL ou outros agentes locais já com experiência
de cooperação e das redes associados são muitas vezes a
origem de novos projectos. Em alguns casos, pode tratar-se
do Leader II (primeira experiência de cooperação, utilização
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de instalações fornecidas pelas redes nacionais e europeias),
no contexto da Feira de Cooperação Leader+ e de outros
eventos ou redes. Os contactos informais através do processo
das redes podem levar à identificação de necessidades ou

oportunidades comuns conducentes ao desenvolvimento da
actividade cooperativa. Uma vez mais, a Unidade de Rede
Nacional pode ter um papel-chave ao motivar e apoiar esta
actividade.

Estudo de caso: uma experiência de cooperação transnacional irlandesa

Este projecto de cooperação transnacional entre dois GAL espanhóis e o GAL de Duhallow (Irlanda), inicialmente elaborado no
âmbito do programa Leader II, reforça o papel das pequenas escolas rurais na construção de uma identidade local e favorece
o desenvolvimento comunitário desde muito cedo. Esta ideia partiu de contactos informais da rede e procurou alargar o en-
volvimento do Leader a novos grupos-alvo, novos sectores e novas áreas geográficas.

As escolas rurais sofrem um declínio demográfico e uma falta de investimento que se regista hámuitos anos, mas constituem
a primeira experiência de socialização dos jovens rurais. O GAL Preperineo na região dos Pirinéus e o Integral na região deMúrcia
chegaram àmesma conclusão. Os três GAL participaram em seminários do Leader e durante uma conversa informal, um almoço
ou uma pausa, discutiu-se o desejo dos GAL espanhóis desenvolverem, através do Leader, uma rede europeia de escolas rurais.
O projecto começou por um intercâmbio de informações e pelo trabalho desenvolvido num pequeno número de escolas em
cada uma das três regiões dos GAL. Uma delegação espanhola, incluindo presidentes das câmaras locais, directores de escolas,
docentes e quadros administrativos, bem como alunos e membros e funcionários do GAL consagraram uma visita de estudo
de uma semana a Duhallow, na Irlanda, em 2001. A visita foi retribuída por uma delegação irlandesa com idêntica composição,
mas que incluía ummembro do instituto de formação de docentes irlandês, que avaliava simultaneamente o papel e o futuro
das pequenas escolas rurais.

O projecto alargou-se agora a três GAL na Irlanda e compreende seis escolas. Através deste projecto, os GAL irlandeses, inspi-
rando-se na experiência espanhola, elaboraram um projecto-piloto em que «reuniram» pequenas escolas rurais para superar o
problema das economias de escala. Isto significa quematérias como as ciências, as tecnologias de informação e de comunicação,
a música e os estudos ambientais podem agora ser introduzidos nessas escolas.

Antes, nenhuma das escolas contava com um número de alunos suficiente para justificar a contratação de professores especia-
lizados. Contudo, ao reunirem-se, as escolas puderam recrutar docentes especializados para lhes ensinar essas matérias. Os GAL
venceram a apatia local, motivando os pais a ter um papel mais activo na escola, formando conselhos de pais locais e angariando
fundos para as escolas. Os professores são incitados a criar uma rede e a trabalhar colectivamente para conceber e aplicar as
diversas políticas, que representam muitas vezes um verdadeiro desafio para as pequenas escolas com carência de pessoal. O
projecto levou o Leader e a própria União Europeia a entraram nas vidas destas crianças e dos seus pais, proporcionando-lhes
uma existência tangível e real.
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Oacesso aos recursos, ou a sua utilização damelhor forma, po-
dem constituir factoresmotivantes, e alguns destes elementos
foram realçados nesta experiência.

Em muitos Estados-Membros, os fundos relativos ao eixo
3 (criação de redes) não foram afectados previamente aos
GAL e tiveram de ser objecto de uma proposta distinta.
Os GAL individuais podem utilizar a cooperação para atrair
mais financiamento para o seu território.

Os fundos destinados à cooperação podem ser utilizados para
empreender actividades que não podiam ser financiadas de
outro modo ou para obter resultados que, de outra maneira,
não seriam conseguidos. Podem ser afectados, por exemplo,
aos recursos humanos que, por vezes, representam o tipo de
financiamento mais difícil de obter para um projecto local.
Estes fundos são frequentemente utilizados para apoiar pro-
jectos que não estavam previstos quando a estratégia local
foi concebida. A necessidade de conseguir uma massa crítica
suficiente para obter os resultados pretendidos pode tornar o
todo superior à soma das partes. As zonas rurais têm recursos
pessoais limitados, que não lhes permitem solucionar proble-
mas específicos ou optimizar o seu potencial. Congregando
recursos complementares, elas podem ultrapassar estes en-
traves e obter resultados que, de outro modo, estariam fora
do seu alcance.

As boas experiências são vitais e reforçam a motivação para
participar. Quemparticipou emacções de cooperação eficazes
considera a experiência bastantemotivadora, o quedemonstra
que o sucesso pode ajudar a convencer os cépticos. Para mui-
tos dos participantes, a exposição a novas experiências suscita
um envolvimento maior e mais amplo, o que pode reforçar
a pertinência do projecto e a participação da comunidade.
O aumento dos conhecimentos e a acumulação das expe-
riências foram os principais factores de motivação que en-
corajaram os GAL a participar em projectos de cooperação.
A cooperação ajuda as comunidades rurais e a Europa alarga-
da a conhecer-se melhor. Por outro lado, alarga o alcance do
Leader e a experiência do laboratório Leader dentro e entre
as comunidades rurais.

Os factores dissuasivos ou os desafios coexistem com os fac-
tores de motivação. Os problemas que prejudicam uma co-
operação bem sucedida são substanciais.

As principais dificuldades são: divergências entre parceiros,
que devem ser ultrapassadas, uma nova forma de parceria
que contemple objectivos e prioridades dos outros, e (no
caso da cooperação transnacional) as diferenças culturais e
linguísticas. A questãoda distância é fundamental e representa

um desafio na perspectiva de uma colaboração eficaz. Os
GAL podem participar de maneira desigual num projecto.
Um GAL que desenvolve uma cooperação projectiva pode
colaborar com outros GAL menos interessados ou projecti-
vos, eventualmente através de um ou dois elementos mais
activos, o que pode causar tensões e dificuldades dentro e
entre os GAL. As diferenças entre os programas Leader po-
dem também apresentar dificuldades, pelo facto de serem
atribuídas diferentes prioridades à cooperação, contribuindo
para os consequentes impactos a nível demotivação e de do-
tações orçamentais. Por último, pode tambémhaver alguma
tensão entre os interesses locais e os interesses alargados ou
transnacionais. Como Jean-Pierre Dichter declarou no plená-
rio, ao resumir este tema, «É evidente que a pele está mais
perto de nós do que a camisa». (É evidente que as questões
locais nos tocammais de perto).

Por conseguinte, é essencial enfrentar estas dificuldades con-
centrando-se nos factores de motivação positivos, definindo
objectivos claros e abordando as condições prévias anterior-
mente evocadas. Depois disso, devemos estudar os processos,
os instrumentos e os apoios que ajudarão a garantir o sucesso
da cooperação.
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Processo e instrumentos

Os instrumentosmais importantes que fazemparte do proces-
so e permitem abordar os desafios e agarrar as oportunidades
de cooperação, são o planeamento e a execução cuidadosa do
projecto. Émuito importante reconhecer que este processo in-
tensivo requer muito trabalho e necessita de ser controlado.

Emprimeiro lugar, o projecto em si é vital. Deve tratar-se de um
projecto realista e deve ser exequível. Deve adaptar-se às estra-
tégias de desenvolvimento local de todos os GAL envolvidos,
não apenas nas do parceiro que lançou o projecto ou do par-
ceiro responsável. Deve corresponder a uma necessidade ou
oportunidade reais. Caso contrário, será um gesto vazio, que
não contribui para uma verdadeira parceria, cooperação ou
vantagem reais. Por conseguinte, é fundamental lembrar que
uma cooperação efectiva tem lugar entre diversos protagonis-
tas e que a cooperação entre os GAL é apenas de mediação
(o que corresponde à sua função). Em última análise, trata-se
de um mecanismo destinado a reforçar o envolvimento da
comunidade rural no projecto europeu.

Identificar e trabalhar com os parceiros adequados é fulcral
e requer uma procura criteriosa para encontrar uma base de
entendimento comum. Osmétodos possíveis são tratados an-
teriormente. Neste aspecto, é essencial assegurar a harmonia
entre as autoridades públicas envolvidas. Este exercício não
é particularmente interessante, mas reveste-se de uma impor-
tância fulcral, nomeadamente no que diz respeito aos seus
sistemas financeiros. Neste contexto, a capacidade demanter
a autodeterminação é crucial para simplificar o processo bu-
rocrático e evitar atrasos.

