
 1

 

 

COMISSÃO EUROPEIA 
DIRECÇÃO-GERAL 
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL  
Direcção G. Aspectos horizontais do desenvolvimento rural; 
G.1. Consistency of rural development 

 
19.11.2008 
Bruxelas  
JMC/ab/bm 
 

 

GUIA PARA A EXECUÇÃO DA MEDIDA «COOPERAÇÃO» AO ABRIGO DO EIXO LEADER DOS 
PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2007-2013 (RD12/10/2006 rev3)    

 

Objectivos e estrutura do guia 

No período 2007-2013, o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) apoiará projectos 
transnacionais e interterritoriais entre grupos de acção local de todos os Estados-Membros.  
 
O presente guia foi elaborado com o objectivo principal de ajudar as autoridades dos Estados-Membros e os 
grupos de acção local a executar a medida «cooperação» no quadro dos programas de desenvolvimento rural 
((alínea b) do artigo 63.º e artigo 65.º do Regulamento (CE) n.º 1698/2005).  

Na prática, a cooperação levanta uma série de questões, designadamente como encontrar um parceiro ou como 
repartir as actividades e as responsabilidades entre os parceiros. A finalidade do presente guia consiste, ainda, 
em prestar aconselhamento aos grupos de acção local e a outros agentes locais que participam na elaboração e 
execução de projectos de cooperação.  

É o resultado da experiência das iniciativas comunitárias Leader, apoiando fortemente a tese de que a dimensão 
da cooperação acrescenta valor aos resultados. 
 

Este guia deve ser considerado como um documento de referência indicativo que não cria regulamentação 
nova. Importa observar, de qualquer modo, que a interpretação do direito comunitário cabe, em última 
instância, ao Tribunal de Justiça Europeu.  
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Capítulo I: Introdução: a medida «cooperação» ao abrigo do eixo Leader 

A medida «cooperação» é uma das três medidas do eixo Leader. A cooperação vai mais longe do que a ligação 
em rede, uma vez que incentiva e apoia um Grupo de Acção Local a empreender uma acção conjunta com 
outro grupo Leader, ou com um grupo que adopte uma abordagem idêntica, noutra região, noutro Estado-
Membro, ou mesmo num país terceiro. 

Para a Comissão, o valor acrescentado esperado da cooperação entre territórios é elevado. A cooperação é 
entendida como uma parte da estratégia local de desenvolvimento e não como um elemento adicionado à 
estratégia: é uma forma de alargar a perspectiva local no sentido de melhorar as estratégias locais. A 
colaboração para além das fronteiras estabelecidas tem sido uma forma de aceder a informações e ideias 
inovadoras, de aprender com outras regiões ou países, de estimular e apoiar a inovação e de adquirir 
competências e meios para melhorar a execução dos projectos. Considera-se, por conseguinte, que a 
cooperação se reveste de grande importância para o progresso e a instituição de intercâmbios fecundos que 
conduzem a resultados positivos. A aprendizagem mútua constitui o principal resultado esperado da 
cooperação. Embora nem sempre seja fácil, a cooperação inter-regional e transnacional pode frequentemente 
ser a forma mais eficaz de alcançar resultados em matéria de inovação e de desenvolvimento de competências. 
 
A aprendizagem decorrente da cooperação deve ser disseminada por um maior número de grupos de acção 
local, de modo a alcançar igualmente grupos de acção local até agora com pouca experiência, ou quase 
nenhuma, em matéria de cooperação.  
 
A introdução da dimensão transnacional e interterritorial nas iniciativas locais também contribui para ajudar a 
criar uma identidade europeia, a juntar à identidade nacional, regional e local. 
O apoio às actividades de cooperação e a sua gestão de necessitam de mais tempo e exigem mais recursos 
humanos para o planeamento e a administração. Os Estados-Membros devem estar preparados para afectar, 
para este fim, os recursos necessários em matéria de assistência técnica.  

Os projectos concretos de cooperação devem conferir um valor acrescentado real à zona em causa. As acções 
de cooperação podem ser «acções de carácter não imperativo» e/ou acções produtivas. A cooperação pode 
ajudar os grupos Leader a dinamizar as suas actividades locais, pelo facto de lhes permitir resolver 
determinados problemas ou acrescentar valor aos recursos locais. Por exemplo, a cooperação pode ser uma 
maneira de alcançar a massa crítica suficiente para viabilizar um projecto específico, ou incentivar acções 
complementares, como a comercialização conjunta por grupos Leader de regiões diferentes cujas zonas 
geográficas têm em comum a especialização num produto específico (castanhas, lã, etc.), ou desenvolver 
iniciativas conjuntas no domínio do turismo, baseadas num património cultural comum (celta, romano, etc.). 

