
O projeto Rural SKILLS visa reintroduzir a importância da cooperação transnacional entre os GAL e 

as organizações de desenvolvimento rural. A cooperação incentiva e apoia os GAL a empreenderem 

ações conjuntas com outros GAL, ou com grupos que adotem uma abordagem semelhante noutra 

região, Estado-Membro ou até num país terceiro. 

A importância de levar a cabo o projeto a nível transnacional é estabelecer uma nova rede que pos-

sa ser vista como uma ação conjunta em torno da implementação de ações formativas e educativas 

de desenvolvimento rural específico. 

Para mais informações consulte: http://www.ruralskills.eu/the-project.html  
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O GAL MontagnAppennino é uma parceria público-privada que desenvolve e aplica uma estratégia 

de desenvolvimento local, através da abordagem LEADER, num território rural bem definido, 

situado na Toscana (Garfagnana, Média Valle del Serchio, Montagna Pistoiese e Alta Versilia). O 

GAL MontagnAppennino é uma empresa de consórcio com responsabilidade limitada. A empresa, 

desde a sua criação, voltou as suas atividades para o apoio e implementação das Iniciativas 

Comunitárias para o Desenvolvimento Rural, particularmente como a entidade responsável pela 

gestão da Iniciativa nas áreas elegíveis da Comunidade de Lucca e Pistoia LEADER I, LEADER II, 

LEADER Plus e do eixo IV LEADER do Plano de Desenvolvimento Rural 2007-2013.  

O GAL Montagnappennino é uma empresa estabelecida que opera no campo do desenvolvimento 

local. Possui ampla experiência na revitalização económica do seu território e apoio a entidades 

públicas e privadas que trabalham pela criação de redes entre os atores de desenvolvimento e 

disseminando uma cultura de desenvolvimento integrado e sustentável. 

Para mais informações : https://www.montagnappennino.it/  

O grupo de ação local do Vlaamse Ardennen é uma parceria público-privada de 17 agentes locais/

regionais e é responsável pela execução da estratégia de desenvolvimento local do Vlaamse 

Ardennen (em Flandres, Bélgica). A área Leader inclui 13 municípios e 4 cidades e abrange no 

total 704 km². 

A estratégia de desenvolvimento local abrange três temas principais em que os projetos podem 

ser trabalhados: agricultura e educação ambiental, desenvolvimento de identidade regional com 

ênfase na paisagem/espaço aberto e produtos alimentares regionais, aldeias com vida, com ênfa-

se na coesão social e serviços em áreas rurais.  
 

Para mais informações : https://oost-vlaanderen.be/  

GAL MontagnAppennino 

GAL Vlaamse Ardennen 
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A ADRAT é uma associação privada sem fins lucrativos fundada em 1990. Tem como associados 

municípios, associações e cooperativas agrícolas, associações florestais e ambientais e associa-

ções culturais. A sua área de intervenção é uma região rural montanhosa, com baixa densidade 

populacional e que enfrenta o êxodo rural, onde a população agrícola ainda é muito importante, 

tanto social como economicamente.  

Para além dos Programas Europeus através dos quais desenvolve vários projetos (LLP, INTER-

REG IV-C, INTERREG SUDOE, INTERREG ATLÂNTICO, LEADER, Juventude em Ação), é também 

um Grupo de Ação Local (GAL) que gere o Programa de Desenvolvimento Rural do Alto Tâmega. 

Para mais informações : http://www.adrat.pt  

A Associação de Desenvolvimento dos Concelhos da Raia Nordestina (CoraNE) é uma organização 

portuguesa sem fins lucrativos com um grande papel de competências e experiência no campo 

do desenvolvimento local e rural, criada em 1995, com a área alvo conhecida como Terra Fria 

Transmontana. Constituída pelos Municípios de Bragança, Miranda do Douro, Vimioso e Vinhais.  
 

O principal objetivo de sua criação é o desenvolvimento social, económico e cultural através da 

valorização, promoção e capitalização de potencialidades locais através da implementação de 

projetos de desenvolvimento na região.  
 

Visa, assim, a valorização dos seus recursos endógenos (naturais, culturais, etc.) mantendo sem-

pre em perspectiva o desenvolvimento da região.  
 