É preferível que cada parceiro detenha o controlo orçamental
da actividade no próprio Estado. É necessário ummecanismo
que permita equilibrar os custos entre os diferentes parceiros
e reflectir as diferenças do custo de vida entre os diferentes
Estados-Membros. Por essa razão, a orçamentação do projecto
deve ser transparente. Cada parceiro deve saber, concordar
e perceber antecipadamente o que deve pagar. Cada umdeve
encarregar-se de uma acção específica, no mínimo. Se assim
não for, não há cooperação efectiva.

A fase de preparação é fundamental para estabelecer os con-
tactos e as formas de comunicação e para tomar a decisão de
colaborar. Os fundos disponíveis no quadro do Leader II para
facultar esta primeira visita de contacto são ainda uma grata
recordação para quempassou pela experiência de cooperação
no âmbito daquele programa. É atribuída grande importância
a este primeiro contacto face a face, para estabelecer boas
relações de trabalho, contacto esse que não pode ser substitu-

ído por telefonemas, e-mails, correio, oumesmo por qualquer
outro meio de comunicação à distância. Quando as pessoas
já se conhecem e estão de acordo relativamente à decisão de
cooperar então podem comunicar por outros meios.

É essencial definir claramente quem faz o quê, onde e quando.
O planeamento eficaz deste processo é portanto indispensá-
vel. É evidente que as acções comuns necessitam de um forte
parceiro responsável, mas só não chega. A atribuição das ta-
refas no seio da parceria responsável pelo projecto de coope-
ração é importante. Não se deve esperar ou mesmo permitir
que o parceiro responsável pelo projecto arque com todas
as responsabilidades e que os outros parceiros se limitem
a segui-lo. É necessário existir uma distinta divisão de tarefas.
As pessoas devem ter a perfeita noção do que se espera delas
e essa ideia deve ser-lhes transmitida de forma precisa e eficaz.
Todos os parceiros devem ajudar a criar um canal natural de
informação.

Os recursos humanos disponíveis representam uma conside-
ração essencial nesta atribuição de tarefas. Por um lado, é ne-
cessário facilitar o pleno envolvimento dos parceiros, mas, por
outro, é necessário garantir que as competências adequadas
para organizar e comunicar eficazmente estão presentes
e suficientemente implicadas e financiadas. Neste contexto,
o parceiro principal deve ter a seu cargo uma tarefa específica:
assegurar a implementação de um processo de acompanha-
mento contínuo, a fim de ser possível seguir o progresso do
projecto depois do termo do período Leader.

Asmini-sessões plenárias colocaramemgrande evidência a ne-
cessidade de a cooperação se concentrar mais em projectos
concretos do que numa simples transferência ou intercâmbio
de conhecimentos. Isto coloca, no entanto, a questão do valor
destes projectos de intercâmbio: podem estes servir de pre-
cursores com vista a uma cooperação reforçada? Neste caso,
a questão gira em torno dos resultados procurados: impactos
moderados (tais comoa introduçãodeoutras regiões e culturas,
o sentimento de pertença àmesma comunidade em qualquer
ponto do país ou da Europa ou o confronto de ideias com ou-
tras perspectivas) ou impactos profundos, tais como a criação
de emprego ou de valor, actividade inédita neste domínio. A
experiência mostra que, se se pretende impactos profundos,
é necessário uma acção comum, que reforçará a cooperação
consolidando a cultura de cooperação e enriquecendo os im-
pactos moderados suscitados pelos intercâmbios.
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Apoio

Os objectivos do Leader são implicar GAL com muita e com
pouca experiência em projectos de cooperação. Por conse-
guinte, são necessários serviços de apoio específicos para
permitir a participação dos GAL com pouca experiência.
Com efeito, como observou um delegado «é preciso ajudá-
-los a descobrir o que eles ignoram». Que elementos-chave se
encontram na experiência dos participantes?

Em primeiro lugar, a criação de uma atmosfera positiva favo-
rável à cooperação no seio da comunidade Leader a nível na-
cional parecemuito importante. Considera-se que esse enco-
rajamento é essencial, a ponto de algumas pessoas preferirem
a direcção obrigatória, mas uma tal medida deve beneficiar de
recursos suficientes.

Parece ser indispensável a assistência técnica destinada a en-
corajar os GAL e ajudar a criar condições e capacidades ade-
quadas. Os GAL inexperientes necessitam de uma forma de
assistência técnica gratuita, em especial durante a fase de co-
operação inicial. Esta assistência podia incluir a disponibi-
lização de formação para a cooperação, ou organização de
eventos ou workshops sobre cooperação, a ajuda de peritos,
um fundo de lançamento consagrado ao desenvolvimento
da parceria, etc. O anterior apoio financeiro para reuniões de
orientação destinado a iniciar a cooperação suscitou um en-
tusiasmo considerável. Este tipo de cooperação não envolve
grandes riscos financeiros e representa uma primeira etapa
para projectos de cooperação concretos.

Não se deve pensar que o apoio inicial é suficiente. Durante
a implementação dos projectos de cooperação, seria útil ofe-
recer aos GAL o apoio de um perito para, de vez em quando,
rever o processo de execução e debater eventuais conflitos.

As URN e o Contact Point doObservatório do Leader+ têmaqui
um papel importante, por exemplo, ajudando a procurar par-
ceiros de cooperação, moderando as sessões de lançamento
ou elaborando a proposta do projecto. As verdadeiras redes
dos parceiros do GAL são igualmente essenciais, na medida
em que podem permitir a partilha de apoio de tutoria entre
os GAL. Esta função não cabe às URN.

O principal objectivo para o apoio à cooperação consiste em
reduzir os limites de participação, facilitar a partilha de solu-
ções simples, identificar o legado de anteriores experiências
Leader e partilhá-lo com os seguintes. Trata-se, portanto, de
uma cooperação voltada para o futuro.

O estudo de caso seguinte, que se refere àURN francesa, apre-
senta duas situações em que o seu envolvimento facilitou

Estudo de caso: a URN francesa

Os GAL franceses podem beneficiar de uma subvenção de
6 000 euros para financiar a primeira reunião com os par-
ceiros transnacionais. Este montante permite financiar esta
primeira fase fundada nos intercâmbios. Esta etapa é ne-
cessária, mas não suficiente para implementar um projecto
de cooperação. A concepção de um verdadeiro projecto
de cooperação com uma acção comum é um elemento
unificador e realça mais o valor acrescentado da coope-
ração. Se o projecto de cooperação se baseia apenas em
intercâmbios, é na verdade mais difícil convencer os pro-
tagonistas locais (especialmente os eleitos) das vantagens
da cooperação, uma vez que não há resultados concretos.
A cooperação não é um objectivo. É uma forma de alargar
e reforçar as estratégias do desenvolvimento local.

Além disso, a definição de acção comum não é tão restri-
tiva em França. A criação de um suporte de comunicação
conjunto foi entendida como um bom exemplo de uma
acção comum. Nem todas as acções comuns eram muito
ambiciosas, mas constituíam uma etapa suplementar em
relação a um intercâmbio. Que vantagens retiraram os par-
ceiros de cooperação dos seus projectos?

Em França, a URN formulou sete boas razões para cooperar:

elaborar produtos locais;®

reforçar a coesão, a identidade e a imagem;®

encontrar novas pessoas e descobrir caminhos alterna-®

tivos de pensamento e de acção;
aumentar a abertura da Europa e a sua sensibilização®

para as zonas rurais;
tirar partido da ajuda substancial oferecida pelo Leader+®

para a cooperação;
evitar atrasos e preparar a sua região para os desafios®

pós-2006.

Mais concretamente, os principais resultados da coopera-
ção para os GAL franceses são os seguintes:

vantagens económicas (redução de custos) e benefício®

acrescido de um novo mercado de produtos;
novas soluções para os desafios locais;®

reforço da identidade das zonas rurais.®

e desenvolveu uma verdadeira cooperação que trouxe valor
acrescentado e ajudou a convencer os protagonistas locais do
interesse da cooperação.
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Resultados

As vantagens da cooperação às escalas nacional e europeia
ultrapassam largamente o âmbito pretendido nestas sessões.
De ummodo geral, as vantagens da cooperação identificadas
a nível do GAL podem ser divididas em três grandes catego-
rias: resultados tangíveis, intangíveis e indirectos e que podem
produzir vantagens sociais, técnicas ou estratégicas.