As modalidades de apoio aos projectos de cooperação podem diferir consoante os Estados-Membros. Contudo, 
convém que essas modalidades sejam executadas em condições que contemplem a natureza progressiva da 
cooperação. Em termos processuais, a cooperação entre grupos de acção local realiza-se em duas fases 
sucessivas: 

1) Acções de pré-desenvolvimento:  

Estas acções precedem o projecto de cooperação e destinam-se a facilitar a pesquisa de parceiros potenciais 
(por exemplo, instrumentos de cooperação de redes nacionais) e apoiam a elaboração de uma acção conjunta 
(apoio técnico preparatório), uma vez que este tipo de acções não resulta necessariamente numa acção concreta 
conjunta por várias razões.  

2) Elaboração e execução de uma acção conjunta: a parceria de cooperação deve ser incentivada a trabalhar no 
desenvolvimento de produtos comuns. Deve implicar um projecto conjunto concreto gerido sob a alçada de um 
grupo de acção local coordenador responsável pela sua coordenação. A prática da cooperação pode ter dois 
objectivos, frequentemente complementares: alcançar a massa crítica suficiente para viabilizar um projecto 
conjunto e identificar complementaridades. 

No âmbito do Leader, podem ocorrer dois tipos diferentes de cooperação: 

• Cooperação interterritorial, isto é, cooperação entre zonas rurais diferentes no interior de um Estado-
Membro. Pode ter lugar entre grupos Leader e está igualmente aberta aos demais grupos locais que 
utilizam uma abordagem participativa idêntica (ver n.º 1 do Capítulo IV);  
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• Cooperação transnacional, isto é, cooperação entre grupos Leader de, pelo menos, dois Estados-Membros, 
ou com grupos de países terceiros que sigam uma abordagem idêntica.  

No âmbito das responsabilidades que lhes incumbem, as autoridades de gestão dos Estados-Membros devem: 

• informar claramente os grupos de acção local sobre as possibilidades de financiamento a título da cooperação 
com base em orientações precisas  

• assegurar que o processo de candidatura é o mais simples e flexível possível e, se for caso disso, seleccionar 
beneficiários para projectos de apoio técnico preparatório e de cooperação.  

As redes nacionais devem: 

• organizar seminários em matéria de cooperação para grupos de acção local 

• criar sistemas para recolher exemplos de boas práticas 

• fornecer um instrumento para a pesquisa de parceiros e publicar regularmente anúncios para procurar 
parceiros de cooperação transnacional   

• prestar assistência técnica a grupos de acção local (aconselhamento individual) 

• manter um contacto regular com outras redes nacionais.   

 A nível europeu, a Comissão deverá: 

• fornecer um instrumento para apoiar a pesquisa de parceiros de cooperação transnacional 

• organizar seminários Leader a nível europeu para promover a cooperação, destinados a grupos de acção local   

• organizar o intercâmbio de informações sobre projectos de cooperação transnacional em fase de aprovação 

• fornecer guia(s) sobre cooperação transnacional  

• instituir um quadro para a recolha e divulgação de boas práticas (em estreita colaboração com as redes 
nacionais). 

CAPÍTULO II: MODALIDADES DE SELECÇÃO DOS PROJECTOS «COOPERAÇÃO» 

O resultado do processo de selecção num Estado-Membro será anunciado aos parceiros/outras autoridades de 
gestão, uma vez concluído o processo oficial de selecção. Este intercâmbio de informações é indispensável, já 
que a execução do projecto (por exemplo, os pagamentos) só pode ter início após a conclusão de todos os 
procedimentos de selecção pertinentes.  

A diferença fundamental em relação aos projectos de cooperação ao abrigo do Leader + reside no facto de a 
cooperação poder ser incluída nas estratégias locais de desenvolvimento, em conformidade com o n.º 4 do 
artigo 62.º do Regulamento (CE) n.° 1698/2005. Neste caso, o grupo de acção local declara a sua intenção de 
cooperar em domínios abrangidos pela sua estratégia, mas os parceiros não são necessariamente identificados, 
uma vez que são aprovados gradualmente pelos Estados-Membros. 

Nos programas em que se opte por esta modalidade, os projectos de cooperação são seleccionados pelos 
grupos de acção local. O Estado-Membro pode escolher uma modalidade de execução diferente, mediante a 
qual a selecção é feita pela autoridade de gestão. 

Também é possível aplicar simultaneamente as duas modalidades num único programa: a selecção por grupos 
de acção local para os que incluíram a cooperação na sua estratégia local de desenvolvimento e a selecção 
administrativa dos projectos apresentados por grupos de acção local que não incluíram a cooperação nas suas 
estratégias.      
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A autoridade de gestão ou, se pertinente, o grupo de acção local, prestarão especial atenção à qualidade dos 
projectos, conforme demonstrado pelo nível de participação dos parceiros, a relevância das medidas propostas 
em termos dos objectivos do projecto, a solidez da metodologia, a transparência do orçamento e a gestão do 
projecto proposto. Os Estados-Membros devem verificar se o projecto não é apoiado por outro programa 
comunitário (por exemplo, objectivo de cooperação do FEDER). 

Selecção pelos grupos de acção local 

Nesta modalidade de execução, a abordagem ascendente também se aplica à cooperação. 

