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ed'i torial 

O LEADER + evid&ncia as especificidades locaise institucional. são dois dos pontos 

para o Vale de revelar as potencialidadesa previle- fortes da proposta de interven~ão do 

Lima 12000- giar nas in#iatiuas futuras LEAOER + para o Vale do Lima. 

20061 corres- O LEAOER +, na sua tonoep@~actuaal. Mas o LEADER + irá mais Longe na 

ponde a um vai aoencontmdes~asespecificidades intervenção territorial integrada, 

terceiro esta- e pdencialidades Locais, explorando centrada em parcerias sdlidas e na 

dio na aplícacáo de uma estratégia o conhecimento tácito enraizado cooperaqão enireas knstituiç6es 

de desenvolvimento integrado. actuaimente no VaLe do Lima Assim. locais. públicas e privadas e as 

iniciada com o LEADER I. que se definindo como tema forte "Lazer e autoridades nacionais e europeias e 

pretende orientar fundamentalmente Património'. o LEADER+ tornar-se-á numa 
0s resultados das 

por objectivos de sustentabilidade assume uma estratégia janela aberta ao 

O LEADER 1 (1991-1994) representou territoria( integrada, a 
aplicagões anteriores 

exterior do Vale do 

uma primeira aproxima$ão a uma partir dos resultados programa, vieram Lima Este portfolio 
intervengão alternativa aosprogramas positivos de projeetòs em evidência permiti, a tados um 

nacionais. marcada por uma eoncep- piloto executados anteri- as especificidades conhecimento das 

~ ã o  a partir do interior da região e da ormente, estruturando- Locais e revelar as aplicacões anteriores 

mobtlizaçâo dos recursos endágenos se simultaneamente de potencialidades a do LEADER no Vale do 

sub-aproveitados Gom o LEADER ,I forma a operacionalizar previlegiar nas Lima e dos seus 

ihiciouseum processo de aprendi- os objectivos que o projectos mais 
iniciativas futuras. 

zagem e aquisição de competências orientam de forma a emblem6ticos e de 

e conhecimentos que se foi reforçan- garantir a susientabilidade dos maior sucesso apresentando 

da no LEADER II (1995-19991 e se projectos no futuro. Reforgar a simuitaneamente o quadro estrat4gico 

traduz, hoje em dia, na capacidade  especializa.^ da área, em tomo de projetado para0 LEADER c. 

técnica e política de populaç6ese acttvidades e produtos especificas de 

in$tituiçóespara concretizar pro]ecios elevado valor acrescentado, 

originais d~vers~ficados. nos vár$os desenvolvendo uma estratégra de 

domínios da vida social. económica e competitividade territorial original. 

cultural do Vale & Lima. garantindo simultaneamente a 

res do programa, vieram pôr em social em torno da mobilinaqão 

Os tesultados das aplicaqões anterio- consolidação de uma integração 
Francisço de Calhe,ros 
Presidente da direiGod.3 Adril 



Adril 
A Inictatiua Comuntária LEAQER paw A tela instiiuciond que suporta o No Vale do Ltma, desde o LEADER 1 

o dominio rural, tem subjacente um Leader tem um enraizamenio Locale quese verffic~uo sparecrmento de 

modelo de desenvoluimento socio- abrange. para além daç aubarqubas uma rede de institui~ões. piiblicas e 

económico específico O LEADER Locais, Câmaras Municipars e Juntas privadas, organimdas de forma a 

propõe ume abordagem alternativa. de Freguesia. todo o tipo de constituírem umassociação da 

baseada no pressuposto de que L. associapões. arganízagües não desenvolwmento regionalcom 

posivf~l um deçenvolvl- govarnamentais. igrejas capacidade técnica e política para ... I O refe~co do 
menta económico e instituições a elas apticar o programa. 

sust~ntável dasirecrs contexto institu- ligadas. gruposevicos. O íeforqo do contexto instituçional. 

rurais periferizadas, cional, através do ambientalistas, .através do fortalecimento das 

mncebid6 e geri& a fofia~ecimento .das actesãos, asmciaçóes parcerias activas que actualmente e 

partir do interior das culturais, dffiportivas nas aplica~ões anteriores têm 

regiões, mesmo que 
parcerias activas ... 

etc. - parcenas activas executedo o programa LEADER. 

apoiado lou necessartarnente apotadol operando to eesala Local representará nofutum. na aplicação 

e filianciadoa partir do axtertor, pela A componente institucionatdo Leader do LC40ER+ dovale do Lima, um 

mobiliza~ão institucional Lucal. Q, pmvavelmenrea sua maror inovagào. k t o r  criiim de sustentabilidade Em 
A abordagem Leader pressupòe o A inicrativa comunitárra Leader é Um primeiro Lugar, sustentabilidade da 

envolvimento de um conjunto de instrumento intermidiu. entre os própria BURIL. tornanda-a capaz de 
instituiçües muito mais alargado do Quadms Comunitários de Apoio. e sobreviver ao LEADER. pelo 

que as tmdicionatmente envolvidas respectivos programas operacconais -desenvolvimento deacções cte apooio 

nas abordagens clássicas. o Estado sectoriais e regionais e a política de ao desenvobimento integrado do Vale 

aas empresas ou gruposeconómiws. g m t k  urbanística municipal. do Lima Para além dissa, 

sssuminda três dimensões sustentabilidade do m&eLo de 

fundamentais da suacondi/o crrganizaçâo &s assocraqões Locais 

intetmédia": territorial. entre o c da rfiobiliza$o &ca das 

município e a regiào: institucronal. populaçoes, continuando um processo 

entre Q Estado e es Empresa-s e de partictpagão iniciado com o 

secturial. peloseu ordder integrado LEdOERe com a ADRIL 

e de multisectorialidade 



Uma agência inovadora 
Em fins de M a r p  da 1991, a TURIHAü Pouco tempo depois. a 21 de Agosto, 

Associação de Turismo de Habitação a Assembleia Geral da ADRIL apmvou 

- tomou conhectmento da intciativa a candidatura ao Leader, Fomlrzada 

comunitária LEAOER e entendeu a 5 de Setembm Ijubmegda ao parecer 

sensibrlrzar algumas entidades locars. das competentes entidades nactonais 

p6blicas e prrvadas. com o ob)ectivo e das comvhidades, sofreu uma revi- 

de criar uma as5ocfação para formular são. tendo srdo apresentada a uersào 

uma candidatura ao Programa Leader frnai ao GonseWlo Geral da DG V1 

Dprimeiro prorocobo de intengdes for A ADRII viu o seu pmjecto finalmente 

assrnado a 9 de Abnl daquele ano. aprovado em meados de Dezembro, o 

rninrciando-se imedratamente a que p e d  que a Convenção Local 

elaboracão do pm)acfo. Ea JTde Julho de Financiamento fase assinada a 31 

foi assinada a escritura notaria1 da de Dezembro de 1997. 

conrjt~ituição da ADR/L -Associa~ào 

de Desenuolvrmentb Rural InPegrado 

do Vale do Lnna, hcando todos os seus 

subrcrrtores inseridos nos respechvos 

corpos soçiais HES*0050UATRD*B1DP 
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Vale do lima 
Ovaledo rio Lima estende-se deoeste do vale do Lima se fosse desenvol- 

para teste. perpendicularmente à vendo de forma centrada no próprio - costa atlântica. apresentando um vale. $6 muita recentemente, em 1998 

