
Ⓒ
Ju

di
th

 B
er

m
úd

ez
M

or
te

Preparação do Leader pós 2013          
- ponto de situação -

Pedro BROSEI, Comissão Europeia DG AGRI G.1

Seminário MINHA TERRA / CAP

Santarém, 7 de Junho 2011



2

Elementos da apresentação

• Contexto general

• Reforçar a governação multi nível

• Melhorar o Leader
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Contexto general: Estratégia de crescimento da 
UE

• Estratégia Europa 2020  => desbloquear o potencial para crescimento da 
UE

• parte do potencial para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo 
reside no potencial de crescimento endógeno a nível sub-regional

• Políticas de desenvolvimento sub-regionais actuando ao nível do “terreno”, 
podem contribuir, em especial para as metas de inclusão social da 
Estratégia Europa 2020

• Os instrumentos da UE em apoio da estratégia Europa 2020 incluem 
alavancas para o crescimento e o emprego, tais como o orçamento da UE

• Apoio financeiro da UE é fornecido através dos fundos da UE em gestão 
partilhada (FEADER, FEDER / FC,   FSE, FEP)

• É proposto um Quadro Estratégico Comum (CSF – Common Strategic 
Framework) para reforçar a coordenação e a integração das políticas da 
UE para a aplicação da Estratégia Europeia 2020

• O CSF conterá orientações estratégicas para o desenvolvimento sub- 
regional / local

• As regras dos diferentes fundos para o desenvolvimento local serão 
harmonizadas
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Reforçar a governação multi nível

As acções possíveis:

Melhorar as opções estratégicas a nível nacional em matéria de 
desenvolvimento local:

• Os Estados-Membros terão de escolher / definir as partes do seu 
território que podem ser elegíveis para a execução de estratégias 
de desenvolvimento local (EDL) ("uma estratégia = um território”)

• Ligar o potencial de desenvolvimento local com a sua estratégia de 
crescimento global

• Identificar um fundo “condutor” (“lead” fund) (FEADER, FEDER, 
FSE ou FEP), para cada GAL / EDL

• Ampliar a base de financiamento
• Reforçar laços rurais-urbanos
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O LEADER como o principal instrumento de 
desenvolvimento local

• A abordagem Leader com base nas suas características 
específicas continuará a ser uma importante ferramenta da 
política de desenvolvimento rural pós 2013

• Entre as prioridades da UE para o desenvolvimento rural 
“libertar o potencial local” continuará a ser um elemento 
importante

• Os mecanismos de implementação do Leader serão 
melhorados, a fim de ser capaz de melhor atender o esperado 
valor acrescentado da abordagem Leader
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Melhorias na execução do LEADER

... com base nas lições aprendidas com as anteriores Iniciativas 
Comunitárias LEADER e o LEADER "integrado" 
(“mainstreamed”) em 2007-13 (especialmente dos focus 
groups):

• Mais orientações para os Estados-Membros no quadro jurídico: 
oferecendo flexibilidade para a aplicação sem ser demasiado 
impositivo

• Objectivo: Fazer o LEADER mais apto a melhor servir a 
inovação e governança local
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Melhorias na execução do LEADER

concretamente (1):

– Reforçar o papel das estratégias de desenvolvimento local 
(EDL) como a ferramenta central para atingir os seguintes 
objectivos: qualidade de concepção e execução (incluindo 
melhor acompanhamento e avaliação)

– Garantir a presença de todas as especificidades 
(elementos) da abordagem LEADER

especialmente: mais liberdade para os GAL para escolher 
os projectos que melhor se adequam às suas estratégias
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Melhorias na execução do LEADER

concretamente (2):

– Distribuição mais clara das tarefas entre as autoridades e 
os GAL (dependendo do modelo de implementação 
seguido)

– Maior foco em animação e capacitação (também para a 
elaboração das estratégias)

– Fortalecer a participação do sector privado nas parcerias
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Melhorias na execução do LEADER

concretamente (3):

– Dinamização da cooperação transnacional

– Reforçar as ferramentas para pôr em rede os GAL na UE e a 
nível nacional

sinergias com as redes para o desenvolvimento local dos 
outros fundos da UE
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Muito obrigado!
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