Os resultados tangíveis são relativamente fáceis de avaliar
e aparecem como um resultado concreto de uma acção co-
mum— por exemplo, os festivais, novos produtos ou inicia-
tivas conjuntas demarketing. Estes resultados avaliam-se em
termos de criação ou manutenção de postos de trabalho,
desenvolvimentode infra-estruturas, criaçãode valor local para
as pequenas empresas, melhoria da imagem da região, etc.
Os projectos «reais» são necessários para produzir valor acres-
centado. Tal pode ser muito simples, por exemplo, em opera-
ções como a partilha, a aquisição ou a divisão de tarefas dos
GAL para partilhar ou reduzir os custos unitários. Estes resul-
tados podem alicerçar uma cooperação efectiva e as conse-
quências a nível das redes são consideráveis.

Os resultados intangíveis são mais difíceis de avaliar e têm
tendência para ser mais moderados e orientados para os pro-
cessos. Exemplos destes resultados são: o efeito «mobilizador»
da cooperação, a capacidade de atingir uma massa crítica,
a partilha de recursos para aumentar o valor acrescentado, o
alargamento da fonte de conhecimentos, a criação de redes
no seio da comunidade Leader, a reflexão da imagem da pró-
pria região na experiência de outras regiões, a descoberta da
percepção e a resolução dos problemas em diferentes países
e culturas contribuindo assim para o processo de integração
europeia.

Resultados indirectos: estes são muito mais difíceis de avaliar
formalmente, embora possam sermuito evidentes para as pes-
soas envolvidas. Os exemplos, neste caso, são: uma melhor
mobilização dos parceiros locais para participarem na difusão
da estratégia local (graças à aquisição de uma nova perspecti-
va sobre a sua actividade quotidiana), a motivação acrescida
e umamaior autoconfiança entre os intervenientes rurais. Estes
podem comparar os seus problemas comos de outras regiões,
ter um espírito mais aberto e inspirar-se em ideias desenvol-
vidas noutros locais. As zonas rurais podem aceder a novas
perspectivas para desenvolveremno futuro. Os resultados são
significativos em termos de desenvolvimento do potencial hu-
mano (desenvolvimento profissional, por exemplo).

Muitos dos resultados dos projectos de cooperação inserem-se
nestas duas categorias. Assim, quando o principal resultado
da cooperação é o intercâmbio de experiências, isso significa

muitas vezes que os objectivos pretendidos inicialmente
(desenvolvimento denovos produtos emercados, por exemplo)
não puderam ser alcançados.

Amaterialidade destes três tipos de resultados difere de forma
considerável, mas a demonstração da eficácia dos resultados
e a publicidade associada são essenciais para motivar a par-
ticipação e a cooperação efectiva. O legado deste tipo de co-
operação reside nos resultados visíveis e demonstráveis que
podem ser transferidos para futuros programas e para fora
dos limites dos programas Leader. A cooperação destacou-se
comoummeio vital para partilhar os resultados do laboratório
Leader. Omaior problema ainda não resolvido refere-se àma-
neira de capitalizar aomáximo as vantagens e as experiências
da cooperação e dos projectos realizados.

Foi sugerido que a Comissão podia e devia fazer mais para
ajudar os GAL a conquistar e explorar as vantagens acessíveis
e alcançadas pela cooperação, aproveitando assim os bene-
fícios desta actividade. Alguém observou que «não temos
necessidade de inventar sempre qualquer coisa de novo, por-
que estamos circundados de bons projectos e de ideias inte-
ressantes— precisamos apenas de nos ligar uns aos outros»,
ou seja, criar as ligações de que o Leader depende.
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Competências humanas
e desenvolvimento
das capacidades
PorThomas Norrby:
membro do Comité de Direcção da unidade de rede sueca
do Leader+ e perito temático do Contact Point
do Observatório do Leader+

Introdução

O presente artigo fundamenta-se no conteúdo e nos resulta-
dos damini-sessão plenária «Competências humanas e criação
de redes». Pretende chamar a atenção para a importância do
aproveitamento da competência humana e apresentar al-
guns exemplos e métodos utilizados no âmbito do programa
Leader+, tendo emvista o desenvolvimento contínuodas com-
petências humanas a diferentes níveis. Este artigo não esgota
o problema, já que todos os implicados no Leader extraíram
novos conhecimentos com a sua participação no programa.
Espero que este artigo possa proporcionar alguns ensinamen-
tos importantes adquiridos no âmbito da utilizaçãodométodo
Leader e disponibilize uma base de reflexão pessoal no que se

refere ao vosso processo de aprendizagem no futuro e ao do
vosso grupo Leader.

O termo «competências humanas»utilizado nopresente artigo
não se refere apenas aos indivíduos num contexto local, mas
às pessoas a todos os níveis, nomeadamente políticos e fun-
cionários, o que corresponde ao espírito do próprio Leader.
Paralelamente, o desenvolvimento das capacidades não se
refere apenas a indivíduos, mas também às estruturas que
permitem reforçar a acção individual e colectiva. Esta cons-
titui uma das inovações importantes que o programa Leader
trouxe à Europa rural.
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Gerir a mudança: tónica na aprendizagem

No início dos anos 90, Peter Senge, um universitário de Stan-
ford, depois de ter estudado as mudanças organizacionais,
publicou uma obra intitulada «The fifth Discipline— The Art
and Practice of The Learning Organisation (1990).» (A Quinta
Disciplina—Arte e Prática da Organização de Aprendizagem).
Senge afirmava a necessidade da aprendizagem contínua para
os indivíduos e as organizações que produzem e provocam as
mudanças. Ele afirmava que as organizações que aprendem
são: «…organizações cujos membros desenvolvem de forma
continuada as suas capacidades para atingir os resultados pre-
tendidos, em que são estimuladas novas maneiras de pensar
orientadas para o crescimento, as aspirações colectivas são
livres e as pessoas estão sempre abertas à aprendizagempara
adquirir uma visão do todo.»

Este é muito o espírito subjacente ao Leader, mas será que
o Leader foi implementado demodo a que o seu potencial fos-
se inteiramente explorado? Todos têma capacidade de apren-
der coisas novas, mas as estruturas e as rotinas quotidianas
nem sempre estimulama reflexão e a aprendizagem. Amaioria
das pessoas parece reconhecer a importância do desenvolvi-
mento dos conhecimentos e das capacidades. No entanto, este
princípio raramente é aplicado emmuitas organizações.

No âmbito do Leader+, muitos GAL têm essa visão e imple-
mentaram estruturas adequadas, como veremosmais à frente
neste artigo. Um grande número de intervenientes no Leader
têm uma atitude muito positiva a este respeito, mas acham
que é difícil determinar com exactidão qual a diferença entre
trabalhar com o Leader ou com outros programas. A respos-
ta reside talvez no sentimento de pertencer a um ambiente
propício à reflexão e à aprendizagem, que Senge explica da
seguinte forma:

«Quando se pergunta às pessoas o que elas sentempelo facto
de pertencerem a uma grande equipa, o aspectomais surpre-
endente é a importância da experiência. As pessoas evocam
o sentimento de pertencerem a uma entidademais vasta que
elas próprias, de estarem ligadas, de serem criativas. Torna-se
evidente que, para muitos, as experiências surgidas pelo fac-
to de pertencerem a grandes equipas são realçadas como os
períodos mais enriquecedores das suas vidas.»

Neste sentido, torna-se possível moldar a realidade, criar o fu-
turo, em vez de reagir apenas às forças da mudança. Importa
reconhecer que muitas destas pessoas, dado o contexto pro-
pício, criaram este espaço, não se contentando em participar
nele de forma passiva, mas antes de forma activa ou mesmo
interactiva.

Um gestor de uma empresa de consultoria regional, membro
eleito de um GAL, comentou o seu trabalho com o Leader:

«Assistoamuitasreuniõesdedicadasaodesenvolvimentonaminha
região,comdiversos indivíduos,mas foinas reuniõescomogrupo
do GAL que tive o sentimento de tratar as questões realmente
importantes e fazer avançar o processo.»

A questão é saber como este tipo de equipas e de situações
são criados. Seguidamente, neste artigo, iremos explorar alguns
métodos utilizados no quadro do Leader+ e concluiremos com
algumas notas sobre os aspectos que estesmétodos parecem
ter em comum.