A acção de cooperação é incluída na estratégia local de desenvolvimento como uma das prioridades da 
estratégia. Em conformidade com o n.º 4 do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1974/2006 da Comissão, nos 
Estados-Membros «antigos», no processo de selecção dos GAL, é dada prioridade à selecção de grupos de 
acção local que tenham incluído a cooperação nas suas estratégias locais de desenvolvimento, nos termos do 
n.º 4 do artigo 62.º do Regulamento (CE) n.º 1698/2005.   

Quando as estratégias locais de desenvolvimento são seleccionadas, os grupos de acção local obtêm dotações 
pré-afectadas da medida «cooperação» que lhes permitirão financiar projectos de cooperação. Nesse caso, o 
grupo dispõe antecipadamente de uma série de dotações (creditadas ou não ao seu próprio orçamento) que 
utilizará para os projectos que vai organizar. O grupo de acção local deve seleccionar o projecto de cooperação 
como qualquer outro projecto no âmbito da execução da estratégia local de desenvolvimento. Em seguida, o 
projecto é formalmente aprovado pelas autoridades responsáveis pelo programa após verificação jurídica 
formal (controlo de elegibilidade). 

Selecção pelas autoridades de gestão 

Ao fazer a selecção directa dos projectos, a autoridade de gestão deverá organizar concursos em datas 
estabelecidas ou seleccionar projectos apresentados em qualquer momento. Os projectos de cooperação podem 
ser apresentados à autoridade competente pelos grupos de acção local ou, em alguns programas, pelo 
coordenador, no caso de intervirem vários parceiros no mesmo programa, até 31 de Dezembro de 2013. As 
candidaturas em causa são apresentadas nos formulários adequados a cada programa. A realização de projectos 
que impliquem a aprovação de administrações nacionais ou regionais deverá ser facilitada mediante 
disposições adequadas como, por exemplo, a aprovação provisória, por um prazo razoável, enquanto se 
aguarda a aprovação das outras autoridades de gestão. 

Capítulo III: Disposições comuns para todos os projectos  

1) Acções e custos elegíveis  

Nos termos do n.º 3 do artigo 39.º do Regulamento (CE) n.° 1974/2006 da Comissão, são elegíveis para apoio 
várias acções: 

- apoio técnico preparatório  

- a execução de um projecto de cooperação: somente as despesas com a acção conjunta, o funcionamento 
de eventuais estruturas comuns serão elegíveis para apoio. As despesas com a animação podem ser elegíveis 
em todas as zonas abrangidas pela cooperação. 

Apoio técnico preparatório 

As acções de pré-desenvolvimento podem ser financiadas a nível do programa através da assistência técnica 
(rede nacional) ou através da medida «cooperação» (apoio técnico preparatório); 

O apoio técnico preparatório é um apoio ao pré-desenvolvimento. A experiência do Leader II e do Leader+ 
demonstrou que não era possível realizar os projectos sem apoio técnico, pelo que muitos programas incluíam 
na fase de planeamento este tipo de apoio específico para a cooperação interterritorial e transnacional, com o 
fim de facilitar a procura e o contacto de parceiros e a prestação de assistência técnica na preparação do 
processo. 
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Dado que a cooperação é difícil de lançar, recomenda-se vivamente a inclusão de um elemento de apoio 
técnico preparatório em todos os programas, que permanecerá disponível como regime de apoio durante todo o 
período de programação.  

Em princípio, o apoio técnico em causa precede o projecto de cooperação (despesas a montante) e não pode 
financiar despesas relacionadas com a realização de reuniões de parceria depois de estabelecida a parceria com 
base num acordo. Os custos relativos às reuniões na fase de execução serão incluídos nos custos de animação, 
parte integrante do projecto. 

Alguns grupos de acção local podem dispensar o apoio técnico preparatório e estar em condições de executar 
uma acção conjunta com base no trabalho preparatório desenvolvido no período de programação anterior.  

As despesas a montante podem referir-se a custos relacionados com reuniões (intercâmbio de experiências) 
com parceiros potenciais (por exemplo, deslocações, alojamento e honorários do intérprete) ou a custos 
relativos ao pré-desenvolvimento do projecto (por exemplo, estudo de viabilidade do projecto, consultoria para 
questões específicas, despesas de tradução, custos de pessoal suplementares).  

Para facilitar o arranque dos trabalhos de cooperação, recomenda-se estabelecer um procedimento específico 
separado, distinto do procedimento de selecção dos projectos. O apoio técnico preparatório é executado 
através de um procedimento administrativo de selecção (a subvenção é entregue aos grupos de acção local 
seleccionados na sequência da apresentação do processo), ou através de um procedimento de selecção local 
promovido pelos grupos de acção local, mediante a utilização de uma parte do orçamento atribuído para a 
execução da sua estratégia local de desenvolvimento. 

Na primeira modalidade de execução, para facilitar o processo, sugere-se a possibilidade de apresentação do 
pedido a qualquer momento, quando estiver completo. 

Os Estados-Membros podem adoptar um limite máximo de financiamento para o apoio técnico preparatório 
equivalente a uma percentagem máxima do custo total do projecto. No entanto, os Estados-Membros podem 
considerar que, no caso de o custo total do projectos não ser ainda conhecido, é preferível adoptar um limite 
máximo de financiamento por parceiro. 