fundo largo. em grande parte da sua a consiru*~ da auto-estrada Porto- 

extensão. com várzeas extensas e Valenga. com dors nús no vale do 

muito irrigadas, que se O vale do Lima é uma Lima, a norte e a sul de 

vão fechando para Ponte de Lima. veio 
bacia fechada, facto 

montante, à medida introduzir no vale, uma 

que as aktitudes sobem, que lhe 'Onfere uma Ligacão ao exterior. de 

na área de montanha. homogenidade circulagão rápida. no 

a Leste, no interior do e identidade I...] sentido norte-sul. per- 

Parque Nacional da Peneda Gerês pendicular aos eixos existentes e i  

O vaie do Lima é uma bacia fechada. configura$ãd . do próprio w le  

facto que Lhe confere uma forte O vale do Lima manteve-se, atéá 

homogeneidade e ident~dade que actualidade. uma área rural. embora 

historicamente se foi enraizando cada vez menos agricola Ainda que 

nas popwlagães. com algum potencial econúmico, a 

O d&envoivimento das infra-estruturas verdade é que perante a concorréncia 

de transporte, dominadas por dois de outras áreas agrícolas do exterior, 

eixos viários longitudipais. de a agricultura do vale do Lima foi 

penetragão no vale. paralelos ao rio, entrando num declinio inexurável, aa 

em ambas as margens. contribuiu qual se associou um decllnio derno- 

para que a vida social e económica gráfico. com a saída de populaqães e 

o envelhecimento dos re-sidentes. não 

se tendo até ao final dos anos oitenta 

verificado alternativas de desenvolvi- 

mento capazes de contrariar as 

tendhcias de periterizaçâo social e 

econ0mica imtaladas 

A agricultura foi deixando de ocupar 

um lugar de peso na base económica 

da área, cada vez mas  fragilizada e 

sem alternativas de crescimento 

noutros domínios 

Agrande coerêncra interna em termos 

naturais dovale do Lima contribuiu 

fortemente para o desenvolvimento 

de uma identidade cultural e social 

da zona de intervenq*. dominada 

pela presença. valoriragão e preser- 

vagão de um patrimónib cultural 

diversificado que o LEADERvina a 

explorar e poten~iaren~wanto reuirjo 

endógeno estratégico 



A popubcãa na zona da intervenção 

do LEAOER do Vale do Lima era. em 

ml. de V7 274 habitantes. Este valor. 

corrffiponde a uma variagão negatrva. 

ainda que pequena. em r e b e o  aos 

liltimos dez anos, -1.31% 

A distribui@o interna da população 

do Vate do Lima é muito heterogénea 

num conjunto va&o de freguestas cam 

densidadeç elevadas, entre os 280 e 

os 400 hablkm2. fora das freguesias 

sede de concelho e, num extremo 

oposto. outro vasto oon]unto de 

freguesias. nas áreas de montanha. 

m m  densidades que chegam aatingir 

os 5 a 7 hab/km2 

Areos de Valdevez e Ponieda Barca 

nàa atingem os 2.500 habitantes. nas 

freguesias sede de concelho. 

ainda que po contexto do povoamento 

disperso da fundo d o  vales, o cconc&- 

to de dimensào demagrafica dos 

centros urbanos nào tenha sgnificado. 

OVale do Lima registou tradicional- 

Com uma grande dspersào demogm- Mão. há centros urbanos com dimen- mefite taxw de natalidade elevadas. 

f f ~ a  pelas 113 freguesias da área. são superior a 15 mil habitantes. Os Actualmente verifica-sa porém uma 

veriffea-se um dinamismo demag6- Ú n i m  wntms urbanos da área são tendê~cra paraa diminuíçáo dastaxas 

fico muito dtferenciado. entre as as sedes de concelho que no contexto de natalidade, acompanhada por um 

freguesias prómlmm das sedes de do povoamento disperso ao longo da envelhecimento da estrutura etsria 

concelho. servidaâ pelos eixos rodo- várzea, não se destacam de forma O concelho de Arcos de Vakevez, a 

viários prrncipais. onde se concentm evidente A sua importância funcional mais extenso e abrangando grande 

a maior parte da populaçào, e onde k mipenorà dimensão demográfica parte da área de montanha da Zona 

se regtstou umavariação demográfica que apresentam. de Intewengào, é o que apresenta 

posrtiva, e as freguesias de montanha, Nos ÚLtims anos continuou a valores ma6 contrastados e sftuagões 

menos habitadas e em regra geral as acentuar-se claramente a tendgncia de maior dedinio e envelhecimento 

que sofreram perdas mak signifíca- para a çoncentíaçáo relatiua nas demográfico sendo que quase Um 

twas. A dençidade demográfiica era freguesias das sedes de concelho e quarto da papuLagão. teiia, em 1948. 

da 90 hablkm2 em 2001, valor interior pwiféricas. ao longo da v8~e.a. mais de &anos de idade 

aoda NUTE Minho-Lima. com Ponte de Lrma, com c e r a  de 5 a00 

113hab/kmZ. ab da Região do Norte. habitantes. em 2001. é o maior centro 

com 173hablkm2e à média do Conti- urbano da Zona de Interven5;áo. 

nente de 11 1 habIkm2 05 maiores 

contrastes internos traduzem-se na 

concefltrap50 de grande parte da 
população. nas fregueias tibeirinhss 

polarizadas pelas sedes de concelho, 



Base económica 
A base económica do Vale da Lima foi 

estruturada até muito tardiamente 

peta agricultura, ainda que esta se 

revelasse cada vez mais perrferizada 

e com niveis decrescentes de rendibi- 

l~dade Progressivamente. oVale do 

Lima fo ise convertendo numa área 

rural cada vez 
As estruturas 

menos agrícola, 
agrárias Locais são a agricul. 

dominadas pela tura ocupa um 

pequena agricultura lugar cada wez 

camponesa. pela menos significa- 

pequena gropriedade tivo na base 

muito fragm 
em blocos di 

As estruturgsagrárias locais sáo 

dominadas pela pequena agricultura 

camponesa. pela pequena 

propriedade muito fragmentada em 

blocos dispersos, com culturas 

tradrc~onats destinadas ao autocon- 

sumoe â comerctalizagào. em 

pequena escala, nos mercados locais. 

por produtores agricolas de idade 

avanfada, témicasde pradw$ão 

antiquadas, pouca maquinaria 

agrícola e tecnologias recentese uma 

manifesta incapacidade de reestrutu- 

ração e regeneracão a curto prazo 

Paralelamente, existe u m  conjunto 

restrito de explorações de maior 

dimensáo. ainda que ehi regra geral 

também divididas em blocos disper- 

sas, ocupada6 com vinha ou criacão 

de gado para carne e leite. com 

produtividades económicas efectivas. 

e com eondições de competitividade 

A populaçào agrícoia da Zona de 

Interveyáo LEADER, correspondente 

à populaqào familiar dos produtores 

agricolas. desenvolvendo activtdades 

nas explora@es e gravitando em 

torna da actividade agrícola em 

exclusividade ou como actividade 

complementar, podia estimar-se em 

cerca de 32 mil. em 1999, ou seja, 

ceEa de u m  terqo 132.7%1 da 

popula~ão residente total. 

O declinio da agricultura no Vale do 

Lima é inexorável e todos os indica- 

doresapontam para um processo de 

esgotamento progresçivo Os 

produtores agricolas que trabalham 

a tempo total nas expleragões são 

cada vez em menos número. desen- 

volvendo cada vez mais actividsdes 

exteriores remuneradas Da popula- 

ção agrícola, a que gravita em torno 

daexploração. uma parte significativa. 

são jovens numasituação expeçtante. 

pocurando entrar no mercado de 

trabalho. noutras activtdades 

Ponte de Lima tem vindo a concentrar, 

grande parte do crescImenlo 

industrial e de novas actividades 

produtivas alternativas â agricultura 

tradicional. na Zona de Intervenção 

do LEADER do Vale do Lima 

As actividades dominantes, em 1998. 

para o Vale do Lima, como para a 

média da Região do Norte e para o 

Continente. ao nivel do número de 

empresas, era o comércio por grosso 

e a retalho, o ramo maior 

empregador, em media. na Vale do 

Lima. como na Região Norte e no 

Continente era a indústria transfor- 

madora. seguindo-se a constryás. 

Nos concelhos do Vale da Lima, 

verifica-5e uma si tua~ão idêntica. As 

indústrias transformadoras e o 

comércio por grossos a retalho são 

as grandes actividades empregadoras, 

nos concelhos de Arcos de Valdevez 

e Ponte da Barca: enquanto que em 

Ponte de Lima, a construgSo é o 

segundo maior empregador 

O Turismo tem vindoa tornar-se um 

eixo estratégico e de grande 

importancia na base económica da 

região, ainda que seja dificii de 

caracterizar o seu peso real e o seu 

desempenho, através das esbt'kbcas 

oficiais. Afirmando-se como um 

segmento importante, o Turismo em 

Espaco Rural. funciona num sístena 

informal, familiar, sem uma 

identificacão clara das tarefas 

propriamente Ligadas à actividade 

económica e a outras tarefas 

domésticas, não remuneradas. sendo 

dificilquantificaro peso realdu sector 

Ainda assim. recorrendo a ihdicadores 

indirectos é possivel obter um cenário 

qualitativo da actividade. 