Uma nota breve sobre a teoria

Inspirados nas teorias sobre a aprendizagem organizacional
[Senge, 1990, The fifth Discipline (A Quinta Disciplina)], cons-
tatámos que temos necessidade dos elementos seguintes
para uma aprendizagem eficaz no tempo:

O pensamento sistémico: os seres humanos tendem®

a concentrar-se nas reacções e respostas a curto prazo,
o que pode provocar a adopção de medidas inade-
quadas. Se extraímos ensinamentos da nossa própria
experiência, nunca experimentamos verdadeiramente
as consequências damaioria das nossas decisões ou ac-
ções importantes. Por conseguinte, temos necessidade
de alargar a reflexão no espaço e no tempo.
A mestria pessoal: é o processo que consiste em escla-®

recer e aprofundar a nossa visão pessoal e o nosso pro-
fissionalismo, em concentrar a nossa energia, em desen-
volver a nossa paciência, em ver mais objectivamente
a realidade e ser consciente da nossa incompetência.
Os modelos mentais: trata-se de imagens e histórias que®

influenciam a nossa compreensão do mundo. Para os des-
cobrir, é necessário voltar o espelho para o interior para pro-
duzir as nossas próprias imagens domundo, e encontrar um
equilíbrio entre a indagação e a argumentação.
A visão partilhada: formular uma visão comumdo futuro®

que desejamos criar a partir de um conjunto de princí-
pios comuns e de práticas de orientação.
A aprendizagem em grupo: do grego «® dialogos», uma
corrente livre de pensamento através do grupo, que
permite aos membros descobrir ideias que não seriam
capazes de descobrir individualmente. É necessário um
diálogo entre os membros com capacidade para serem
objectivos e proceder a uma real «reflexão comum».
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Desenvolvimentodas capacidades: expressão incon-
sequente ou ponto focal crucial?

Quando instado a falar sobre as experiências relativas àma-
neira de salvaguardar as competências humanas e o desen-
volvimento de capacidades no âmbito do programa Leader+,
Peter Backa, estreitamente implicado nomovimento de acção
das aldeias finlandesas, declarou:

«Estamos a tratar de palavras ‘inconsequentes’, como a compe-
tência, o capital humano e as capacidades. São conceitos difíceis
de definir, complicados de medir, mas mesmo assim reais e cru-
ciais para o desenvolvimento.»

Durante umseminário sobre oprogramade acompanhamento
e de avaliação proposto para o programa Leader foi igualmen-
te afirmado que alguns efeitos do programa diziam respeito a

«…aspectos e impactos imateriais difíceis de avaliar (‘alterações
comportamentais’, por exemplo)»

e que «ummotor de bons desempenhos do GAL consiste em
estruturar a aprendizagem de alguma maneira».

Um dos fundamentos iniciais do Leader é a adopção de uma
abordagem participativa. Este princípio assenta no facto de
o desenvolvimento dever ser prosseguido e só poder ser con-
seguido pelas próprias pessoas. Qualquer programa que pre-
tenda contribuir para mudanças deve utilizar as competências
e a boa vontade das pessoas em causa. São as ideias, as capaci-
dades e a boa vontade da população local, de forma individual

ou colectiva, que podem dar origem ao desenvolvimento e à
mudança. No Leader congregam-se a paixão e o envolvimento
da sociedade civil, o espírito empreendedor e a capacidade de
acção do sector privado e a responsabilidade e o poder orga-
nizacional do sector público.

O valor acrescentado do Leader

UmGAL em Itália concluiu que os ensinamentos extraídos su-
blinham os bons resultados produzidos pela combinação das
abordagens analíticas, participativas e experimentais:

«Oprincipal valor acrescentado do Leader+ através do GAL foi
abordar problemas críticos relativos ao território e fornecer
o seu saber-fazer em matéria de comunicação e abordagem
participativa, a fim de convencer a população local e osmuni-
cípios a desenvolver uma abordagem experimental através de
alguns municípios de interesse para o conjunto do território,
e exercer um vasto impacto nesse domínio.»

O valor acrescentado do Leader é proporcionar uma estrutura
que reúna pessoas de diferentes sectores, elaborar um plano
e criar ambientes, estruturas e métodos para apoiar os seus
esforços. O Leader pode oferecer modelos de trabalho para
acções conjuntas, e nomeadamente reconhecer a importân-
cia da confiança e de uma liderança fiável, sensível e exercida
a vários níveis, aumentar o espírito empreendedor e a inova-
ção, e manter uma constante concentração na reflexão e na
aprendizagem fundada na colaboração. Em suma, isto pode
ser ilustrado da forma seguinte:

Modelo explicativo do desenvolvimento local e regional

As condições prévias
da região ou da aldeia

Confiança e capacidade
de empreendimento

Liderança e aprendizagem

Capacidade da população para
cooperar e renovar

Crescimento sustentável
e desenvolvimento
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Há uma forte ligação entre todos estes aspectos básicos,
especialmente a liderança e a aprendizagem. Introduzir o
método Leader e trabalhar com ele significa adaptar o con-
texto de governação. A liderança deve ser levada a cabo quer
pela autoridade de gestão, a nível administrativo superior ao
grupo Leader, e do próprio GAL. A comunidade local apenas
pode participar activamente no processo se a liderança se
revelar adequada e se for convidada a partilhar os seus co-
nhecimentos e as suas aspirações, o que lhe permitirá utilizar
as suas competências. Esta liderança, para ser sustentável,
deve integrar sistematicamente uma atmosfera de partilha
e de aprendizagem.

«Uma das principais realizações é a introdução pelo Leader
de um processo de aprendizagem contínuo. Um processo
apoiado na sociedade local. Uma outra experiência refere-se
ao desenvolvimento de projectos melhor planeados e redes
de trabalho dinâmicas. Uma ‘revolução cultural’moderada fun-
dada na hipótese de que a sociedade local é capaz de assumir
a responsabilidade de resolver os seus próprios problemas.»
Declaração de um responsável de um GAL dinamarquês.

Dar osmeios e responsabilizar

Opapel principal das pessoas ou equipas envolvidas, que, por
exemplo, foram observadas num estudo (1) austríaco sobre
a integração do Leader, não pode ser desempenhado apenas
pela introdução de uma nova medida, de novas perspectivas
de financiamento ou por medidas administrativas: «Émuito
mais uma questão de dar meios (aos administradores e às
estruturas de apoio) e de delegação de poder (aos protago-
nistas locais e aos intermediários), o que requer a combinação
de um objectivo estratégico explícito commais intervenções
indirectas.»

Um GAL italiano descreveu a sua experiência relativamente
longa de trabalho com ométodo Leader e da sua integração,
desta forma: «A aplicação dométodo Leader para desenvolver
acções suportadas por outros programas permitiu, nomeada-
mente, ultrapassar certos ‘limites’ do próprio ambiente Leader
(limitação de tempo, recursos económicos e interdição de cer-
tos tipos de iniciativas devido a algumas regras específicas,
etc.) e obter excelentes resultados, colocar os problemas e as
boas práticas das regiões rurais em contextos mais alargados

e avançar comumprograma de desenvolvimento consistente,
unitário e sustentável.»

Os comentários anteriores referem-se à abordagem específica
do desenvolvimento económico, que foimuito bem sucedido.
A integração do Leader é sugerida a nível regional, e os seus
métodos devem ser considerados essenciais para o desenvol-
vimento regional integrado.

O estudo austríaco afirmava ainda que: «… a vantagem real de
umaabordagemdo tipo Leader reside na sua elevada capacida-
de para abranger a complexidade do sistema territorial, ou seja,
no que se refere às infra-estruturas rurais, aos bens comuns,
ao património local, às capacidades organizacionais, à trans-
ferência de conhecimentos, ao enriquecimento cultural, etc. A
abordagem regional pode ser combinada comumaabordagem
sectorial para conceber estratégias que têmpor objectivome-
lhorar a competitividade de uma cadeia de valor acrescentado,
por exemplo, no sector alimentar ou das madeiras.»

Assim, o quadro da política da UE pode, na verdade, permitir
uma aprendizagem positiva e o sentimento de «fazer parte
de algo maior». No entanto, este contexto não desencadeia
automaticamente um processo de aprendizagem. Para tal,
é necessário implementar uma abordagem de aprendizagem
consciente que envolva a regiãoproposta e espaçode reflexão,
iniciando-se um diálogo para desenvolvimento de um plano.

Construir visões e planos partilhados

As pessoas competentes sabem como e porquê. Não basta saber
como eoque fazer. Énecessário saber porque se faz de uma certa
forma. Uma ideia sem umplano de acção é sonhar acordado—
um plano de acção sem uma ideia é um pesadelo (Backa).