 

Acção conjunta 

O projecto de cooperação corresponde a uma acção concreta com resultados tangíveis claramente identificados 
que trazem benefícios para os territórios. As despesas referentes ao território Leader não correspondem 
necessariamente a despesas localizadas nessa zona. A acção é «conjunta» no sentido em que é executada 
conjuntamente.  

O conteúdo da acção conjunta pode abranger uma vasta gama de actividades elegíveis ao abrigo do eixo/eixos 
executadas através do método Leader. 

As acções conjuntas susceptíveis de ser financiadas podem igualmente incidir no desenvolvimento de 
competências, na transferência de experiência em matéria de desenvolvimento local, através, por exemplo, de 
publicações comuns, seminários de formação, acordos de geminação (intercâmbio de pessoal e de gestores do 
programa) que levam à adopção de metodologias e de métodos de trabalho comuns ou à elaboração de acções 
de desenvolvimento conjuntas ou coordenadas.  

                                 

Gerir uma estrutura comum 

Fazer funcionar uma estrutura comum é a forma mais «integrada» de cooperação. Uma nova estrutura comum 
pode ser qualquer órgão que adopte uma forma jurídica reconhecida no Estado-Membro em causa. No caso da 
cooperação transnacional, pode ser um AEIE (Agrupamento Europeu de Interesse Económico). 

Uma das condições prévias para a criação de uma estrutura deste tipo é que os próprios parceiros sejam 
estruturas legalmente constituídas. 
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2) Elegibilidade dos parceiros de cooperação 

A cooperação envolverá, pelo menos, um grupo de acção local seleccionado ao abrigo do eixo Leader. Terá 
lugar sob a responsabilidade de um grupo de acção local coordenador seleccionado ao abrigo do eixo Leader 
(n.º 1 do artigo 39.º do Regulamento (CE) n.º 1974/2006 da Comissão). 

A cooperação será aberta às parcerias abrangidas pela disposição prevista na alínea e) do artigo 59.º do 
Regulamento (CE) n.º 1698/2005 (parcerias público-privadas) e a outros grupos locais de zonas rurais cuja 
organização apresente as seguintes características: a) Presença de um grupo local activo no domínio do 
desenvolvimento rural com capacidade para elaborar uma estratégia local de desenvolvimento para um 
território geográfico, b) organização desse grupo local com base numa parceria dos agentes locais. 

Convém notar que as parcerias, nos termos da alínea e) do artigo 59.º, não dispõem de um fundo específico 
para coordenar a cooperação, pelo que deve ser utilizada para esse efeito a medida «cooperação» do eixo 4.  

Convém ainda notar que a execução efectiva do projecto não é necessariamente conduzida pelos próprios 
grupos de acção local, mas pode ser empreendida por agentes (ou promotores de projectos) designados pelo 
grupo de acção local no acordo de cooperação (ver n.º 5 do Capítulo III).  

3) Função do grupo de acção local coordenador (animação) 

O grupo Leader coordenador do projecto é, em última instância, responsável pela execução e actua como canal 
de comunicação com as autoridades nacionais e/ou regionais, prestando as informações solicitadas sobre a 
evolução dos pedidos de financiamento e as realizações efectivas. A execução de cada projecto de cooperação 
é objecto de supervisão e coordenação por um grupo responsável designado de comum acordo pelos grupos 
participantes no projecto com base num acordo de cooperação. 

Para que o grupo coordenador assuma uma verdadeira «liderança», deve ser-lhe atribuído um número mínimo 
de funções. Com base no referido acordo, podem ainda ser assumidas funções adicionais. 

O grupo coordenador será geralmente responsável pelas seguintes tarefas de animação:  

-direcção e coordenação da concepção do projecto, nomeadamente a preparação do acordo de cooperação que 
apresenta o projecto de cooperação (descrição do projecto e definição dos compromissos dos vários grupos de 
acção local), 

-coordenação financeira do projecto: recolha de informações sobre os pedidos de financiamento apresentados 
por cada grupo (as informações em causa são posteriormente disponibilizadas a cada grupo, bem como às 
autoridades regionais ou nacionais competentes), 

-direcção e coordenação da execução do projecto e das tarefas, cabendo a cada parceiro a responsabilidade 
de assegurar a correcta execução do projecto conjunto, 

-promoção e acompanhamento do projecto de cooperação (evolução financeira em termos de despesas 
efectuadas e de receitas asseguradas, organização de intercâmbios entre grupos, preparação de registos de 
execução), 

o grupo Leader responsável verificará o cumprimento dos compromissos assumidos por cada grupo Leader 
para a correcta execução do projecto conjunto. 

As despesas efectuadas com as referidas tarefas fazem parte do projecto de cooperação financiado pela medida 
«cooperação» do programa. 