Acessibilidades 
Asacesnbrlidades no interfor da Zona 

de Intervenção têm vindo a sofrer 

algumas pequenas,melhorias, mais 
I 

qualitativas do que quantitativas. 

mantendo-se e acessibilidade exterrw 

numa situacão muito mais favorável 

doque a interna. A rede viána printi- 

pal permanece inalterada, há décadas 

e só a construção da auto-estrada 

veio introduzir uma madifieaçáo 

profunda. em 1998 

Grande parte dos investimentos dos 

municípios no programa operacional 

regionaldo II [JCA - PRONORTE - 

dirigiram-se paraa rede viária 

munrç~pal. a qual. em termos de 

qualidade da infra-estrutura temvindo 

h. 

a melhorar consideravelmente, não prioritários, wn litoral. o IC1. no 

sendo porém suficiente proceder sentido np&e-sul, Lrgando Viana do 

apenas a este hpo de intervenyões. Castelo h Area Metropolitana do Portó 

Uma interveneo mais estruturaqte. e à Galiza e o outra, o IC 28, 
com uma hierarquizacão da rede. Lomgiludinal. ligando a cidade de Viana 

possibilitando a ccrculação entre as do Castelo a todo o hinterland rural 

sedes de concelho. em melhores dovaledo Lima. prolongando-separe 

condições de velocidade e segurança Espanha. Ambos osewo~,  umaveõ 

que asactuais, impõe-se há muito concluídos, funcionarão como nivel 

tempo, estando programa* no Plano estruturante de toda a rede viária do 

Rodoviario Nanonal. como ph~ritária. vale. A importância da hierarqutzação 

a construção Iconclusàol dbs IC1 e e melhoria da rede viária interna do 

iC28. eixos rodoviários que, embora Vale do Lima é um factor crltico para 

de nivel nacionai. ~onstituem eixos o desenvolvimento de actividades 

de cwcial importãnoa na ariiculaqão estratigicas rorno o Turismo. 

entre a aiitoestrada e a-s esrradas de 

nível municrpal Trata-se de dois eixos 



Ambiente 
O ambiente é uma área particular- 

mente sensivel RO vale d9 Lima. uma 

vez que para além das quest6es que 

coloca às poiíticasde desemluimento 

queaqui se pretendem aplicar, 

em termos.de sustentabilidade, 

idênticas às de wtrasâreas. pode 

porem risco osector do turismo, 

segmento fundamental na base 

económica da região, em particular. 

no Tunsmo em Espaça Rural 

No Vaie da Lima a quahdade ambien- 

talconstitui l im dos recursos naturars 

de maior valor. A qualidade da água 

e do ar. a não existência de muitas 

indíistrias, ou qualqueroutro tipo de 

actividades fortemente poluidoras. 

nomeadamente o uso de químicos na 

agricultura considerados nocivos. sáo 

uma das camcteristicas da região 

As maiores ameacas ao ambiente 

colocam-se portanto. de momento, 

ao nível dos aglomerados urharos e 

das indústrias eristentes e novas 

indústrias a instalar na rede de 

parques e zonas industriais em 

implementação Em relação ao 

abastecimento de água, em 1998, os 

concelhosapresentavam a seguinte 

situa@o.+unte da Barca tinha a vaiar 

mais elevado. com uma coóertum de 

95% e Ponte de Lima o valor mais 

baixo, com 44Oh da população 

abastecida. enquanto que em Arcos 

de Valdevez. atingiam os 57% 
Em relaqão drenagem de águas 

rewduais, os Arcos apresentavam o 

valor mals elevada, da apenas 21% e 

Ponte da Barca o mínimo de 15%. 

sendo para Ponte de Lima o valor 

17%. 0s valores para o concelho de 

Viana do Casteto não 5.50 represen- 

tativos uma vez que cobrem a cidade 

deviana. exterior â Zona de 

Intervenção Em relagão à recolha e 

reciclagem de resíduos sdlidos. a 

çobet-tura era superior e Q possivel 

que neste momento tenha atingido 

os 100% e m  todos os concelhos. Em 

1998era de 100% em Ponte de Lima. 

8D90 em Ponte da Barca e 70% em 

Arcos de Valdevez. 



Equipamentos e qualidade de vida 
Na interior do vale do Lima, em ter- tos da área. As melhorias da acessi- 

mosquantitatiwç não há deficiênciaç bilidade interna do vake do Lima são 

graves, haaté um grau de cobertura assim cnndicionantes da coesão 

de alguns equipamentos superior 6 territorial e económica da Zopa de 

m6d1a naciona( Os maiores estrangu- Intewencão. com impactos nos 

Larnen.to+coQcam-se ao nlvel da diferentes sectores da sua vida 

açessibtiidade a alguns equipamentos econbmica e social, em especial no 

de nivel supra-municipal. Sendo a &esenvolvimento de uma politica de 

acessibilidade ao exterior do Vale do sustentabilidade e equilibrio 

Lima melhor do que no rnterior da arnbiental. O fortaleç~mento das 

pr6pria região, as áreas da parte Ligaçaes internas pode também 

oriental do vale. nos concelhos de contribuir para o aumento da 

Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, espessura do tecido rnstitucianal e 

dirigem-se para centros alternativos. para o reforqa da competitividade 

como Brqge, Parto ou mesmoTuy e territorial, traduzido numa real 

Viga para funeiies de nível superior, capacidade de escolha das opfòes de 

traduzindo-seessas s a b s  em pedas desenvolviment~ e ordenamento 

/ 

Y O G A D E ~ ~ M M  

Cam"m0 
iC M DEVIAM W CASTUQ 
RUA b&NOlW RES 
Ls01-817VlANI\OOOPSELO 

de massa critica para os equipamen- projectadas para o Vale do Lima 



Potencialidades 
+ Valores ambientais, paisagístrcos 

e patrimoniais de grande pbterrcjal 

cultural e econbmico: 

+ O Tuilsmo. A oferta turística do 

Vale do Lima corresponde a produtas 

exclusi~os. com uma procura 

crescente, de alto valor arreçcenkadb, 

convertida progressivamente nas 

dltimos cerca de vinfe mos, na prdpria 

imagem de marcadovale do Lima; 

+Turismo de bbita@.p e fofmas ina- 

vadoras de turismo em espaço mral. 

-4 Saber fazer e conhecimento tácito 

colecflw enraizado. nas aciividades 

do tunsmo, 

3 Grande dinamismo institutional 

a@ nível do turismo e activídedes a 

ele Ligadas, 

+ Boa acessibílrdade externa do Vale 

dp Ltma, quer a Ama MetrupoLiiana 

do Porto. quer B GaLiza, pela auto- 

estrada A3: 

+ Popw1ação)ovem. 

comparativamente a mMia nacional: 

3 Associaçtres dinâmicas e 

potencialidades institucionats no 

domínio do de$envolvimento local: 

+ Central de rasemas de redes 

nacionais e tiaw-nacionais de 

assoçta- de turismo de habitacão 

e turismo em espaço rural, 

+ Erande extensão do Parque 

Nactonalda Peneda Gerês: 

+Clima e quantidades médias de 

precipitagão atmosfériw. associada 

a solos agriçokasférterspara algumas 

culturas: 

+ Agua & i  quantidade e qualidade. 

no rio Lima, para abasiecimentos 

pdblicos. produ$o de energia, 

irrigacão, etc 

+Artesanato; 

+ Produtos agrícolas de excelência. 

O vinho, a carne de espécres autódo- 

nes - BarrosG - o queijo, os enchidos, 

mel frutos secos. frutos e legumes 

diversos e m  aromáricas. etç 

+Centros urbanos de elevada 

qoalidadeambiental e urbanística, 

com vaiares patrimontas valorizedos 

e com animaçáo cultural permanente. 

ãreas comerciais recentemente 

renovadas, espaços piíblicos 

exteriores e de recreio e Lazer- 

jardins. pamues e áress ribeirinhas 
- cuidados e amanjados. 

+ Expoves - teira mcstra no centelho 

de Arc~s de Vakdevez. de grande 

impacto na Lona de Influência: 

+ Feirase rumarfas de grande poder 

de atmc@o para as areas próximas. 

cqm destaque paraa festa da Senhora 

da Peneda e as Feiras Novas em 

Ponte de Lima, 

3 Equipamentos desportivos e de 

anima$% turística de nível superior, 

com mercados internwionais. com 

taxas de oeupagão e uhlizaçáo 

crescentes o Golfe de Pontede Lima 

e o Hipbdromo de Ponte de Lima: 

3 Esmla Superior Agrárca de Ponte 

de Lima: 

+ Salários baixos e mão-de-obra 

sem tradi$áo operária. nem industrial, 

nomformas arganizativas enraiaadas. 