Um dos métodos implementados pelo Leader é o plano de
desenvolvimento que cada GAL deve ter. A elaboração de um
plano funcional necessita da participação de todos os envolvi-
dos. O processo de planeamento é, por vezes, tão importante
como o próprio plano. Esta é uma das razões porque os planos
elaborados por consultores externos ou por equipasmais redu-
zidas, embora pareçam válidos, depois falham na execução.

Na Finlândia, e provavelmente em muitos outros países euro-
peus, o movimento aldeão representou um pilar importante
para o desenvolvimento local. Ométodoutilizadopara produzir
um «planodedesenvolvimentodas aldeias» reúneos habitantes
locais para examinar e elaborar as futuras evoluções possíveis e
reflectir sobre opotencial da regiãono contextodestes cenários.

(1) Métodos e resultados da integração das inovações e abordagens
Leader nos programas de desenvolvimento rural. Relatório final da
ÖIR—Managementdienste GmbH, Viena, 19 de Abril de 2004.
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Oprograma Leader para a região deOstrobothnia estabeleceu
que os projectos Leader só podiam ser financiados se estives-
sem em sintonia com os desejos da população da aldeia. Isto
não significa que cada habitante da aldeia devesse pronunciar-
-se sobre cada projecto, mas que cada aldeia que pretendesse
obter financiamento para um projecto devia apresentar um
plano a expor a estratégia escolhida pela sua população.

Saber como— E saber porquê!

Oplanomostra a vontadedapopulação (saber porquê), incenti-
va a elaboração de novos projectos e oferece o contexto (saber
como) para os projectos individuais. Este processo, de acordo
com Backa, confere «o máximo poder ao nível mais baixo».

Como escreve Ann McGee-Cooper, que criou o conceito de
«liderança para servir», no livro Insights on Leadership,

«Nas equipas que sabem dialogar ... a inteligência colectiva ul-
trapassa de longe a do membro mais brilhante da equipa. No

entanto, nas equipas onde os membros competem entre si para
saber quem tem razão e ter aúltimapalavra, a inteligência colec-
tiva passa a ser inferior à domembromenos brilhante da equipa,
porque os membros mais brilhantes começam a eliminar-se uns
aos outros pelo jogo de poderes e de intimidação.»

Por conseguinte, uma abordagem participativa não significa
renunciar a defender opiniões pessoais, mas requer que se
diga explicitamente o se pretende dizer, de forma equilibrada
e coma capacidadede ouvir aquilo que os outros queremdizer
com as suas palavras ou expressões. Muitos testemunhos da
acção dos GAL ao longo dos anos evocam a passagemde «eu»
para «nós», tornando-se numa verdadeira equipa colaborante.
Isto requer tempo e uma abordagem comum e consciente do
caminho que seguimos e das nossas motivações. Não se trata
de umprocesso fácil, mas cada GAL deverá segui-lo. Umama-
neira para aprofundar os conhecimentos sobre este processo
é recomendada pela Região de Dalarma, que apresentou as
suas experiências no seminário do Observatório Leader+ em
Tihany, na Hungria, em Novembro de 2006 (ver caixa abaixo).

A região de Dalarna: seja explícito!

As autoridades regionais do condado de Dalarna, na Suécia, trabalharam durante anos com diversos instrumentos de plane-
amento participativo que envolvem 15 comunidades, bem como representantes da sociedade civil e do sector privado. Num
caso, procurou criar-se planos locais que serviriam para alcançar o objectivo nacional de criar, em todas as regiões rurais, serviços
privados e públicos aceitáveis (lojas, acesso às autoridades, etc.). Este processo destinava-se, desde o início, a concentrar-se na
aprendizagemmútua ao longo do tempo. Reuniões constantes foram consagradas a adaptar o plano à luz de realidades factuais
e da evolução das opiniões. Contudo, apesar de todas estas reuniões e discussões, os resultados foram escassos. Em suma, o
processo demonstrou que as palavras significavam coisas diferentes consoante as pessoas. Na verdade, era mais fácil concordar
com termos vagos do que se cingir aos problemas reais.

Esta experiência demonstrou que a única hipótese de implementar planos funcionais era esforçar-se conscientemente
por passar do implícito para o explícito, para que cada pessoa tente na verdade ser bastante claro a propósito do que se
disse ou foi comunicado ao grupo. A base deste trabalho está numa análise explícita das causas: porque estamos na situação
actual? Só esta análise permitirá lançar um processo de planeamento do programa assente numa discussão aberta:

— Poderemos reconhecer que o nosso programa tem os efeitos pretendidos?
— Como identificar as mudanças a introduzir ara obter os efeitos pretendidos? (métodos empregues para conseguir os resultados)
— Será que se baseiam nos pressupostos correctos?

Embora estas questões pareçam simples, as respostas são em teoria uma condição prévia para a planificação de todos os pro-
jectos e programas. Para aprofundar estes aspectos, pode ser útil colocar as questões seguintes:

—Qual é a principal alteração para nos permitir atingir o nosso objectivo?
— Porque não acontece já?
—Qual o problema/obstáculo que está por detrás disso?

Para mais informação, queira enviar um e-mail para o endereço seguinte: eva.lundin@w.lst.se
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Acção e aprendizagem: práticas reflexivas

«Oque aprendeu hoje no trabalho?». Receio o dia emque ami-
nha pergunta ao meu filho «que aprendeste hoje na escola,
meu querido filho?» me seja devolvida com «e o pai, o que
aprendeu?».

Em 1983, Donald Schön escreveu um livro sobre a aprendi-
zagem quotidiana, intitulado The Reflective Practicioner, que
se tornou uma referência para os dirigentes e deu origem a
vários artigos. Este conceito aproxima-se do que Peter Senge
refere como «domínio pessoal» (ver acima). O Leader fornece
um espaço para a acção que permite a uma parceria testar
abordagens novas e inovadoras. Isto, aliado a um tempo e
espaço adequado para reflexão, proporciona um bom am-
biente para a aprendizagem, tanto a nível individual como
colectivo.

Num estudo sueco de Cecilia Waldenström, dedicado aos
agentes do desenvolvimento rural (incluindo o Leader), des-
cobriu-se que havia duas condições prévias que antecedem
um verdadeiro processo de aprendizagem destinado ao de-
senvolvimento local: a existência de um «espaço de acção»
e de um «espaço de reflexão». Isto só é possível num contexto
adaptado. Elena Saraceno, uma das primeiras defensoras do
modelo Leader e experiente na implementação das políticas
da UE, afirmou claramente que:

«OsGrupos de Acção Local, que dispõemde umadotação global
e de relativa liberdadepara decidir sobre o conteúdodos seus pla-
nos de empresa, constituema inovação verdadeiramente radical
do Leader» (Elena Saraceno).

Pode argumentar-se sempre que a aprendizagem não é um
processo de «causa-efeito», mas funciona mais como um
prisma. O conjunto de influências que afectam os resultados
de um processo de aprendizagem é impossível de controlar
e, por vezes, difícil de especificar. Nem sempre é possível
(provavelmente muito raramente) trazer todos os factos à
luz e tirar as devidas conclusões. Qualquer empresário ou
gerente de empresa testemunharia e diria que muitas das
suas decisões são tomadas de maneira instintiva. Isto re-
quer que o grupo da GAL crie um clima de confiança, não
apenas entre os seus membros, mas também entre os be-
neficiários.

No entanto, isso implica que não serviria de muito, ou de
nada, organizar, recolher e guardar o máximo de informa-
ções possível para criar as melhores condições para novas
ideias inovadoras. Isto aplica-se tanto a nível individual como
organizacional.

Aprender com os outros

Avaliações anteriores

Em toda a Europa, estão emcurso vários programas destinados
a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Muitos desses
programas são tambémobjecto de avaliação para verificar se
estão a ser geridos com amáxima eficácia e se respondem aos
objectivos pretendidos. Foram retiradas conclusões impor-
tantes destas avaliações. No caso do Leader, pode ser muito
útil analisar o relatório da avaliação intercalar do Leader + ou
a avaliação ex-post do Leader II: http://ec.europa.eu/agricultu-
re/rur/leaderplus/library/eudocuments/evaluation_en.htm

Há no entanto outras avaliações de programas que incluem
o desenvolvimento rural a nível europeu, nacional e regional.
De acordo com Peter Backa: «Uma das ideias subjacentes ao
método Leader é atravessar fronteiras. Concentrar-se apenas
no Leader é trair o espírito do Leader. A imagem de marca do
Leader é percorrer sectores, regiões e outras fronteiras. Isto
significa que não nos podemos esquecer de utilizar as experi-
ências, as competências e as redes de colaboração de outros
programas europeus, nacionais e mesmo regionais, como os
programas Interreg, EQUAL, URBAN, etc.…»

Melhores práticas

As avaliações raramente chegam àqueles que estão pres-
tes a aplicar novos programas e projectos. As pessoas que
estão directamente envolvidas no desenvolvimento da sua
comunidade ou regiãomuito raramente dispõem de avalia-
ções anteriores como base do seu trabalho de planeamento
e desenvolvimento. Em vez disso, procuram muitas vezes
formas de entrar em diálogo com as pessoas que desen-
volveram esforços pessoais em prol da sua região, pessoas
que tentaram, falharam e voltaram a tentar. Os testemunhos
pessoais são considerados mais interessantes que relatórios
impressos.