4) Papel de cada parceiro no projecto de cooperação 

As tarefas e as despesas devem ser repartidas pelos parceiros, de modo a que cada parceiro participe em 
actividades do projecto. Cada parceiro é responsável pelos compromissos assumidos perante os outros grupos 
e o grupo responsável com base no acordo de cooperação (ver anexo I). 
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Cabe a cada grupo a responsabilidade administrativa e financeira pelas operações que dirige. Por conseguinte, 
cada grupo é responsável pela elaboração das previsões do plano de financiamento e por conduzir as 
negociações com as entidades que providenciam o co-financiamento. É responsável por manter e disponibilizar 
às autoridades regionais ou nacionais todos os documentos contabilísticos comprovativos das despesas 
efectuadas e da natureza do co-financiamento público.  

Como referido acima, é possível que algumas despesas relativas ao projecto de cooperação sejam efectuadas 
através das várias estruturas do grupo de acção local (um membro da parceria do GAL, por exemplo) ou 
através de um agente rural do território do GAL.  

5) A contribuição das «Redes»  

A assistência técnica para a cooperação é elegível ao abrigo do plano de acção da rede nacional a título de 
assistência técnica (artigo 68.º do Regulamento (CE) n°1698/2005). 

As razões para ligar em rede todos os grupos de acção local no âmbito de cada programa justificam-se pelo 
facto de o trabalho em rede promover e simplificar a cooperação entre os grupos (cooperação interterritorial). 

No caso de cooperação transnacional, o apoio técnico preparatório será reforçado pela acção da rede europeia 
rural que, assim que estiver operacional, deverá promover este tipo de cooperação. Será igualmente crucial a 
acção das redes nacionais no sentido de incentivarem a cooperação transnacional.  

Para o efeito, recomenda-se que o sítio Internet da rede nacional inclua uma página web que facilite a procura 
de parceiros. Deve ser prestada uma atenção especial à descrição precisa do tema que os grupos de acção local 
requerentes pretendem desenvolver através da cooperação e da experiência que adquiriram nessa matéria. A 
experiência das iniciativas comunitárias Leader demonstraram que nem sempre é fácil encontrar o parceiro 
certo, em termos de expectativas e nível de competências, conhecimentos e saber-fazer. Para responder às 
necessidades da cooperação transnacional, a referida informação deve ser traduzida para inglês. 

CAPÍTULO IV: PROJECTO DE COOPERAÇÃO INTERTERRITORIAL  

1) Organismos participantes na cooperação 

A cooperação interterritorial no interior de um Estado-Membro deve incidir, no mínimo, numa área 
seleccionada no âmbito do eixo Leader. A fim de fomentar a divulgação do método Leader, a parceria pode 
igualmente estar aberta a parcerias público-privadas locais seleccionadas no âmbito do eixo 3, a título da alínea 
e) do artigo 59.° do Regulamento (CE) n.° 1698/2005, ou a outros grupos rurais organizados em conformidade 
com as orientações do Leader e reconhecidos pelo Estado-Membro.  

Para além dos critérios utilizados para reconhecimento oficial pelos Estados-Membros, para a definição de 
“outras zonas rurais organizadas em conformidade com o LEADER” podem ser tidos em conta os seguintes 
elementos: 

- Um grupo local activo na área do desenvolvimento rural que tenha capacidade para elaborar uma estratégia 
de desenvolvimento para um determinado território geográfico. 

A organização do grupo assenta numa parceria aberta e abrangente, em que é encorajada a participação de 
agentes locais. O grupo deve ser composto por representantes de diversos sectores socioeconómicos, incluindo 
associações. O grupo deve definir a sua própria política de desenvolvimento. 

- O grupo deve procurar trabalhar em rede com outros grupos. 

2) Elegibilidade das intervenções 

Para além das intervenções relativas a um tema muito preciso e para cuja execução é necessária uma área 
superior à dos GAL implicados, apenas serão elegíveis as intervenções que incidam nos territórios 
seleccionados no âmbito do eixo Leader a título da medida "cooperação". No entanto, passa a ser elegível a 
despesa com a coordenação da cooperação relativa a todas as zonas implicadas.  
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A coordenação dos projectos é considerada uma tarefa de coordenação necessária para a execução dos mesmos 
(reuniões de parceiros, tarefas administrativas e financeiras do grupo de coordenação na sua qualidade de 
coordenador, definição jurídica do acordo de cooperação e/ou o funcionamento da estrutura jurídica comum da 
estrutura conjunta). Sugere-se que os custos da coordenação sejam partilhados entre os parceiros, com base em 
acordos de cooperação. Tal implica que a execução de projecto apenas pode começar quando todos os 
parceiros tiverem obtido uma autorização de subvenção. 

CAPÍTULO V: PROJECTO DE COOPERAÇÃO TRANSNACIONAL  

É estabelecida uma distinção entre cooperação transnacional ao nível da União Europeia e cooperação 
transnacional com países não membros. 

1) Cooperação transnacional a nível da União 

A cooperação transnacional cobre, pelo menos, dois grupos de acção local situados em dois Estados-Membros, 
entre os quais pelo menos um é seleccionado no âmbito do eixo Leader. 

