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Cooperação LEADER – Balanço e Perspetivas de
Futuro
Fatores facilitadores, condicionantes, boas práticas, e o seu
contributo para o desenvolvimento dos territórios.

1 - OBJECTIVOS DA ELD DO RIBATEJO NORTE
• A. Estruturar o Ribatejo Norte para se tornar num destino de referência,
competitivo e sustentável ao nível do turismo cultural, paisagístico,
aventura, natureza, gastronomia e enoturismo.
• B. Associar os produtos locais e artesanato do Ribatejo Norte a uma
imagem de marca criando uma identificação com o território.
• C. Melhorar a actratibilidade do Ribatejo Norte, qualidade de vida e bem
estar social.
• D. Garantir a sustentabilidade dos recursos endógenos do território.
• E. Qualificar os recursos humanos

2 - COOPERAÇÃO COMO EIXO IMPORTANTE DA ELD

3 - VANTAGENS DA COOPERAÇÃO

COOPERAÇÃO NACIONAL

COOPERAÇÃO TRANSNACIONAL

QUALIFICAÇÃO DO
TURISMO ACTIVO

ROTA DA MORABEZA

Considerando o território como um conjunto das suas pessoas, das suas empresas
e instituições, verifica-se que:

VERDES SÃO OS CAMPOS

TEJO VIVO

Os projectos de cooperação contribuem para o sucesso das ELD’s

PORTUGAL RURAL
TERRITORIA ORDINUM
HISTÓRIAS DESCANTADAS
PROVE
7 MARAVILHAS DA
GASTRONOMIA

COOPERAR EM
PORTUGUÊS
ENCURTAR DISTÂNCIAS

Ao nível das Pessoas:
Mais motivadas
Técnicos mais qualificados
Partilha de Experiências
Abertura de Mentalidades e novos métodos de trabalho
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Ao nível das ADL’s:
Reforço e visibilidade do GAL
Reforço dos contactos, ao nível local, nacional e transnacional
Reforço do conhecimento do território
Aquisição de conhecimentos
Contributo para a implementação da ELD
Base de trabalho para futuro, contactos e temáticas
Motivação dos colaboradores
Reforço da cultura de cooperação e do trabalho em rede
Incorporação das sugestões das trocas de experiências para melhor
direcionamento da ELD
Dinamização das microempresas, da economia local e contributo para a
manutenção dos postos de trabalho
Abertura de mentalidades

Ao nível das Empresas:
Acesso a novos mercados
Realização de negócios e mais valias directas
Promoção e vendas cruzadas
Produtos de valor acrescentado
Vantagens em estar numa rede que liga empresas, associações e
instituições relevantes

4 - TERRITORIA ORDINUM
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Ao nível dos Territórios:
Produtos formatados para terem impacto positivo no meio ambiente
Dinamização da economia: empresas, restauração, alojamento, animação,
artesanato, produtos locais
Impacto positivo no turismo e produção local
Maior divulgação – Mais visitantes – Mais turistas
Maior visibilidade do território ao nível nacional e transnacional
Maior conhecimento e recursos humanos mais qualificados
Mais investimento: infraestruturas, equipamentos, empresas
Mais postos de trabalho, criados ou mantidos
Turismo como forma de exportação

Projecto dinamizador da economia local
INICIO
Ideia de cooperação sobre Ordens de Cavalaria com parceiros espanhóis
PARCERIA
Dinamização da parceria e com a ADRITEM e DESTEQUE
Definição das áreas de actuação:
Ribatejo Norte – temática dos Templários
Aprendizagem com acções de GAL’s da Estónia, França, Finlândia e Letónia.
Troca de experiências e intercâmbio de participações nos eventos dos
diferentes territórios
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Projecto dinamizador da economia local

Projecto dinamizador da economia local
RESULTADOS

FESTA TEMPLÁRIA 2013
Dinâmica regional - Envolvimento de diferentes entidades do território:
Juntas de Freguesia
Escolas
Associações Culturais
Voluntários
Comunidade Estrangeira
….
Participação de cerca de 20000.00 visitantes na primeira edição do evento,
incluindo a participação de diversos parceiros transnacionais: finlandeses,
espanhóis, e estónios.

Reforço da dinâmica local: forte envolvimento entre os parceiros do território
Nova abordagem da temática dos templários
Aquisição de novas competências entre os parceiros na área da promoção
turística e cultural
Dinamização de microempresas: restauração, artesanato, produtos locais
Dinamização de novos eventos de promoção da região
Criação da “Escola de Artes Medievais”
Criação da “Associação Terra Templária”
Organização em curso da “Festa Templária 2014”
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A cooperação é a
forma mais eficaz
de remover alguns
obstáculos dos
territórios rurais.

Nenhum de
nós é tão bom,
como todos
nós juntos!
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