Trata-se de umamaneira perfeitamente racional de tratar a in-
formação. Na realidade, o facto de se ter tentado fazer alguma
coisa é digno de maior respeito do que saber como se faz.
Temos tendência para valorizar mais a aprendizagem pela ex-
periência do que pelos estudos académicos, embora não haja
necessariamente contradição entre os dois aspectos.

Segundo Peter Backa, «asmelhores práticas sãoumaboa fonte de
inspiraçãoedeanimação.Maselasnemsempre são fáceisdeutilizar
num contexto diferente. As variações locais, as diferenças culturais
eoutras,podemcriarproblemasseasmelhorespráticas foremcopia-
das de outros lugares e implementadas numnovo contexto.»
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Na verdade, a experiência surgida de umdeterminado domínio
ou numa determinada época pode perfeitamente ser contra-
producente num outro domínio ou noutra época. Assim, qual-
quer experiência deve ser tratada e comparada com outras ex-
periências para retirar conclusões que tenham valor numnovo
contexto. Isto foi explicitamente referido por Arne B. Thomsen
da URN dinamarquesa quando convidou novos Estados-Mem-
bros a aprender com as experiências dinamarquesas:

«Estão convidados a visitar-nos e a ver oquefizemos eosmétodos
que empregámos, mas não tentem imitar-nos! Visitem o nosso
país e visitem outros, mas retirem as vossas próprias conclusões
e actuem de forma autónoma.»
É assim que tratamos a informação na nossa prática quotidia-
na. As novas experiências são «filtradas» através das nossas ex-
periências anteriores para ver como elas se adaptam. Podemos
procurar apoio para as nossas conclusões anteriores em vez de
informações que invalidem antigas verdades. Amaioria de nós
não trata de forma activa informações novas, mas selecciona
antes de reunir e guardar as experiências, para as poder utilizar
mais tarde quando ocorrerem situações idênticas.

Criação de redes

A criação de redes é a forma mais individual de trabalho co-
lectivo. A manutenção de uma boa rede é um dos principais
activos a que qualquer um pode dedicar tempo. Por conse-
guinte, é importante dotar os membros e os funcionários dos
GAL de tempo e de espaço necessário para colaborarem em
rede. Umadasmaneiras de encontrar novos contactos é assistir
aworkshops, nacionais ou internacionais.

Aprender com a experiência: os métodos a adoptar

«A competência é individual, mas é sempre relacionada com
outras pessoas, grupos de pessoas, organizações, redes e co-
munidades. Por conseguinte, deve ser examinada sob os dois
aspectos, individual e colectivo, e encontrarmétodos adequa-
dos» (Peter Backa).

Os métodos são muitas vezes fundamentados nas melhores
práticas, numa tentativa de encontrar e descrever as semelhan-
ças e pondo de lado as características individuais. Ummétodo,
para ser explícito e transferível, deve ser anotado nummanu-
al. Trata-se de saber-fazer. Um bom método em matéria de
desenvolvimento comunitário ou rural deve ser participativo
e constituir um valor acrescentado ao permitir que as pessoas
também compreendam «o porquê».

A instrução devia ser referida como um bommétodo. Em vá-
rios países estão a serministrados diversos cursos para os fun-

cionários e osmembros do GAL a fimde facilitar a transferên-
cia dos conhecimentos entre as diversas fases do programa,
o que também é importante para reforçar as competências
e as capacidades, sem esquecer a colaboração em rede. No
estudo austríaco, concluiu-se que: «O desafio em matéria de
competência coloca-se pela complexidade acrescida e gera-
se pela integração das características do Leader nos grandes
programas de desenvolvimento rural. A assistência técnica e
a animação a dois níveis (entre a autoridade de programação
e os grupos locais e entre os grupos locais e os beneficiários)
desempenhamumpapel crucial, bem como o facto de dispor
de tempo suficiente para aprender e optimizar os processos
organizacionais. O desenvolvimento das capacidades não se
deve restringir apenas ao grupo local».

O ensino e a formação não são apenas formais, mas também
incluemmétodos inovadores como o «círculo de estudo» nór-
dico, que implica a aprendizagem com os pares. Não existe
a figura do docente que detémtodo o conhecimento nemdos
alunos ignorantes. Num círculo de estudo, todos são iguais
e possuem experiências únicas e válidas. Todos têmuma pala-
vra a dizer e todos são ouvintes. A experiência acumulada num
grupo supera a experiência individual de qualquer professor.
Nummundo perfeito, ouvir as experiências de outras pessoas
gera sinergias na forma de novas faculdades e ideias. Um círcu-
lo de estudo pode ter por base material de estudo fornecido
ou a utilização de um método estruturado para a criação de
novas ideias, novos temas, etc.

A cooperação transnacional é uma boa estratégia para desco-
brir novas vias de pensamento e, nomeadamente, para exa-
minar o próprio trabalho com outros olhos quando recebe
visitantes que colocam aquelas «perguntas estúpidas» que
nunca perguntou a si próprio.

«O facto de o Leader+ promover a cooperação transnacional de
modo a estimular a aprendizagem mútua e a criação de uma
massa crítica foi um incentivo importante para os promotores do
projecto» (gestor do GAL austríaco).

«A abordagem similar dos GAL na respectiva zona tornou a coo-
peração possível» (gestor do GAL do Reino Unido).

Quando as organizações comoosGAL criam redes é importante
terem como base um bom trabalho de equipa. É preciso evitar
depender de uma «secretaria internacional» especializada em
todas as questões relativas à cooperação.Esta estrutura é frágil,
já que a saída de umapessoa pode pôr em causa a continuação
da rede. Em muitos países europeus, os GAL têm-se mantido
idênticos durante algum tempo. Isso é positivo em certos as-
pectos, já que a continuidade do GAL assegura a ligação das
competências humanas entre os períodos de programação.
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«O método Leader já foi integrado nas políticas finlandesas,
o que significa que toda a zona rural está coberta pelo Leader
ou por grupos semelhantes ao Leader. Por conseguinte, na prá-
tica, quase todos os GAL prosseguem os seus trabalhos desde o
períodoprecedente, e é fácil preservar as competências humanas
e as redes. A única obrigação consiste em tomar providências
em relação ao «intervalo» entre os períodos de programação,
reduzindo esse intervalo tanto quanto possível e mantendo as
pessoas confiantes e preparadas» (citação de um membro de
um GAL finlandês).

Tal é verdade enquanto o GAL se mantiver forte e prepara-
do para rever e renovar os seus planos e processos. Estas
regiões correm no entanto o risco de não serem suficien-
temente inovadoras, de não permitirem o desabrochar de
novas ideias. Finalmente, em termos de métodos de apren-
dizagem, a avaliação feita por um GAL britânico a um dos
seus projectos, aponta: «A importância da dimensão lúdica
— para os adultos como para as crianças — e a sua capaci-
dade efectiva de produzir uma aprendizagem incidental.»

O que conta é como se trabalha.

Numestudo sobre a integração do Leader, foi sublinhado que,
ao planear uma estratégia de desenvolvimento, é importante
concentrar-se na maneira como as coisa são feitas e não ape-
nas no que é preciso fazer. Este estudo definiu cinco factores
essenciais de sucesso quemerecem ser referidos, uma vez que
representam uma abordagem prática dos métodos e do tra-
balho dos GAL em geral:

Plasticidade: tempo, recursos e flexibilidade suficientes para®

desenvolver a capacidade administrativa de coordenação
interna e externa e para definir as interfaces entre as estru-
turas de apoio e os grupos locais.
Orientação emmatéria de serviços: estruturas intermédias®

de apoio operacional destinadas à assistência técnica e à
animação, a criação de redes e o reforço das capacidades.
Capacidade de resposta: mecanismos de retorno de infor-®

mação com base no diálogo que fazem a ligação entre to-
dos os níveis e tipos de intervenientes-chave e integrando
medidas de reforço das capacidades.
Carácter local: grupos locais mistos (tripartidos) responsá-®

veis pela formulação das estratégias e a selecção dos pro-
jectos (espaço de acção necessário à aprendizagem!).
Orientação estratégica: uma orientação estratégica dos pro-®

gramas operacionais regionais e dos planos de exploração
locais com uma vasta gama de actividades elegíveis para
financiamento.