+ Recurms energeticos impottades 

[barragem da Alto Lindosol. 

+ Proximidade a bpanha 



EstranguLamentos 
3 Declínio populacional e populagão 

envelhecida. 

3 Rarefacção demográfica nas áreas 

de montanha e povoamento disperso 

de dificil infm-estruturagão nasvárzeas: 

3 Má acessibilidade interna com 

rede de estradas desestruturada e 

sem hierarquização relacionada com 

os centros urbanos sede de concelho 

e com os principais eixos de ligação 

ao exterior, 

3 Baixo nívelde escolarização e forrna- 

cão profissional das populacões Locdis. 

3 Isolamento das populagões nas 

Areas de montanha e outras mal 

servidas pela rede de estradas, 

3 Isolamento das mulheres. 

decorrente da sua falta de forrnagão 

e dificuldades em penetração no 

mercado de trabalho. 

3 Baixo nfvel de participagão pública 

da populacão e incapacidade de 

organização e mobilizagão da 

sociedade civil local. para as causas 

do desenvolvimento regional. 

3 Estruturas agrárias com 

dificuldadede rendibilizacão, 

3 Escassez de recursos agrícolas, 

3 Baixos salários. 

O p o r t u n i d a d e s  

3 III Quadro Comunitário de Apoio 

[Programas Operacionais Nacionais 

e Operacão Norte1 

3 INTERREG 

3 LEADER + 

3 Crescente procura turística quer 

de portugueses quer de estrangeiros. 

3 Intencões de Investimentos do 

exterior da Zona de Influência em 

actividades produtivas. 

nomeadamente novos investimentos 

industriais, 

3 Maior e mais diversificada oferta 

de emprego e formaqáo escolar e 

profissional em regiões exteriores à 

Zona de Intervengão do LEADER do 

Vale do Lima. próximas e com boa 

acessibilidade, provocando saídas de 

jovens. potenciais activos no futuro. 

3 Investimentos crescentes em 

indústrias mão-de-obra intensiva, 

pouco qualificantes, grandes empre- 

gadoras de mão-de-obra feminina 

com baixos niveis de escolaridade. 

associadas a corporagões 

internauonais com estratégias de 

deslocalizaqão imprevisíveis. 

3 Investimentos indusiriais 

crescentes sem garantiasde controle 

ambiental, 

3 Degradagáo paisagística e ambien- 

tal associada a novas áreas industriais 

sem estudos de impacto ambiental, 

3 Forte concorrência intermunicipal 

ao nível de equipamentos de âmbita 

supra-municipal; 

+ Alguma concorrência institucional 

entre as autarquias locais e a associa- 

cão de municipios e formas emergen- 

tes de organizagão da sociedade civil 

e das empresas dos diversos secto- 

res. nomeadamente no que diz res- 

peito a gestão do Programa LEADER. 

3 Influência do centro urbano de 

Viana do Castelo. cidade polarizadora 

de todo o Vale do Lima. 

tradicionalmente um vasto hinterland 

rural daquela cidade, 

3 Concorrência dos territórios 

vizinhos em Espanha. ao nível do 

emprego e da oferta turistica. 

3 Baixo nível escolar das populacões 
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INDICADORES D E  CARACTERIZAÇAO SOCIO-ECON~MICA DO VALE DO L I M A  - -- - ~ - -  

VALE OOLiMA A R C O S V ~  i-%,- &@WEm 

12.1. LEADERI k24. WiEm 

kEA iKM2i 1070.62 4L5.89 186.74. 323.2 1%#z% 
POPULACAO RESIDENTE IHMI 1991 $8564 26976 13142 43621 I- 

20u1 97274 24724 izsss 4# fgY4 
OENSIOALlEPOPUlACIONALIHAB/KM21 2001 90.86 55.45 Ml 13&03 \&$i! 

~. ~ 

VAR~ACÃO POPUUCIONAL i%] 198T/I991 -5.71 13.42 -6.12 -Q.B 

1991IZOO1 -1.31 -8.35 1.84 &I1  $AS. 
MNTE lUE 

BE5IAl3 NORTE 

GRUV~X ET~RDS IV l W 1  lS95 1998 

POP M 4  22.10 19.38 1860 

POP 15-24 1804 17.96 16.24 

POP 25-64 0 % ~  s o n  í2.48 
POP 65 E MAIS 11.4B 12.33 12.76 

/NOICE UE DEP TOTAL 5 0 4  6640 45.a 

iNDICEDEENVELHEClMENT0 $1.73 0.61 69P7 

INDICADORES SECTORIAIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - - 

MINHO LIMA MNAINTERVENÇÃO mim#aw IYCWY VY-~ 

1991 1996 1997 

IND. DE EOUCAÇÃO 0.841 0.873 0.086 

i N o . o ~ E s ~ o u i ~ c ~ o ~ v i o d  0.825 0.826 0.835 

fNO. DE CONFORTO 0.918 0.927 0.937 

iN0. O0 REND. PJUSTAOO 0,954 O.960 0.961 

(NO. 00  PIB REAL 0.299 0.346 0,366 

IND. OEOES. HUMANO 0.886 0,896 0.905 

DES.ECON~~~C~ESOCIPS 0.722 0.763 0.756 

fN,OlCEDE 0ESENV.SOCinL 0.564 0.875 0,886 

FVNlttDSOWRlIW7) 

INDlCAüORES AGRICOIAS 119991 

INDlUDO@ES WWO WLE DO LIMA M O S  DE PONTE R O M E  VIANAW VIAM 0 0  
LIMA ILtmERI VRLDFVU DhüARCA DE LIMA CASTELO CIISTELO 1211 

IIPEXPLORAÇQES 16935 

SAU IRU 69 273 

BLWHD(P~ORA@O 8 6  

~ov.m~Irnm 51 794 

PRDDUTüRE5 - TOTAL 16511 

HOMENS 8 E@ 

W E R E s  7669 

TEMW DETWBALHO NA UPLORLigO 1NP PRODUTORES) 

+DC50% 3 0% 

+=SOAClOW 8 596 

(XIHPLETP 4 277 

TEHW DETRABAiHO NAEXPIORA~ÃO I%PRWUTORESI 

-IPCBOX 32. b t  
-*sLIAf lWA 52 07 

COMPLETO 25 92 

&TIVIDADE EXiERLOR REMUNEMDA 

PRINCIPAL 2356 

SEFUNDARIA 268 

RIWTE WE REWSWEWG6BblL M*dRIWLNRIII#991 
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1d A inova~iio no mundo rural 
Prosseguindo o objectivo da inovação, 

oprograma de Iniciativa Comunitária 

LSDER abriu janelas para e em 

direcqão ao mundo rural Solicrtou a 

sua capacidade de modernizasão e de 

inveneo e. em troca. deu grande 

visibilidade as experfências existentes. 

Permttiu ao mundo exterior a desco- 

berta de espaços em plena transforma- 

ção Na prábca, a inovacão rural resulta, 

tanto de tkcnicas de gestso e de 

anima~ão dos terriMrios, como do 

conteúdo dos programas Lanca-nos 

numa terceira dimensão de ordem 

cultural e politica. a da rntegração 

eumpeia. No plano metodológico. o 

LEADER coniribuiu incontestavelmente 

para a propagação de um típo particular 

de estratdgia de anrmacão e de 

desenvolvimento rural, baseada em sete 

grandes componentes valorrração do 

potencial endógeno local. enraizamen- 

to territorial estratég~co. abordagem 

ascendente. gestào descentralizada e 

global dos hnanciamentos. abordagem 

integrada ou multisectorial. parceria 

horizontal e prrvada-pública. assim 

como organizacão em rede ' 

Marjone Jauen 

intengões de investimento já que 

muitas das candidaturas não 

incLuíam orgamento, consistindo de 

facto numa candidatura prévia, para 

avaliara respectiva elegibilidade e 

enquadramento no PAL. 

A distribuição dos pmjeckm apwen- 

tados mostra uma adesão ao pragra- 

ma em toda a Zona de Intervencão 

Independentemente do âmbito dos 

pmjectos, de inodêncm Local, regional 

ou mesmo internacional, registou-se 

uma ades.50 por parte de instrtuvões 

de todos os concelhos da Zona de 

intervenção, entidades públicas e 

privadas. assacia~ões. cooperativas. 

etc. A repartição espacial dus projec- 

fos sugere algumas complemen- 

taridades com outrasintervenfles 

comunit&rias. no âmbito do IIQCA ou 

de Iniciahvas Comunitárras 

IINTERREGI, tendo o programa 

tentado explorar as especificida~es e 

as potencialidades de cada área dando 

resposta às suas necessidades 

especificas de desenvolvimento. de 

forma integrada. papa a va'lorização 

global da Zona de Intetvenqão. 

