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Medida

03

Breve Descrição
da Acção

[Articulação com o
Modelo e Objectivos
Operacionais da ELD]

Descrição das
Actividades

Designação:

ANIMAÇÃO EM REDE
Acção integrada e transversal que visa a participação proactiva em actividades
desenvolvidas em rede, no âmbito do PRODER. Esta acção possibilita a integração na
Rede Rural Nacional, nas suas componentes de aproximação e contacto, diálogo,
convergência de interesses, intercâmbio de saberes e complementaridade entre as
diversas competências institucionais, organizacionais e funcionais dos parceiros.
Possibilita, igualmente, a organização de actividades e produtos comuns promovidos
pela Minha Terra – Federação Nacional de Associações de Desenvolvimento Local,
numa óptica de rede e de economia de escala.

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
 Participar na Rede Rural Nacional, a fim de partilhar as suas experiências,
conhecimentos e projectos, uma vez que o trabalho em rede é um elemento
facilitador das parcerias interterritoriais e uma forma privilegiada de aprofundar
problemáticas e questões relativas ao futuro e sustentabilidade dos territórios rurais;
 Garantir a visibilidade dos territórios, produtos e procedimentos e um melhor
conhecimento do trabalho desenvolvido por todos os intervenientes;
 Possibilitar a cooperação e organização conjunta de procedimentos com outros
parceiros, como estratégia fundamental para ultrapassar as dificuldades detectadas na
implementação dos processos de desenvolvimento e como contributo para uma
imagem positiva do mundo rural.
 Promover o encontro e o diálogo entre as pessoas, a aproximação entre os sectores, o
intercâmbio de “saberes” e a complementaridade entre as competências.
Destinatários
 GAL-ELOZ. Entre serra da LOusã e Zêzere através dos seus representantes: elementos
do Orgão de Gestão, da ETL- Estrutura Técnica Local e associados/parceiros;
 Outros agentes do Território
Conteúdos
 Rede Rural Nacional - Conteúdos subordinados às diferentes temáticas do Plano de
Actividades. De qualquer modo, deverá incidir numa forte concertação de vontades,
expectativas, complementaridade de responsabilidades e competências dos diferentes
intervenientes e na identificação e selecção de temas ou áreas prioritárias para a
intervenção qualificada dos GAL;
 Minha Terra -Actividades de Animação comuns (no âmbito da Federação Minha Terra):
Contéudos em torno dos domínios da comunicação e interacção entre GAL. Estes
serão elaborados com base em produtos que valorizem e potenciem estes aspectos.
Terão por base Textos informativos sobre a actividade dos GAL e das entidades
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parceiras, divulgação de oportunidades, de projectos e dos territórios rurais; Textos de
opinião e reflexão de personalidades de mérito reconhecido, promotores de projectos,
actores dos programas de desenvolvimento rural; Reportagens e Foto-reportagens;
Agenda de actividades; Divulgação das actividades dos GAL, oportunidades, legislação,
programas, acções de formação e eventos, bibliografia e notícias relacionadas.
Produtos
o Rede Rural Nacional: os previstos no Plano de Actividades.
o Actividades de Animação comuns (no âmbito da Federação Minha Terra):
o Produtos Digitais
Site específico permanentemente actualizado, disponibilizando o arquivo dos artigos
dos números anteriores;
Boletim informativo electrónico (periodicidade semanal);
o Produtos Gráficos
Publicação nacional (06/ano; 18/2009-2011)
Relatórios, textos para folhetos, desdobráveis, apresentações públicas, comunicados
e artigos de imprensa dos GAL de melhor qualidade.
Metodologia

Concepção
 Rede Rural Nacional: Concepção externa ao GAL. No entanto, salvaguarda-se a
integração nesta Rede, nomeadamente a participação activa em acções relacionadas
com a intervenção do GAL, no âmbito do PRODER;
 Minha Terra: de acordo com as Fichas por Actividade 04, 05 e 06 (em anexo)
Organização
 Rede Rural Nacional: Organização externa ao GAL. No entanto, salvaguarda-se a
integração nesta Rede, nomeadamente a participação activa em acções relacionadas
com a intervenção do GAL, no âmbito do PRODER;
 Minha Terra: De acordo com as Fichas de Actividade em anexo
Desenvolvimento/Implementação
 Acção 6 - Rede Rural Nacional
Integração na Rede e participação proactiva de acordo com as acções previstas no
âmbito da Rede Rural Nacional.
o Acção 7 - Minha Terra
Participação nas actividades previstas no âmbito da colaboração prestada pela
Federação Minha Terra no domínio da animação.

Resultados
Esperados

o Um maior reforço, partilha e validação dos princípios-chave da abordagem Leader
(bottom- up, mainstream, cidadania, participação activa, entre outros) com
prioridade para a efectivação de parcerias entre a administração central e local,
proporcionando maior envolvimento de todas as entidades parceiras;
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.
o A garantia de uma maior qualidade das actividades e produtos a desenvolver,
impulsionadoras de um reforço da própria rede e das entidades que o integram na
implementação local das respectivas ELD, com a produção regular de documentos
que valorizem a comunicação interna e externa dos GAL, bem como, a melhoria dos
aspectos qualitativos dos relatórios e uma melhor capacidade de comunicação com
o público-alvo das medidas de apoio e com os órgãos de comunicação local, regional
e nacional.
o Uma maior flexibilidade no programa de trabalho de modo a permitir a inclusão de
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Resultados
Esperados
(continuação)

aspectos não contemplados/pensados nesta fase de programação, assim como a
simplificação de procedimentos que permitam ajustamentos que se considerem
necessários;
o Uma maior articulação entre entidades (GPP/ Rede Rural/ GAL/ Outras Entidades
Parceiras) evitando a duplicação de recursos;
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 A garantia de uma maior visibilidade de todos os procedimentos por parte de todas
as entidades envolvidas;
Indicadores de Resultados
o Nº. e Tipo de Acções e Actividades Participadas
o Nº. de Participantes do GAL
o Nº. e Tipo de Edições gráficas e digitais produzidas
o Nº. e Tipo de Beneficiários das Acções
o Outros indicadores adequados à avaliação da acção.