Quando evocamos a necessidade dométodo, devemosmen-
cionar a auto-avaliação. Ela émuito utilizada como processo

criterioso para acompanhar e avaliar a acção doGAL e tomar as
medidas paramelhorar o programa. Na caixa abaixo, encontra-
-se umamaneira estruturada de utilizar este método em dife-
rentes fases do desenvolvimento do GAL.

Uma etapa adicional — Gestão do conhecimento
regional

Uma região é uma entidade relativamente abstracta combase
numa zona geográfica. Ométodo Leader sugere que o desen-
volvimento de uma região aumenta se a região for definida a
partir de uma identidade comum. A principal vantagem do
sentido da comunidade é certamente uma característica que
deve ser constantemente afirmada e renovada. Que se passa,
no entanto, se o sentido de comunidade for fraco ou repleto
de sentimentos negativos?

A região vulcânica da Styria: uma história de sucesso

A região dos vulcões de Styria (Áustria) é uma associação
Leader+ de 76 comunidades no sudeste de Styria/Áustria.
Trata-se de um território principalmente agrícola, que conta
com cerca de 100 000 habitantes. As características típicas
desta parte da Áustria são as seguintes: uma paisagem vul-
cânica montanhosa, a presença de pequenos agricultores,
uma forte densidade de artesãos, a paisagem natural e a
grande variedade de produtos regionais (zona de óleo de
semente de abóbora, grandes vinhos, sumos de fruta, fiam-
bre, cerveja, etc.)

Para beneficiar do alargamento europeu e reforçar a economia
regional, foi criado um programa de desenvolvimento regio-
nal. No âmbito deste programamuitos e importantes interve-
nientes (políticos, instituições, escolas e universidades, empre-
sas, comunidades, cidadãos) participaram e colaboraram para
fazer prosperar a região.

Para apoiar e melhorar constantemente as actividades de de-
senvolvimento sustentável da região, criou-se um «sistema re-
gional de gestãodos conhecimentos», emassociação comuma
avaliação permanente do processo de desenvolvimento regio-
nal. O objectivo é apoiar a regiãomediante o desenvolvimento
dos seus pontos fortes graças à documentação, à preparação
e à acessibilidade dos conhecimentos regionais pelo público.
A exploração desta base de conhecimentos regional, deverá
gerar um saber-fazer que apoiará o processo de desenvolvi-
mento regional integrado e endógeno, reforçando assim o
potencial de inovação da região.

As tarefas do «sistema regional de gestão dos conhecimen-
tos» são:
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documentar as actividades de desenvolvimento;®

construir uma base de conhecimentos regional;®

gerar os conhecimentos necessários;®

implicar os cidadãos no desenvolvimento regional;®

distribuir as informações e conhecimentos pertinentes;®

desenvolver uma rede regional de competências humanas;®

prevenir os erros.®

O «sistema regional de gestão dos conhecimentos» inclui
dois elementos: um elemento tecnológico sob a forma de um
portal na Internet (Internet e intranet) com um constante au-
mento dos conteúdos e uma componente de sensibilização,
que pretende incentivar uma cultura de partilha de conhe-
cimentos na comunidade dos agentes de desenvolvimento
da região.

O elemento tecnológico (portal Internet) fundamenta-se numa
base de dados pluridimensional que compreende diferentes
módulos a fimde satisfazer as exigências do sistema. O segun-
do elemento pretende sensibilizar e envolver os cidadãos nas
actividades de desenvolvimento regional a fim de criar uma
cultura de partilha de conhecimentos. Para que um sistema
de gestão dos conhecimentos tenha sucesso, cada pessoa
implicada é capaz de identificar as vantagens do sistema no
seu trabalho quotidiano. As actividades seguintes contribui-
rão para criar uma compreensão clara da gestão regional dos

conhecimentos e das suas vantagens para os intervenientes
da região:

workshops® de familiarização;
sistemas de incentivos;®

contar histórias: histórias que ilustrem as vantagens da par-®

tilha de conhecimentos;
divulgação dos conhecimentos regionais através do «jogo®

da região»;
manuais de utilizador;®

relações públicas;®

«eventos de gestão do conhecimento» regionais;®

grupos de peritos.®

Inovação e sustentabilidade

Dois dos princípios orientadores do Leader são a «inovação»
e a «sustentabilidade». A inovação pode parecer à primeira vista
ligeiramente contraditória emrelaçãoà sustentabilidade, umavez
queestanão implica algodeestático. Pelo contrário, como foi afir-
mado, «aúnica constante é amudança». Um requisito préviopara
a sustentabilidadenumcontexto social é a capacidadedeenfren-
tar a mudança. Na verdade, tanto para as comunidades como
para as empresas, a capacidade de promover a inovação e amu-
dança constituemabaseda sustentabilidade. Isso ficou expresso,
de forma clara, pelo grupo da região vulcânica de Stryria.

Região vulcânica de Styria: nunca parar de renovar

De acordo com os protagonistas implicados na região vulcânica de Stryria, é importante identificar as forças da região e con-
tinuar a atribuir-lhes prioridade. Perder essa prioridade pode resultar em estratégias vagas, que serão ineficazes quando forem
aplicadas. A segunda etapa consiste em identificar os intervenientes fundamentais. Geralmente são pessoas com conhecimentos
profundos em certos domínios e que trabalham paralelamente em vastas redes externas. É essencial identificá-las, oferecer-lhes
motivações constantes e proporcionar-lhes incentivos claros para que façam parte do processo. Isto requer a compensação
correspondente ao seu trabalho diário. A comunicação regular entre os intervenientes fundamentais é crucial para o sucesso.

Depois de identificar as potencialidades da região e os intervenientes mais importantes, é possível definir a informação relevante
que deve estar incluída na base de dados da região. Esta informação não deve ser demasiado técnica, já que se corre o risco de
se perder em soluções técnicas e negligenciar as pessoas e a sua contribuição.

As duas últimas recomendações da região vulcânica de Styria são: nunca parar de se desenvolver e melhorar constantemente
o sistema (não só no aspecto técnico). A sustentabilidade depende de um desenvolvimento constante. Isto também implica
que a liderança deve sempre consagrar espaço e tempo para o diálogo sobre novas ideias.

Para mais informações, queira consultar o sítio web seguinte: www.vulkanland.at ou enviarmail para gerstl@vulkanland.at

O tipo de inovação necessária

No seminário da Córsega, Robert Lukesch, ÖIR austríaco, apre-
sentou a sua experiência sobre o tipo de inovação que pode
ser obtida através da abordagem Leader:

«UmGALnãoopera numa região virgem.Muito provavelmente
já houve ou ainda há algumas tentativas mais ou menos bem
sucedidas para fomentar o desenvolvimento na região, atra-
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vés de iniciativas endógenas ou de intervenções externas. A
análise inicial deve, portanto, avaliar:

o que é que já foi feito e os resultados obtidos;®

qual o papel que o GAL deve assumir em relação aos outros®

intervenientes na região;
que tipo de acção émais necessária para produzir omáximo®

efeito de alavanca.

Seguindo o modelo de evolução clássico (mutação, selecção
e recombinação), observamos, em princípio, três tipos de in-
tervenções inovadoras:

lançar acções de animação que iniciam um processo, mo-®

bilizam as pessoas, exploram o território para encontrar te-
souros escondidos, ideias interessantes, conceitos perdidos
e pioneiros corajosos;
acções estruturantes: confirmar uma ideia comercial, arran-®

jar uma parceria ou uma cooperação, criar uma empresa,
constituir uma nova organização, desenvolver uma marca
e investir em novas tecnologias;
acções de consolidação: criar cadeias de valor acrescentado,®

fazendo a ligação entre processos até agora distintos (inves-
tigação, produção, comercialização e distribuição), apoiar
estruturas autónomas para assegurar a sua sustentabilidade
e preservar os valores a longo prazo».

«Pool» de competências Leader— Recursos nacio-
nais e transnacionais

Anteriormente, descrevemos a necessidade de «mestria pes-
soal» em termos de reflexão contínua. Evocámos a necessida-
de de o GAL reservar tempo e espaço para reflexão colectiva.
Referiu-se uma possível abordagem de «gestão regional dos
conhecimentos» e a necessidade de inovação (e de aprendiza-
gem comas acções), a fimde garantir a sustentabilidade. Volte-
mos agora a atenção para o plano internacional: como podem
as várias competências do Leader tornar-se visíveis e acessíveis
aos intervenientes locais, regionais e nacionais?