Este ponto P de crucial importância 

pois vai ao encontro de uma das 

O totai de candidaturas recebidas na principais vacacões do LEADER. que 

ADRIL, no âmbito do LEADER II. procura novas políiicas de desenvol- 

ascendeu a perto de 200 lexduindo vimento. alternativas às definidas 

despesas de funçionamenta do GAL apenas com bases administrqtivas. 

e a remuneraçães de máo-de-obra]. Houve assim uma distribuição de 

Não é po2slvel determinar o total da projectas por todo o Vale do Lima, 

numa prática já desenvblvida no 

LEADER I, de fazer intervenções 

multisectan~ís com objectivos de 

demonstração e rnobilizagãu mclal e 

económica em toda a área, despertan- 

do as iniciativas Locais nos mais diver- 

sos domínios [prática dosemeadori 

O investimento total aprovado para o 

LEADER I1 do Vale do Lima foi de 

cerca de um milhão e duzentos mi l  

contos para qm conjunto de W 

projectos ienctuindo o finannamento 

para a aplicagão do programa] com 

uma comparticipa$ão comunitária 

média de 60% Adimenção media dos 

pmjedos foi um pouco infenor a 12 

mil contos. variando entre um máximo 

próximo dos 50 mil contos, relativos 

a três projecto$ de recuperacão de 

edifícios para equipamento3 do tipo 

Centro Mostra de Prodbtos Regionais. 

em Arcos de Valdevez. Ponte da Barca 

e Ponte de Lima e um mínima de 

pouco mals de cem contospara 

ediqão de uma brochura promoctonal. 

A varia?% da dimens.30 dos projectos 

foi naturalmente muito diversificada. 

não tendo grande significado a 

dimepçeo média em si mesma. 

Entre prRjectos imaterfais ou peque- 

nas infemnções. até a construcão 

de equipamentos e ao arranjo de 

espaços públicos exteriores. a 

dimensão dos p ~ t o s v a r i o u .  quer 

entre as medidas. quer dentro das 

próprias medidas 
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TURISMO E SUSTENTABILIDADE 

O domínio onde é natural esperar resultados maisvisíveis da intervengàw LEADER 6 P do turismo, como aliás 

em grande parte das áreas LEADER que privilegtaram estesector, desenvolvendo oTurismo em Espaco Rural 

O Vale do Lima assumiu anteriormente algumas características especificas de inovação e pianeirismo, por 

influência da criaqão das primeiras unidades de Turismo de Habitacão em Portugal no seu território. a cuja 

imagem de marca se manteria associado. Um dos eixos estratégicos do programa LEAOER porem, desde o seu 
inicio, foi a criação de actividades de animacão turlstica de forma a diversificar a oferta. atenuara sazonalidade. 

aumentar a capacrdade atractiva do Vale do Lima e a estada média dos turistas Assim se realizaram alguns dos 

praJectos emblemáticos do LEAOER da Vale do Lima. como o Hipódromo Ponte de Lima e o Centro Hípico do 

Mezio. respectivamente no LEADER l e M LEADER II 



Os projectos realizados no dominro da animação turistica têm correspondido 

às ma15 dlversificadas iniciativas, quer resultantes de projectos dispersos, 

de promotores locais, assaciai.àes e outras. quer concebidos pela ADRIL, na 

programacão das acgões desenvolvida pelo Grupo de Acgão Local IGALI e 

posteriormente tomados por promotores privados. pelas câmaras munic ipai~ 

ejuntas de freguesa ou por parcerias púhlico-privadas 



GOLFOE PONTEDE LIMA 

O Golfe de Ponte de Lima foi construido no âmbito de um projecto apoiado 

pelo LCZDER I do Vale do Lima e como entrou em funcionamento no final do 

programa. pode hoje fornecer ~ndicadores que permitam avaliar a evolução 

da procura turistiea no Vale do Lima. No ambiKo do LEADER II. o Golfe de 

Ponte de Lima promoveu do15 projectos. um de market1ng.e pramacão tudstaca, 

em parceria com a TURIHAB, e outro de formasão, tendo tevado a cabo curws 

de golfe para criansas de escolas da Zona de Intervençào, com as quais fez 

um protocolo. durante três anos [total de 72 cnanças em 5 escole~l Q niimcro 

de sácios do Golfe ck. Por& de Lima é actualmente de 408.367 individuais e 

41 empresas, nãapodendo ser admnidos nwvbssÔci@s por falta de capacidade, 

em 199511996, ano de inicio da actividade, o nBinero de siidosera de 212. 

entre 1797 e 1999. foram admitidos 118 n4v45 sbcios e OS restantes 

posteriormente, o número de 'Green fees' vendidos, foi de 9.644. desde 1995 
a& Julho de 2801, 4.579 dosquaisentre 2WO e o primeim semestre de 2001, 
o volumede vendas do Golfe de Ponte de Lima variou entre cerca de 5100 
contos, no último trimestre de 1995 e cerca de 75 000 confos em 2000. 



Promocão do turismo 
no espaqo rural 
Aconsoiida@o e reforço da especmlizaç~o da região no Turismo em Espace Rural, 

enquanto eixo es?raegico de promoção da eompetitividade regionale indufor de 

rieitas muktipLicadores em todos os segmentas da vida socml e económica do Vale 

do Lima, foi desenvolvida atrav4s de novos projectos e reforce das actividades de 

pramo~ão. divu lga$a e cooperação transnactanal. Fomentou-se a expansão da oferta ' 

de alojamento no$egmento do Turismo de Aldeia. para diversificar a oferta turística, 

aumentar o tempo de permanência dos turistasna área. valorizar o património cultural 

em particular a arquitectupa popular fradicional, criar emprego em áreas mars 

afastadas dos centros urbanos. combater a sazonalidade. apoiar os projectos de 

anima60 turística e aaferta de outros s@rvi$os&apoio aos tiirtstas. Foi organizada 

uma centralde reservss conjunta para todasas tategorias de casas, para a promoqão 

da oferta de alojamento. inserida em redestransaccronais de outras wgiães 

eupecialiradas em turismo em espaqe rural:a CENTER - Central Nacional de Turismo 
no Espaço Rurat. Na perspectiva da ADRiL. um dos projectas de maior impacto de 

todo o programa. até ao momento, ioi a criacão da ÇENTER, a qual envolveu a 

realiração de projectos de diversas índoles, inseridos em várias medidas do LLEADER 
i1 [Apoio à Diversificação dasAct~id8des Económicas a Acçaes em Cooperacãol. 

f 

Aldeias de Portugal 

Central Namnal deTunrnimo Espspaw Rural 
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A TURIHAB representa a mais antiga associaçáo de turismo em espago 

rural em Portugal e no Vale do Lima. Através de alguns indicadores da 

TURIHAB e possívelavaliara evolução global do segmento na área 

O número de associados da TURIHAB passou de 59, em 1990. para 8%. em 

1995 e 102 em 2001, o número de dormidas nas casas dos associados da 

TURIHAB foi de M 246, em 1995 e 52.944, em 2000, o que corresponde a um 

aumento de 161% em cinco anw; astaxas de ocupaqão das casas têm wndo 

a aumentar signifrcativamente. da seguinte forma, para as casasde nível 

mais elevado e maiscasas, categoria A, a taxa de ocupaeo foi de b.896, em 

1995 e de praticamente 16%. em 2000. para a categoria B, a taxa foi de 5,3% 
em 1995 e de 154% em 2000 e para a categoria C. a taxa de ocupagáofor 

de 8.2% em 1495 e de 2496 em 2000 . 