Tal como acontece com a cooperação interterritorial, será possível alargar esta cooperação a grupos 
seleccionados no âmbito do eixo 3 de programas de desenvolvimento rural (parcerias público-privadas 
distintas do Leader, mencionadas na alínea e) do artigo 59.° do Regulamento (CE) n.º 1698/2005). A 
coordenação global do projecto por parte do coordenador GAL seleccionado no âmbito do eixo Leader é 
elegível no quadro do eixo Leader. Os outros custos relacionados com outros grupos (artigo 59.º), zonas ou 
quaisquer outras zonas rurais organizadas de acordo com Leader deverão ser financiados fora do âmbito do 
eixo Leader. 

Com base no acordo de cooperação entre parceiros (ver adiante), o GAL coordenador do projecto é 
responsável pela coordenação do projecto. Todos os grupos parceiros devem ser responsáveis pelas 
comunicações com as respectivas autoridades de supervisão e financeiramente responsáveis pela execução da 
parte do projecto que incide nos seus territórios. 

2) Intercâmbio de informações sobre aprovações de projectos de cooperação transnacional  

Nos termos do n.º 5 do artigo 39.º do Regulamento (CE) n.º 1974/2006 da Comissão "Os Estados-Membros 
comunicarão à Comissão os projectos de cooperação transnacional aprovados". Esta obrigação tem por 
objectivo aumentar a transparência das aprovações concedidas nos Estados-Membros e acelerar o 
procedimento de aprovação. As autoridades competentes designadas devem utilizar o formulário de 
intercâmbio de informações para projectos de cooperação transnacional (CTN) que figura no anexo II. 

A rede europeia de desenvolvimento rural desempenhará um papel de apoio, ao estabelecer uma base de dados 
europeia sobre os projectos de cooperação transnacional em vias de aprovação, com base nas informações 
fornecidas pelas autoridades competentes.   

Deve ser adoptado o seguinte procedimento: 

Etapa 1: Um grupo de acção local (GAL) que pretenda participar num projecto de cooperação apresenta à 
autoridade competente um pedido para aprovação (se o GAL seleccionar o projecto) ou para selecção e 
aprovação. A autoridade competente pode aprovar provisoriamente o pedido do GAL; a aprovação provisória, 
válida por um período máximo de seis a nove meses, torna-se definitiva se todos os parceiros obtiverem a 
aprovação das autoridades competentes respectivas.  

Etapa 2: A autoridade competente do programa (autoridade de gestão/organismo pagador) transmite à 
Comissão a aprovação provisória de qualquer projecto de cooperação transnacional (acção conjunta) utilizando 
o formulário de intercâmbio de informações do projecto de CTN (a ser enviado via SFC 2007), devendo 
igualmente designar a pessoa de contacto no seio da autoridade competente.  

Etapa 3: A autoridade competente pode consultar a base de dados europeia sobre projectos de cooperação 
transnacional em vias de aprovação, a fim de acompanhar os procedimentos de aprovação nos outros 
Estados-Membros. Depois de se certificar das aprovações concedidas pelas autoridades competentes dos 
outros Estados-Membros, a autoridade competente confirma a sua aprovação. 
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Esta etapa não se aplica a um projecto de cooperação transnacional que envolva um único Estado-
Membro e uma única zona num país terceiro. 

3) Cooperação transnacional com zonas de países terceiros 

A cooperação transnacional com uma zona de um país terceiro refere-se a, pelo menos, uma zona seleccionada 
no âmbito do eixo Leader. No caso de uma zona seleccionada no âmbito do eixo Leader empreender 
actividades de cooperação, organizadas em conformidade com a abordagem Leader, com uma zona situada no 
exterior da Comunidade, a despesa inerente relacionada com a zona Leader é elegível (a parte da coordenação 
e do projecto conjunto assumida, com base no acordo de cooperação, pela zona Leader, por exemplo, a 
participação do grupo Leader nas reuniões da parceria, a execução do projecto conjunto na sua zona). Por 
outras palavras, as despesas "relacionadas com" a zona Leader não significam necessariamente "na zona";  

as despesas na zona do país não-membro e não relacionadas com a zona Leader não são elegíveis. A definição 
da zona não comunitária que participa na cooperação deve ser compatível com a abordagem Leader (ver 
definição no n.º 1 do Capítulo IV). 

CAPÍTULO VI: A UTILIDADE DE UM ACORDO DE COOPERAÇÃO 

A experiência de cooperação Leader revelou claramente que, para assegurar uma gestão eficaz, é importante 
definir no início do projecto quais os objectivos a atingir, de que forma as responsabilidades (de gestão, 
coordenação, acompanhamento e avaliação) serão partilhadas e quais as contribuições financeiras no âmbito da 
parceria de cooperação. Um acordo de cooperação formal torna, por conseguinte, possível definir todos estes 
aspectos e contribui para garantir uma gestão transparente e a clareza dos compromissos recíprocos.  

Um acordo de cooperação é um documento comum com uma forma jurídica reconhecida num dos países 
participantes e assinado por todos os parceiros (incluindo o GAL coordenador). Esse documento deve 
estabelecer claramente os objectivos do projecto, as iniciativas a empreender para os alcançar, o papel de cada 
parceiro na execução do projecto e a participação financeira de cada parceiro no projecto. 