Elena Saraceno, no seu discurso no seminário do Leader+, na
Córsega, sobre o risco de perder competências humanas nos
períodos de transição entre programas, refere:

«A história da iniciativa Leader é a história de uma aprendiza-
gem progressiva ‘através da acção’: primeiro, os grupos de ac-
ção local, amobilizaçãoe a animação, depois acções inovadoras
e a criação de redes e, finalmente, formasmais substanciais de
cooperação e de concentração temática. Temhavido uma acu-
mulação substancial de saber-fazer e uma cobertura territorial
progressiva das zonas rurais da Europa (e aindamais comoLea-
der+), que são extremamente valiosas não sópara a integração

da iniciativa nopróximoperíododeprogramação,mas também
para novos países interessados na abordagem. No entanto, es-
tes conhecimentos estão mais apoiados na experiência e nas
transferências bilaterais que sistematizados e codificados para
uma integração nas administrações comoum saber-fazer rural.
Esta é uma nova etapa que deve ser cumprida.»

O Ponto de Contacto do Observatório do Leader+ tomou uma
iniciativa nesta matéria, criando na Internet um instrumento
para dar visibilidade às competências humanas desenvolvidas
durante o programa Leader+ e apresentá-las de uma forma
fiável, e garantir a presença destas pessoas durante o período
de programação 2007-2013. Na caixa seguinte, encontra mais
informações relativas a este instrumento, que inclui agoramais
de 150 colegas que beneficiam da experiência Leader.

«Pool» de competências Leader

Porque foi constituída a «pool» de competências
Leader (LCP)?
A «pool» de competências Leader foi desenvolvida para
permitir às pessoas envolvidas no programa Leader des-
crever pelas suas próprias palavras as experiências vividas
e as competências adquiridas. Esta ferramenta reúne uma
parte do saber e dos ensinamentos adquiridos durante
o programa Leader. O objectivo é complementar outras
formas mais tradicionais de transmissão, conferindo assim
umamaior visibilidade e disponibilidade dos participantes
em novos domínios de cooperação e/ou diversos tipos de
contribuição.

Quem desenvolveu esta ferramenta?
O PCL foi desenvolvido pelo Ponto de Contacto do Leader +,
na sequência de umpedido daDirecção-Geral da Agricultu-
ra e do Desenvolvimento Rural, motivado pelos resultados
da avaliação intercalar da Leader+. Esta avaliação demons-
trou que os conhecimentos adquiridos entre os programas
Leader II e Leader+, em muitos casos, se haviam perdido.
A ideia desta ferramenta LCP foi discutida e desenvolvida
pelos representantes dos GAL, das URN e pelas autoridades
responsáveis pela gestão, durante o seminário do Observa-
tório do Leader+, em Novembro de 2006, em Tihany, Hun-
gria. Faz agora parte da «comunidade virtual do Leader»,
que inclui já um certo número de ferramentas interactivas
em linha, tais como a «pesquisa de parceiros» (ORP).

Para quem foi concebida?
O LCP espera levar às pessoas que trabalham no desenvol-
vimento rural em toda a Europa uma ferramenta que lhes

®
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permita encontrar parcerias ou competências em determinadas áreas para os ajudar nos seus problemas. A inscrição no LCP
está aberta a todos os intervenientes que tenham contribuído para o programa Leader a nível local, nacional ou europeu. Inclui
os técnicos envolvidos na gestão do GAL, as redes regionais, inter-regionais ou nacionais e os organismos institucionais como
as autoridades responsáveis pela gestão. Muitos investigadores e consultores estiveram envolvidos nos programas Leader e as
suas experiências são evidentemente úteis para futuros trabalhos ligados ao desenvolvimento rural.

A ferramenta LCP pode ser encontrada no endereço seguinte:
http://leaderplus.cec.eu.int/cpdb/public/competence/CompSearchFS.aspx

Então, o que aprendeu hoje no trabalho?

Para onde o leva esta viagem? Continuem a fazer esta pergun-
ta e não se esqueçamde tomar notas ao longo do percurso ou
de voltar atrás repetidamente para rever as notas de forma or-
ganizada, sozinho ou no GAL. Esta é amensagem-chave deste
artigo. Comece já. Depois reserve tempo para reflectir sobre
as suas observações e para as discutir com os demais. Uma
característica principal do Leader é esforçar-se por criar um
«ambiente de pensamento colectivo», com base na confiança,
abertura de espírito e um diálogo útil e construtivo.

Uma segunda mensagem que deve ser realçada, quer esteja
numa fase inicial ou a necessitar de reciclagem, está implíci-
ta nas palavras de Arne B Thomsen, da URN dinamarquesa:
«Visitem-nos e visitem outros, mas retirem as vossas conclu-
sões e actuemde forma autónoma.» Confiemna vossa própria
capacidade comogrupopara encontraremo caminhona vossa

região. Só vocês têmcapacidade para o fazer, e devem confiar
em vós próprios. O que já foi feito noutros lugares pode servir
de inspiração e ajudar-vos a ver melhor as coisas, mas cons-
truam o vosso próprio caminho!

Uma terceira conclusão também importante refere-se à ne-
cessidade de se concentraremnosmétodos empregues (e não
apenas na natureza dos resultados), e em nunca interrompe-
rem o desenvolvimento. Para salvaguardar o método Leader,
é prosseguir com o seu desenvolvimento.

A iniciativa Leader+ ainda não terminou e os resultados das suas
realizações ainda estão por apurar. Durante a iniciativa, muitas
pessoas aprenderammuito, quer individualmente quer emgru-
pos. Podemos, no entanto, tomar algumas pequenas medidas
paramelhorar a aprendizagemnonovoprograma.Algumasdes-
tasmedidas foram referidas nopresente artigo. Assim, começan-
do pelo princípio: o que aprendeu hoje no seu dia de trabalho?

Algumas referências:

Senge, Peter,® The Fifth Discipline— The Art and Practice of Learning Organisations, Doubleday, 1990.
Schön, Donald,® The reflective Practitioner—How professionals think in action, Basic Books inc., 1983.
Spears, Larry C.,® Insights on Leadership: Service, Stewardship, Spirit, and Servant-Leadership, Wiley&sons, 1998.
Torege, Jan et al,® Spela roll— en bok om lokal och regional utveckling, Sverige kommuner och landsting. (Disponível apenas
na versão sueca)
Waldenström, Cecilia,® Space for Action and Space for Learning, artigo não publicado, Universidade Sueca de Ciências
Agrícolas, 2007.
Relatório final de ÖIR—Managementdienste GmbH, Viena, 19 de Abril de 2004:® Methods for and success of mainstreaming
Leader innovations and approach into rural development programmes

http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/leader/index_en.htm

Documentação relativa aos seminários do ponto de contacto do Leader+, emNovembro de 2006, emTihany, Hungria, e emAbril de
2007 encontram-se disponíveis no endereço seguinte:
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/events/index_en.htm
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Leader («Ligações entre acções para o desenvolvimento da economia rural»).

Tipo de programa:

Iniciativa comunitária.

Áreas de intervenção:

Leader+ articula-se em torno de três acções:

® Acção 1 — Apoio a estratégias de desenvolvimento territorial integradas, de carácter inovador, baseadas
numa abordagem da base para o topo.

® Acção 2— Apoio à cooperação entre territórios rurais.
® Acção 3— Criação de redes.

Temas estratégicos prioritários:

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

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

das zonas rurais.

Beneficiários e projectos elegíveis:

O apoio financeiro do Leader+ é concedido a parcerias e grupos de acção local (GAL), com elementos do sector
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 fimde concentrar os recursos comuni-
tários nas estratégias locais mais promissoras e para lhes dar omáximo impulso, o financiamento é concedido,
de acordo com uma abordagem selectiva, apenas a um número limitado de territórios rurais. O processo de
selecção é aberto e rigoroso.

Ao abrigo de cada programa de desenvolvimento local, podem ser financiados projectos individuais adequa-
dos à estratégia da região. São elegíveis para Leader+ todos os projectos subvencionáveis ao abrigo do Fundo
Europeu deOrientação e Garantia Agrícola (FEOGA), do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)
e do Fundo Social Europeu (FSE).

Ao nível da tomada de decisões no seio de cada GAL, os parceiros económicos e sociais e as associações devem
representar, no mínimo, 50% da parceira 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.

Comissão Europeia