A taxa de orupaqão das casas de turismo de aldeia. modaiidade 50 existente 

actualmente. foi de 10%. em 2000; a origem das reservas tem-se vindo a 

diversificar. mantendo-se no entanto uma predaminância de ~ngleses [em 

1995, correspondiam a 46% das reservasll e alemães, o número de 

puttugueses tem vindo a aumentarsignificativamente, carrespondendo 

a 30% em 2000. valor muito superior aos 19% de 1995 



Va Le do l i  m a  " Território projecto " 
Novas central idades 
A recelha de experiências na aplicaçào do LEADER I e a execu* do LEADER [I, vieram progressivamente 

demonstrar è ADRIL a importância da componente territorial do programa. Assim. o LEADER + irá mais longe 

na intervenção integrada num quadro territorial territorial de referêncra: um dos projectos estratégicos do LEADER 

+será precisamente a elaboragão de um Plano Director- Master Plan para o Vale do Lima. Nas intervenç6es 

anteriores. foram desenvolvidos três projectosâncora, designados genericamente por Centros Cív+cos e que 

correçponderam aa reforo das centralidades de três htlcEews papulacionais com potencialldades para estiuturar 

o que no futurovenha a ser desenvolvido no Master PLan. Assim. foram feitas intervengPes decriação de infra- 

estruturas básicas. recupera$áo dè edifícios eequipanentos e arranjos nq espaso público exterior, em Calheiros, 
- 

Bravâes e Çistelo, com vista a pokenciar a capacidade de anima%% civica e arganização das populagòes Locais 

em torno de algumas actividades e espaços valorizados. 



ÇBo projectos em grande parte. idênticos aos de recuperacào de património arquitectónrco ou ambienta1 e nçam 

criar centros locais para fortalecimento da vida cívica e social fora dos centros urbanos, cwja importzncia decorre 

acima de tudo, da falta de espagos de contacto. nas áreas de povoamento disperso ou de montanha, onde pequenissimos 

Lugares e populagfies se encontram isolados e marginalizados Pam além destes objectivos específicas. estes 

projectas tiveram ainda um efeito didáctico, sensrbilizando as autarquias locais para a necessidade de intervengão 

articulada entre o ord~namento do território (o planeamento urbanísticol e o planeamento do desenvolvimento, dando 

início a uma prática de planeamento físico inovador, nosespaqos ruraisexteriores aos centros urbanos. segundo 

novos modelos de vida nas áreas rurais As intetvencaffi futuras e o apoio a projectes no âmbito da oferta e anima~ão 

turística, procurarão reForgar estas novas centratidades. Aconsolidacào do Turismo de Aldeia articular-se-á com 

eçtes espqos A gestão dos espaços e equipamentos criados, ou seja. a preservaqão e manuten*~ dos Centros. 

será asSegurada por uma parcena. saTda de um protocolo de cooperacão assinado entre representantes de diferentes 

quadrantes da vida cívica Local. Por exemplo, a Junta de Freguesia. a Escola. a Igreja, alguma associaçào cultural, 

mcreettva ou dasportwa se houver e representantes do comércio local. 



Recuperacão de patr imónio 
artístico e cu l tu ra l  
O LEADER II ganhou grarrde impacto ao nível local e das comunidades rurais. pelas acqões 

que apoiou, as quaEs tiveram efeitos de demonstragáo importantes, induzindo. nalguns casos, 

outros investimentos. mesmo não apoiados. Um dos dorníhios em que essa repeticão é mats 

visível, é ao nivel do património construído, na recuperacão de habita@% degradadas e nas 

novas construcó.es em que se regista a adesão a modelos arquitesfónicoç tradinonais. 

reconhecidos como um valor a preservar Em grande medida. por cauia do LEADER . existe 

no Vale da Lima, um maior respeito peia arquitectura tradicional, adaptada a novas tecnologias, 

té~nicas e matenaisde constru~ão. tendo-se recriado uma nova cultura arquitectónica popular. 



Este é sem diivida um dos projectos maisacarinhados pela ADRIL. pelo 

sucesso que as acoes a ele associadas têm obtido Basicamente o LEADER 

aproveitou um crescente interesse ~ Q F  parte de &rias associa$óes desportivas 

e religtosas de caminhantes, praticantes de corridas em automóveis todo- 

o-terreno e das populaçòes em geral do noroeste da Península Ibérica. em 

torno da histbria da vida de Santiago e do Santuário de Santiago de Composteia. 

para desenvolver um conjunto de projectos de revitalização do Caminho 

Português de Saniiaga. Foi identificado e tarkogmfado pormenorizadamente 

o caminho, será editado parte desse material para divulgaeo e foram 

organizadas quatro peregrinagães a pé a Santiago decampostela, com o 

apoiodo LEADER II, nos últimos 4anoos Traia-sede um projecto. ou con~unto 

de projectos com potenrralidades no futuro, no dom?nio do fortalecimento 

da idenridade regionale da valorização ambientale patrimonral. 



Educacão ambienta1 
e protecgão paisagística 

Este pode ser considerado um dos dominios mais inowadores no LEADER da Vale 

do Lima Na aplicacão do LEADER II, foram desenvolvidos pequenos projectos, 

dispeffios pelas freguesias rurais. de grande potencial inovador e de demonstraeo, 

no domínio da protecqao e educagão arnbientatlorganiza@o de um ecomuseu, das 

Moinhos da Montaria, benefictaqãa de uma praia fluvial em Cardielos. a prote-cgão 

da Verga de São Simão. com características naturais de grande yalor e eeoststemas 

raros1 efoi  realizado um conluntu de auditorias energéticas em solares e casas de 

turismo de habitagão. no sentido de avaliaras pdsibílidadffi de poupanqas de energia, 

acompanhado pela ediqão e divulgacão de brohuras de 'boas práticas'' nesse domínio. 

'As auditoriasabrangeram 20 casas e foram tealizadas pela AREALIMA, uma empreãa 

criada ao abrigo do programa europeu SAVE e associada a VALIMA lAssocra$ão de 

Municípios do Vale do Limal. O projecto das auditorias energéticas constituiu o 

prifleiro projecto de dimensão releuantedessa empresa de energia. podendo através 

do LEADER haver no futuro uma maior procura dos respectivos servigas 
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Uma das componentes de maior significado na aplicacáo do LEADER no Vale do 

Lima tem sido o apoio a actividades culturaise desportivas. Trata-se, regra geral, íLIR>UNI)Yfi 

C M . C r 0  

de projectos de pequena dimensão financeira. pso~ectos imateriais, mas degrande [IUIWAOO EilUIE1W 
APARTbW 51 iWCPi 

impacto, uma vezque v iab i l i za~ o funcionamento e animacão de estruturas e 19% WPWNTE OELIW 

associagáss de grande importSflcia na vida civica das comunidades Locais. Entre , .Y~"~~~,O,m.L 

3W WPESCUWI 

os projectos apoiados, merecem destaque os que se prendem com actividades amrAaiiri.ruiiuia i-I 
3% OM E 5 C W  

desportivas envolvendo lovens. muitas vezes em áreas periferizadas social e 

culturalmente Alguns projectos vieram ocupar hmin ios  e eventos não eleglveis 

aos programas nacionais e comunitirios, assumindo uma grande importância e 
tendo induzido efeto$relevanta. Um dos projectosde maior impado. na perspectiva 

da ADRILfoi o da Mesa dos Quatm Abades que consistiu na recuperaqão de 

uma tradi$ão popuiar abandonada há muito e que contou cqm uma forte adesão 

por parte das popula~ões.juntas de freguesia e instituicòes em geral 



BASE ECONÓMICA 
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O LEADER não pode substituir-se aos programas nacionaa para a revitalrza~ão e valoriza~ão da base económica 

das regióes periférica%. Porém e apesar da sua reduzida dimensão financeira, o LEADER do Vale do Lima apoiou 

ao l o n g ~  dos dois programas aplicados projectos de grande valor acrescentado é indutores de uma dinâmica 

económica visível e eontabibrávelqlierao nivel do emprego, quer ao nível do produto Loral No âmbito da Medida 

3 do LEADER II - Apoio i Diversificação das Actividades Económicas - desenvolveram-se 6 acç6es dditintas. num 

total de 36 projectos e um investimento global aprovado de 332 mi l  contw, para uma comparticipa~ão comunitária 

médra decerca de 60%. Adimensão média dos projectos foi de cerca de 9 m i l  contos, com a valor máximo para o 

projecto do Centro Hípico do Merio, com um investimento de quase 40 mi l  contos e um financiamento de 50%. 

totalmente realizada, e em funcionamento e um mínimo de cerca de 300 contoç para um projecto de apoio ao 

artesanato Esta medida dirtgiu-se a projectos muito diversificados, todos eles com o mesmo objectivode dinamizar. 