O acordo de cooperação deve definir todas as componentes do orçamento global da acção comum. O 
documento, redigido nas línguas dos diversos Estados-Membros abrangidos, define tanto o conteúdo do 
projecto de cooperação como as contribuições técnicas e financeiras de cada grupo de acção local para a sua 
execução. 

Os acordos de cooperação devem incluir: 

• Um compromisso escrito dos parceiros, com os nomes e endereços do grupo de acção coordenador e dos 
parceiros GAL/grupos locais; 

• uma descrição pormenorizada do projecto de cooperação, indicando: 

• os objectivos de projecto; 

• as medidas que serão adoptadas para os alcançar; 

• os potenciais beneficiários; 

• o papel de cada parceiro na organização e execução do projecto (quando necessário, nome 
das organizações técnicas autorizadas a realizar certas operações); 

• as disposições para organizar e fazer o acompanhamento do projecto; 

• os resultados esperados do projecto multilateral; 

• a previsão de um orçamento global e a participação financeira de cada parceiro;  

• um calendário indicativo; 

• a legislação aplicável e os tribunais competentes em caso de litígio entre as partes serão deixados à 
discrição dos parceiros/grupo de acção: pode tratar-se quer dos tribunais do lugar de residência ou do local 
de estabelecimento principal de um dos parceiros/grupo de acção ou do lugar onde o projecto é realizado. 
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Dar-se-á preferência, normalmente, ao local de estabelecimento principal do grupo de acção de 
coordenador; 

• Se os parceiros o desejarem, uma cláusula que permite a inclusão de novos GAL/grupos.  

• Um procedimento que permita alterações ao acordo.  

No anexo I ao presente guia, junta-se um modelo de acordo de cooperação. O modelo de acordo inclui 
igualmente um anexo técnico para a descrição pormenorizada do projecto. O acordo contém unicamente as 
cláusulas contratuais gerais. 
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.  

ANEXO I 

 

MODELO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO 

 

 

 

Título do projecto de cooperação:  

 

 

 

Declaração: 

 

Os abaixo assinados, representantes dos parceiros do grupo de acção local, comprometem-se a executar o 
projecto de cooperação definido no anexo e certificam igualmente a veracidade das informações nele contidas.  

 

 

Lei aplicável e tribunal competente 

 

O presente acordo será regida pelo direito …. 

 

1. QUALQUER LITÍGIO ENTRE AS PARTES RESULTANTE DA INTERPRETAÇÃO OU APLICAÇÃO DO ACORDO 

QUE NÃO POSSA SER RESOLVIDO EXTRAJUDICIALMENTE SERÁ SUBMETIDO AOS TRIBUNAIS DE …... 

 

 

2. CLÁUSULA QUE PERMITE A INCLUSÃO DE NOVOS PARCEIROS ("MEDIANTE ALTERAÇÃO AO PRESENTE 

ACORDO PODEM SER INCLUÍDOS GRUPOS LEADER OU OUTROS GRUPOS DE ACÇÃO LOCAL QUE O 

SOLICITEM") 
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3. CLÁUSULA QUE PERMITE OUTRAS ALTERAÇÕES  

4. ASSINATURAS 

 

 

Nome do grupo de acção local coordenador de Leader: 

 

 

 

Nome do representante:  

 

 

Funções desempenhadas: 

 

 

Data: Local (endereço, incluindo país): 

 

 

Assinatura:  
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Nome do grupo de acção local Leader/outro grupo de acção local 1: 

 

 

 

Nome do representante:  

 

 

Funções desempenhadas: 

 

 

Data: Local (endereço, incluindo país): 

 

 

- 

Assinatura:  

 

 

 

 

 

 

 

Nome do grupo de acção local Leader/outro grupo de acção local n: 

  

 

Nome do representante:  

  

Funções desempenhadas: 

Data: Local (endereço, incluindo país): 

Assinatura: 
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ANEXO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO 

 

DESCRIÇÃO DO PROJECTO   

 

 

 

 

 

Título do projecto de cooperação:        

 

 

PARCEIROS NO PROJECTO DE COOPERAÇÃO 

 

 

Contactos: 

 

Nome do grupo de acção local coordenador a título do eixo Leader: 

 

Nome do Presidente: 

 

Nome da pessoa de contacto no âmbito do presente formulário: 

 

Organização responsável pelo programa local: 
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Endereço da pessoa de contacto: 

 

 

Telefone: 

Fax: 

E-mail: 

Línguas faladas/compreendidas: 

 

Contactos: 

 

Nome do GAL Leader/outro grupo de acção local 1: 

 

Nome do Presidente: 

 

Nome da pessoa de contacto no âmbito do presente formulário: 

 

Organização responsável pelo programa local: 

 

Endereço da pessoa de contacto: 

 

 

Telefone: 

Fax: 

E-mail: 

Línguas faladas/compreendidas: 

 

 

 

Contactos: 
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Nome do GAL Leader/outro grupo de acção local n: 