Para mais informações : http://www.corane.pt  

GAL ADRAT 

GAL CoraNE 
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A associação de parceria pública e privada Zied zeme (Terra em Flor) foi estabelecida em 25 de 

maio de 2005. Está situada na parte central da Letónia, perto da capital Riga. A estratégia de 

desenvolvimento local é implementada em 5 territórios administrativos (Ikskile, Ogre, Kegums, 

Lielvarde, e o distrito de Baldone), abrangendo 42 331 habitantes. A estrutura governativa é 

dividida em conselhos de 13 membros e direção com um membro. O Conselho representa orga-

nizações não-governamentais, municípios, empresários, organizações de mulheres e organiza-

ções juvenis, bem como representantes do setor agrícola. 

Para mais informações: http://www.ziedzeme.lv/lv/ 

GAL Zied Zeme 

GAL Medjimurski Doli i Bregi 

O grupo de ação local Međimurski doli i bregi (Vales e montanhas de Medjimurje) é uma asso-

ciação croata baseada nos princípios LEADER que liga os cidadãos, o governo local, as organiza-

ções da sociedade civil, organizações privadas e outras organizações, a fim de promover um 

desenvolvimento rural sustentável, estabelecer parcerias entre os sectores e ligar todos os pro-

jetos de desenvolvimento na área do GAL, para implementar uma Estratégia de Desenvolvimen-

to Local.  

Para mais informações: http://lag-medjimurskidoliibregi.hr/ 

Irma SL 

O Instituto de Restauração e Meio Ambiente é uma empresa espanhola privada, dedicada ao 

desenvolvimento rural, proteção do património natural, agricultura biológica, energias renová-

veis e atividades de formação com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável. A 

IRMA SL é uma empresa que contribui, através da inovação, tecnologia e criatividade, para uma 

melhoria nas estruturas sociais e criação de emprego. Participa na realização de projetos de Ini-

ciativa Comunitária e outros Programas Europeus colaborando com um vasto número de entida-

des e organizações de diferentes países europeus.  

Para mais informações: http://www.irmasl.com/ 

PARCEIROS DO PROJETO 



De 19 a 24 de março foi realizada a primeira 

ação de mobilidade do projeto Rural SKILLS. 

O evento teve lugar na Flandres, na Bélgica, 

onde estiveram presentes representantes 

dos grupos de ação local que participam no 

projeto: MontagnAppennino (Itália), ADRAT 

e CORANE (Portugal), ZIED ZEME (Letónia), 

Medimurski doli i Bregi (Croácia) e a agência 

espanhola de desenvolvimento IRMA SL. 

Organizado pelo parceiro belga, GAL Vlaamse Ardennen, o evento começou na cidade de Ghent 

com uma visita guiada a esta cidade flamenga. Nos dias seguintes, os técnicos conheceram os 

representantes da administração provincial da Flandres Oriental e do Gal Vlaamse Ardennen, 

bem como os aspetos peculiares da gestão do programa LEADER e dos GAL na Bélgica. Foram 

organizadas pequenas reuniões com os representantes dos GAL flamengos e workshops sobre 

métodos de animação e comunicação territorial. Tiveram também a oportunidade de visitar boas 

práticas para a promoção de produtos típicos e do turismo na cidade de Ghent. 

As visitas deslocaram-se então para o coração da Flan-

dres, na cidade de Oudenaarde, onde a parceria teve a 

oportunidade de visitar explorações e artesãos que 

colaboram com o GAL, centros de informação turística, 

igrejas e edifícios históricos recuperados, projetos pilo-

to de gestão do solo e conhecer os produtos típicos do 

território, como o Mattentaart PGI (sobremesa típica) e 

muitas variedades de cerveja. Todos os GAL também 

participaram em workshops e seminários sobre turismo rural, métodos inovadores de angariação 

de fundos e redes de aprendizagem, partilhando as suas experiências, trazendo sugestões e 

novas ideias para aumentar as competências específicas de todos os participantes e promover a 

cooperação entre todos os operadores de desenvolvimento rural. 

Para mais informações:  http://www.ruralskills.eu/training-events.html  

1.ª Ação de Mobilidade - Bélgica  
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A parceria encontra-se a preparar a próxima semana de mobilidade do projeto Rural SKILLS, que 

decorrerá na Toscana de 9 a 14 de Julho de 2018 e será organizado pelo GAL MontagnAppennino 

em Garfagnana e Media Valle del Serchio (Lucca) e na área de Montanha Pistoiese (Pistoia). 

2.ª MOBILIDADE - ITÁLIA 

Futuros eventos 

https://www.montagnappennino.it/  

https://oost-vlaanderen.be/  
http://www.adrat.pt  

http://www.corane.pt  
http://www.ziedzeme.lv/lv/ 

http://lag-medjimurskidoliibregi.hr/ http://www.irmasl.com/ 

Página 6 


