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Breve Descrição
da Medida

[Articulação com o
Modelo e Objectivos
Operacionais da ELD]

Designação:

Aquisição de Competências
Acção integrada na proposta formativa da Federação Minha Terra, através da qual se
perspectiva a aquisição de competências fundamentais à ETL- Estrutura Técnica Local
do GAL, e que possibilitam a formação e qualificação em áreas fundamentais no
domínio do desenvolvimento rural, adequadas à prossecução da ELD. A adesão a este
tipo de formato de formação permite promover sinergias e economias de escala que
facilitam e favorecem a definição do PACA tanto ao nível de planificação, de custos,
bem como ao nível de potenciação de resultados. Também a participação em eventos
de índole diversa de cariz formativo e informativo permite a aquisição de
conhecimentos fundamentais ao desenvolvimento e prossecução da ELD.

Contributo para uma Região Solidária [Competitividade Territorial de ELOZ]
INTERVIR NA COMPETITIVIDADE GLOBAL, ADAPTANDO MENTALIDADES E

>

PROCESSOS LOCAIS ÀS TRANSFORMAÇÕES GLOBAIS
H1.1. Apoio à constituição e fortalecimento de redes de cooperação, promovendo a sua maior eficácia
J1.1. Acções de transferência e reaplicação de boas práticas e partilha de saber-fazer e experiências
J2. Promoção de fórmulas de avaliação e responsabilização dos agentes nos processos locais de desenvolvimento
J 2.1. Concepção e implementação de mecanismos e exercícios conducentes a melhores práticas

Objectivos
 Reforçar os conhecimentos e competências da ETL- Estrutura Técnica Local do GAL,
face aos novos desafios do PRODER
 Reflectir sobre temáticas actuais no domínio do Desenvolvimento Local e Rural e
outras inerentes da ELD e que apoiem a sua implementação

Descrição das
Actividades

Destinatários
 ETL – Estrutura Técnica Local do GAL-ELOZ. Entre serra da LOusã e Zêzere
 Elementos do Orgão de Gestão em representação do GAL-ELOZ
 Outros eventuais beneficiários no seio do GAL-ELOZ
Conteúdos
 Conteúdos subordinados às diferentes temáticas das acções de formação previstas:
Contratação Pública; Animadores de Iniciativas Empresariais Locais e Análise de
Projectos
 Áreas temáticas de interesse para informação e formação técnica, perspectivando a
aquisição de conhecimentos que favoreçam a prossecução da ELD- Estratégia Local de
Desenvolvimento do GAL-ELOZ
Produtos
 Acções Formativas com duração de 20 horas sobre cada temática definida.
 Acções Informativas: Seminários, Congressos, Workshops, Feiras e outros eventos

Metodologia

Concepção
 Acções Formativas: de acordo com as Fichas por Actividade 01, 02 e 03 (em anexo)
 Acções Informativas: Concepção externa ao GAL. No entanto, a participação está
sujeita a análise e decisão segundo uma estratégia interna face à importância de cada
evento.

PRODER- EIXO LEADER
PACA – PLANO DE AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS E ANIMAÇÃO 2009-2011
GAL-ELOZ.ENTRE SERRA DA LOUSÃ E ZÊZERE

Organização
 Acções Formativas: De acordo com as Fichas de Actividade em anexo
 Acções Informativas: organização externa ao GAL. No entanto, a participação está
sujeita a análise e decisão segundo uma estratégia interna face à importância de cada
evento.
Metodologia
(continuação)
Desenvolvimento/Implementação
 Acção 1 - Formação
Frequência das acções de formação e qualificação promovidas pela Minha Terra
o Contratação Pública
o Animadores de Iniciativas Empresariais Locais
o Análise de Projectos
 Acção 2 - Informação
Participação em eventos formativos e informativos pontuais (prevê-se a participação
em seminários e congressos subordinados à temática do desenvolvimento local e
rural, nacionais e internacionais, e em outras acções informativas do mesmo cariz.

Resultados
esperados

 Aquisição e reforço das competências técnicas do GAL-ELOZ nos domínios:
o das regras de contratação pública com aumento da qualidade do
acompanhamento dos projectos, nomeadamente na verificação de
procedimentos;
o da informação e orientação para o empreendedorismo;
o da análise de projectos, nas suas componentes técnica e financeira com
recurso a ferramentas informáticas;
o do desenvolvimento local e rural;
o relacionados com os sectores de actividade estratégicos para a ELD;
o da cultura de cooperação e redes
o Outros, que se verifiquem de interesse para o GAL.
o Uma maior actualidade nos conteúdos informativos e promocionais do trabalho
realizado no PRODER, com incidência no Eixo Leader, ou seja, técnicos das ETL do
GAL e parceiros dos GAL mais informados sobre as medidas de política, legislação,
oportunidades, etc., fundamentais para a melhor dinamização da ELD.
o Uma maior promoção dos territórios rurais junto do público em geral; maior
conhecimento dos GAL e dos programas geridos pelos potenciais promotores;
difusão de boas práticas e dos princípios LEADER.
Indicadores de Resultados
o Nº. de Acções de Formação Previstas
o Nº. de Horas de Formação Frequentadas
o Nº. de Beneficiários das Acções de Formação
o Nº. e Tipo de Acções Informativas Participadas
o Nº. e Tipo de Participantes das Acções Informativas