revitalizar e melhorar a qualidade dos produtos s servigoç na base económica fragilizada, da Vale do Lima, a partir 

de promotores âncora com capacidade inovadora e garantias de sustentabilidade. 
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A mesma medida para a valorizagào e comercializacão dos 

produtos Locais. financiou ainda um projecto associado ao 

Centro Cívico de S~steto, que consistiu no arranjo do Campo 

I 
da Feira de Gado naquele lugar É de reaicar esta articulação 

entre as accóes de medidas diferentes dos programas LEADER 
I e LEADER II pondo em evidênc~a a coer8ncia interna 

particutarmente conseguida em alguns domínios A feira do 

gado tem uma grande tradicão em Sistelo. realizando-se duas 

vezes por mês e reunindo os criadores de gado de uma vasta 
I 

área de montanha. quer no terrctório português. quer nas 
C áreas espanholas próximas da fronteira 
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Uma das medidas do LEADER I1 veio contemplar um projecto já anteriormente identificado como prioritário no 

LEADER I. o do chamado Label "Vale do Lima '. Esta medida correspondeu a um conjunto de 10 projectos, com 

um investimento total aprovado superior a 300 milcontos. para uma companicipa~ão comunitária média de 53% 

Alguns projectos atingiram 05 50 mi l  contos ou valores próxrmos e 6 projecto mais pequeno segundo a dimensãa 

financeira correspondeu a um apoio á realiza~io da Expovez 14 mi l  contos], feira de produtos regionais 

tradicionalmente apoiada pelo LEADER Nesta medida fpram integrados os chamados Centros Mestra dos 

concelhos de Arcos. Ponte da Barca e Ponte de Lima. Nos três concelhos, foram recuperados os edifícios dos 

antigos matadouros municipais, com o objectivo de os reconverter em equip@mentos de apoio as actividades 

locais e 5s iniciativas de revitalização da base económica local. daí a designação de Centros Mostra Estes 

equipamentos corresponderão no fiituroa pontos de apoio de novas iniciattvas associadas à colocacào em rede 

dos projectos LEADER Poderão ser pólos de cruzamento de iniciativas desenvolvtdas pelos diferentes parceiros 

ias redes, quer nacionais. quer de outras regiÕsLEAOER da Europa ou paises terceiros. 

,:, 
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Em grande medida. o Vale do Uma". tal como hoje é visto dentro e fora da região, 

é uma construcãodo LEADER e nào apenasuma designagão geográfica de uma 

secção de um vale O LEdDERmudou o Vale do L~ma. A reputagão consegulda para 

o nome da região o Vale do Lima tornou-se um factor de orgulho e auto-estima 

das populagóes locais e pode constituir um factor crítico da competitividade da 

regiào, no futuro. não só pela revitalizagão da base económica local. como pela 

manutengáo dos valores patrimoniais. paisagísticos e arnbientais. todos eles 

elementos indissociáveis do "Laber Vale do Lima A experiência do passado 

mostrou como a mobllizagão das populagòes em torno de um rótulo emblemático, 

um Label Regional. como foi o Vale do Lima pode constituir um factor Importante 

da competitividade territorial. colhendo grande adesão e entusiasmo por parle 

das populacões. A auto-estima e o orgulho de pertencer a uma região, pressupõe 

uma valorizagão dessa mesma regtão Daí que o LEADER não seja um programa 

para as populagões do Vale do Lima mas, das populagòes do Vale do Lima Fazer 

com em vez'de fazer para. continuará a ser a filosofia de fundo da mobilizacão 

cívica de pol ulaçòes e instituigòes. em trono da intervengão LEADER + P 



REDES DE COOPERACAO 
INTERREGIONAL E TRAN'SNACIONAL 

Aldeias de tradicãs I 

As t r ts  agências LEADER contíguas. do Alto Minho - ADRiL AORIMINHO. e ATAHCA - Levaram a efeito nos últimos 
anas um conjunto de intervençòes em aldeias de montanha, com vista â criaçáo ile um tipo de turismo designado 

"Turismo de Aldeia". que assenta na oferta de alojamento de qualidade em cases antigas e rústicas recuperadas. 

As frêsassaciagòes criaram. ao nlvel da co6pera$& nacional, ume associagào designada ATA - Associa+So de 

Turismo de Aldeia, para promovera oferta global com a imagem de marca Aldeias de Portugal Muitos dos projectos 
de outras Medidas do LEADER II do Vale do Lima foram desenvolvidas em complemento eapoiadas por esta nova 

rede regional. A ATA, posteriormente converteu-se no núcleo central da criação de uma nova parceria, transnacionai 

- a s  "Aldeias de Tradição' . envoivefldo um grupo alargado de parceiros de diversas regióes europeias. AORIMINHO. 
ADRIL. ATAHCA, Valle do Caudina, Termho Cervialto. ALto Casertano, Costiera Amalfitana. Lawerstand, Moordwest 

Friesland, Flewland. Zuid-West Drenthe. Em Junho de 2000, durante a reuniào do li Europa Forum. por seu turno, 

consituiu-se um Agrupamento Europeu de Interesse Emn6mica - AEIE - com o nome "Aldeias de Tradicao". integrando 

a ATA - Associa~ào de Turismo de Aldeia e a Associazione Italiana Per Lo 5viluppo delTurismo Rurale- I Villaggi 

delle Tradinoni. Como observadores, subscreveram ainda o consórcio as seguintes entidades: Nooidwest Fr~esland. 

Lawersland, Flevoland e Zuid-West Drenthe IHolandal e Yal do Limia 16aliza-Espanhal. 



EUROPA DAS TRADIÇOES 
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O LEADER + deu lugar à adesão de novos parceiros. outras agbncias de desenvolvimento regtonal poriuguesas 

associadas ao Programa LEADER -SOL DO AVE. ADERSOUSA. ADRIMAG, DÔLMEN. PROBASTO e associagões de 

outras regiòes europeias. nomeadamente dos países do alargamento, como a Eslovén~a e a Hungria. assim como 

de áreas extra-comun~tárlas, nomeadamente Brasil e PALOP A consolidagão e a dinamiraqão desta vasta rede 

Pransnacianal será mais um dos pilares do LEAOER + do Vale do Lima. 

Para além dq filosofia de rnobibzagão local. através da acção concertada com as assocraçòes parceiias da ADRIL 

e com otegido instrtuciona(lo~al,a AORILcontihuará a desenvolver uma intensa act~ idade de prornoçáo exterror 

e a fortalece; a sua posicão nas redes nacionais e iniernac~onais associadas ao Turismo em Espa~o Rural e a novos 

modelos de hesenvoivimento rural integrado. para áreas em declinio, cmsoiidando a assegurando também, por 

essa vta. a s stentabilidade do rnodeio dedesenvolvimento associado ao prajecto LEADER, no futuro. I 



projectos para o futuro 

O Leader + 
O tema forte do Plano de desenvol- Objectivos operaeionais e específicos. 

vimento Local do LEADER t do Vale +tendo ernvista a Sustentabilidade 

do L i m ~ ,  conshtuindo o denominador do Ambiente. apostar na Valorizago 

comum de todos os projectos que dos Recursos Naturaise Culturaise 

nele se enquadram. é o Lazer e na Melhoria da Qualidade de Vida. 

Património Dá-se, assim, continui- Projectos estruturanies: 

dade aos propósitas que norteabm j Aldeias de Tradição 

as primeiras ediç6es do LEMER. Raqualifica$áo Urbana 

estruturadas em torno dos temas 

Turismo e Património. tendoem visb 

o reforgo dos resultados obtidos, com 

a complementaridade de outras 

intervencóes de carácter inovador, 

programadas na dptica da cooperagão 

a todos os niveis 

Este tema tem doise~xos interactivos. 

que constituem. numa perspectiva 

pragmstica. o3 domínios de 

enquadramento dos projectas - 

Aldeias de Tradicão e Cooperacão 

Contudo. devem reter-se três 

conceitos que disciplinam esta 

estrutura axial- a Sustentabiltdade 

do Ambiente. o Reforço da Economia 

e o Desafio da Inovagão aigamos 

que se trata da mvralização de um 

sistema queaposta num* determina- 

da área ILazer e Patrimónial. 

3 Plano Integrado de Ordenamento 

Rural do Vale do Lima 

3 Presewaçãodo Ambiente Natural 

e Eficiência Energética 

j E5truturas Rurais Edificadas 

e Equipamentos 

+ pressupondo o Reforce da 

Economia, reforçar aValoriza~ão do 

Turismo de Alde'ia e dos Produtos 

Locais. Projectos estruturantes: 

j Cqnserva$áo do Património Rural 

e sua Renovacão para o Turismo 

j Apoio Transformação e 

Comercialização de Produtos 

Agrícolas e Silvicolas 

j Apoio às PME s e artesanab 

+ promovendo o Desafio da 

Inovação, maximizar a Competitivi- 

dade dos Produtos e Serviços. 