 

Nome do Presidente: 

 

Nome da pessoa de contacto no âmbito do presente formulário: 

 

Organização responsável pelo programa local: 

 

Endereço da pessoa de contacto: 

 

 

Telefone: 

Fax: 

E-mail: 

Línguas faladas/compreendidas: 
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Descrição do projecto de cooperação 

 

 

 

Descrição de objectivos do projecto, das actividades principais do projecto (incluindo locais e datas 

relevantes); beneficiários da operação e estado de adiantamento: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição dos resultados previstos para os beneficiários da operação e para as zonas abrangidas: 

 

 

 

 

 

 

 

Abordagem, métodos e procedimentos de execução do projecto objecto de pedido de financiamento: 
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Local de execução do projecto: 

 

 

 

 

 

 

 

Papel de cada parceiro no âmbito das principais actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orçamento previsto para o projecto 

 

 
Programa de 

Desenvolvimen
to Rural 

 
GAL coordenador ou 
GAL/outros grupos 

 
Actividades previstas 

 
Custo (EUR) 

Financiamento (EUR) 

Comunitário 
FEOGA Pública Privada 

 

 

 

 

Despesas de 
organização/coordenação 

(partilhadas) 

     

 

 

 

Outras despesas (partilhadas)  

(principais actividades…): 

     

 

 

 

Outras despesas  

(não partilhadas) 

     

 TOTAL      

 



 

 

ANEXO II 

 

 

FORMULÁRIO DE INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES DO 
PROJECTO DE COOPERAÇÃO TRANSNACIONAL 

 

1. Informações sobre o projecto 

 

1.1. Título do projecto de cooperação: 

 

 

1.2. Acrónimo: 

 

 

1.3. Duração das acções previstas no âmbito do projecto de cooperação: 

 

 1.3.1. Prazo de início:  
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 1.3.2. Data de termo:   

1.4. Custo total do projecto de cooperação (em €): 

 

 Repartição do orçamento do projecto por fonte de financiamento: 

  1.4.1. Orçamento total:   

  1.4.2. FEADER:  

  1.4.3. Fundos públicos:  

  1.4.4. Privados:  

 Repartição do orçamento por parceiro 

  1.4.5. Orçamento total parceiro 
coordenador: 

 

  1.4.6. Parceiro 1:  

  1.4.7. Parceiro 2:  

  1.4.8. Parceiro 3:  

  1.4.9. Parceiro 4:  

  1.4.10. Parceiro 5:  

  1.4.11. Parceiro 6:   
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  1.4.12. Parceiro 7:  

  1.4.13. Parceiro 8:  

 



24 

 

2. Informações sobre parceiros cooperantes 

 
2.1. Informações sobre o parceiro coordenador: 

 2.1.1. Designação oficial do coordenador GAL:  

 2.1.2. Nome do Presidente:  

 2.1.3. Pessoa de contacto GAL  

  2.1.3.1. Nome:  

  2.1.3.2. Endereço da pessoa de 
contacto: 

 

  2.1.3.3. Telefone:  

  2.1.3.4. Fax:  

  2.1.3.5. E-mail:  

  2.1.3.6. Línguas  
    Línguas 
faladas/compreendidas: 

 

 2.1.4. Designação da autoridade competente  
  incluindo pessoa de contacto: 
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 2.1.5. Data de notificação da Comissão:  

 2.1.6. Designação da autoridade responsável pela 
aprovação: 
    

 

 2.1.7. Data de aprovação do projecto:  

2.2. Informações sobre o GAL 1: 

 2.2.1. Designação oficial do GAL:  

 2.2.2. Nome do Presidente:  

 2.2.3. Pessoa de contacto GAL  

  2.2.3.1 Nome:  

  2.2.3.2 Endereço da pessoa de contacto:  

  2.2.3.3 Telefone:  

  2.2.3.4 Fax:  

  2.2.3.5 E-mail:  

  2.2.3.6 Línguas faladas/compreendidas:  

 2.2.4. Designação da autoridade competente  
  incluindo pessoa de contacto: 

 

 2.2.5. Data de notificação da Comissão:  
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 2.2.6. Designação da autoridade responsável pela 
aprovação:  
    

 

 2.2.7. Data de aprovação do projecto:  
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2.3. Informações sobre o GAL 2: 

 2.3.1. Designação oficial do GAL:  

 2.3.2. Nome do Presidente:  

 2.3.3. Pessoa de contacto GAL  

  2.3.3.1. Nome:  

  2.3.3.2.  Endereço da pessoa de 
contacto: 

 

  2.3.3.3.  Telefone:  

  2.3.3.4.  Fax:  

  2.3.3.5.  E-mail:  

  2.3.3.6.  Línguas  
    Línguas 
faladas/compreendidas: 

 

 2.3.4. Designação da autoridade competente 
  incluindo pessoa de contacto: 

 

 2.3.5. Data de notificação da Comissão:  

 2.3.6. Designação da autoridade responsável pela 
aprovação: 
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 2.3.7. Data de aprovação do projecto:  

 

 

 