Projectos estruturantes: 

subscreve dois objectivos [Aldeias de 3 Promocaa da Zona de Intervençãb 

Tradição e Cooperação1 e pauta a sua j Ap io  Tbcnico ao Deseriv Rural 

conduta no culto de três preditados 

[Ambiente. Economla e inovagâol 

j Novas Terno~oglas 

j Agentes de Turismo e Artesanato 

A estrutura que assegurará a 

aplicaeo eficiente do Plano de 

Desenvolvimento Local, é composta 

por três componenfes fundamentais 

3 O Qrupo de Accão Local [GAL], que 

será o m6tor de todo a processo no 

Vale do Lrma 

3 a Cooperagão Interterritorial e 

Transnacional IVector 21, que permite 

a transferência de experiênc~as e a 

complementaridade de funçaes com 

outras entidades LEADER 

3 a Colocagão em Rede IVector 31. 

estabelece a liga+ entre entidades 

LEADER nacional5 e outros 

interve-nientes no desenvolvimento 

rural, para incrementar uma 

reflexão conlunta 





OBJECTIVOS DO LEADER + DO VALE DO LIMA 
"VALORIZACÃO DOS RECURSOS NATURAIS E CULTURAIS" 

M VISTA A MELHORIA DA QUALIDAOE DEVIDA 

E U  QUALIFICAÇÀO CULTURAL, TENDO E 

OMPETITIVIDADE DOS PRODUTOS LOCAIS E 0 0  

RISMO DE ALDEIA 

OBJECTIVOS OPERAClONâiS E ESPEC FICO5 

COOPERAÇÃO INTER-TERRiTORIAL COLOCACÃO EM REDE 

E TRANSNACIONAL [VECTOR 21 

n SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE COOPERACÃO 

PRIVILEGIADA COM ENnDADES P~~BLIcAS 

0 REFORÇO DA ECONOMIA 

COOPERAC6C PRIVILEOIAOA COM AS EMPRESffi 

O DESAFIO DA INOVAÇÃO 

DIRIGIDAA PoPumcAo EM GERAL 

[ESTRUTURA E 
SENSIBILIZAÇàOI 

IARTiCULACAO E 
CONCRETlZA~AOl 

Y LEAOER + 
ISUSTENTAEILIDADE E 
FUNCIONAMENTO1 



LEADER + 
PROORAMA DE ACCAO LOCAL - PAL 

uNIDADE: EUROS 
- - - - c w o  

1. 
- -  

~~.INVESTIMENTOS - - qm- 
13.1. INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURAS 16.7% 

VALORIZAÇ~O DOS RECURSOS NATURP~IS ECULTURAIS 

:~.I.I.ALDEIAS DETRADI@O - REOUAUFICAC~OURBANA 

71.2. APOIO TÉ~NICO.AO DESENVOLVIMENTO RURAL 

7.2. APDIVAACTIVIDADES PRODUTIVAS 320% 

VALORlZACaO DOTURISMO DEALOEIA EDOS PRODUTOS LOCAIS 

8 ~.~.~.RENovA@.o ECONSERVAÇAODO PATRIMONIORURAL 

1.2.2. APOIO ATRANSF. E COMERCIAUL. DOS PRODUTOS AGRtC. E SILVIC. 

I 1.2.3. APOIO hSPME'SEAOARTESANAT0 

1.3. OUTRAS ACÇÕES MkTERlAIS 1.33% 

MELHORIADA OUAUDADE DEVIDA 

1.3.1. ESTRUTURAS RURAIS EDIFICADAS E E Q U ~ P A Ü E Ú ~ S  
' 

1.3.2. PRESERVACiO DO AMBIENTE NATURbL EEFICIÊNCIA WERG$Ti€A 

2 ACÇáES iMaTERiAiS 24.377 

21.  FORMAÇ~O PROFISSIONAL 0.5% 

2.1.1.AGENTES DENRISMO EARTESANATO 

22.  O U T W  ACÇÜES IMATUIAIS 23.8% 

AUMENTO DA COMPfllTlviDADE DOS PRODLTOSESERViCO$ 

~ . ~ . ~ . P R O M O C ~ O  ~ ~ 2 . 1 .  

2.2.2. APOIO TECNICO AO DESENVOLVIMENTO RURAL 

22.3. NOVASTECNOLOGIAS 

v a L o n i u @ o  00s RECURSOS NATURAI~ E CULTURAIS 

2,2.4PLANO INTEGRADO ORDENAMENTO RURAL - VALE DO UM 
4. DESPESAS DE NNCIDNUIENTO DO 6Ab li,$% 

4.1. RECURSOS HUMANOS 

4.2. INFORMAÇdO E PURICIOAOE 

4.3. SISTEMAS DE INFORMAÇ~O 

i.~. AVALIAC~O 

4.5. DESPEáAS DE FUNCIONAMENTO 

4 b EOUIPAMENTOS I 
TOTAL - - I lW.O% 

QESF€5& NACIONAIS 

DE~=V~BUW\S PRIVADOS 7 
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ZONA DE INTERVENCÃO DO LEADER i- DO VALE DO LIMA 



ADRIL Associacão de Desenvolvimento Rura l  do Vale do Lima c3 
NRIHPW 

PRAÇA DAREPoeLlCA 

6990-ObZPONTE DE LIMA 

TR+351  25% 741 672 

FAX+351258741 íh4 
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RUA CONDE DE BERTIANDOS 

49¶ 078PONTE DE LIMA 

TEL* I351 Z'W41GZb 

TEL+-351 225091300 

FAX++351 258741112 



CÂMARA MUNICIPAL DE PONTEDE UMA 

49W-O0 PONTE DE LIMA 

TEL i 351 258 900 400 

FAX+351258VOO410 

INSTITLJTO PoLITÉGN~c~ 

DEVIANA DO CASTELO 

a901-909 VIANA 0 0  CASTELO 

TELi351 258809610 

ADEGA COOPERATIVA DEVIANA O0 CASTELO 

PACO - MUJAES 

4905-516VIANA 0'3 CASTELO 

TEL*351258770060 

FAX851258770069 

CÂMARA MUNKIPAL DE VIANADO C W E L O  

4901-877VIANA 0 0  CASTELO 

TEL i351 258809300 

FAX t351 258809318 

PARWENACldNAL DA PEWEDA GERSS 

AV. IIIJT~NIO MACEDO 

17@6 YI( BRAGA 
TEL+3512532W80 

FAX i351 2536131 69 

A560ClAc60 COMEXClALElNOUSlUlAL 

DE ARCOS OEVMOEVEZ E PONTE DA BARCA 

AV GENERAL NORTON DE MATOS 10 

4 9 7 0 4 0  ARCOS DE VALONE2 

TEL i351 258 521 673 

FAX*351 258515455 

PRAqAOA REPOBLlCA 

4998-062PONTEDE LIMA 

m + 3 a  mwpuo 
FAX a351 258 909 3<P 

E O < I P B S A T I Y A  ARVAL 
i.-*.. i."".iU .."..i - L". 
AWAL 

ARTESÃSREUNIQOS 0 0  VALEDO LIMA 

TERREIRO - %NORA 

4990-643 PONTE DE UVA 
TEL-351 258948464 
TEL i351  ZJB142804 

J 
C N A L  

CONSELHO EMPRESARIAL DO VALE 0 0  LIMA 

RUA PAOREMANUEL HIMALAYA 

4970-60 ARCOS OEVALOEYEZ 

T E L 4 5 1  258516156 

F M * 3 5 1  258516155 

ESCOL4 PROFISSIONAL DE AGRICULTURA ASSOCIAÇf iO~PR~RIUOEVIANA W C W E L Q  ADJM 

E OESENVO-VIMENTO RURALOEPOhTE DE L MA ARCO.363T3MnS .>A::CSl4 41 - 1. AV STA MAR4 .A ?;A. 
cu VTA c0 C R ~ Z E  ?C - ARCA 493C-53P YibNA M C4STEI.G i. A39 !&O-Ehl3MC 
497h-909 PONTE DE LIMA 

TEL-351 X87414o.I 

FAX+351,258941955 

3 Z 6 0  ORENSE 

TEL1351 258 9 0 W 0  

FAX +351 258 9OPJ49 







t 
t 

* * 
* + *  VALE DO LIMA 2002 


