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A minha terra é uma entidade privada
de interesse público e sem fins lucrativos
que agrega 58 Associações de Desenvolvimento
Local (adl) no Continente e Regiões Autónomas
de Portugal. Estas organizações têm uma
intervenção qualificada e integrada nos
territórios, desenhando e implementando
estratégias de desenvolvimento local através
da dinamização de projetos e iniciativas
de carácter social, económico, cultural,
ambiental e educacional, recorrendo a diversos
instrumentos, onde o leader e o
desenvolvimento Local de Base Comunitária
(dlbc) têm um papel central. Fundada em 2000
por 25 adl, a rede cobre hoje, através dos 58
associados, mais de 93% do território nacional.

A experiência, competência, conhecimento e representatividade
garantem à minha terra a presença em diversas estruturas
consultivas a nível regional, nacional e internacional,
com destaque para o Conselho Económico e Social,
órgão consultivo da Assembleia da República, em representação
das Organizações de Agricultura Familiar e do Mundo Rural.

No plano internacional,
a minha terra é membro
da elard – European leader
Association for Rural Development
que está empenhada na construção
de uma política rural europeia e que
reúne mais de 2500 entidades de 26
países, inclusive países que não sendo
membros da União Europeia,
estão a adotar e a implementar
a abordagem leader.

A minha terra anima uma plataforma
de cooperação e de trabalho em rede de base
territorial que realiza intervenções em prol do
desenvolvimento integrado e sustentável com
vista à melhoria de qualidade de vida no espaço
rural português.

A minha terra assumiu
a presidência da elard
para o biénio 2018-2019.

visão minha terra

Defender um desenvolvimento rural integrado e integrador,
participado e sustentável, em que a responsabilidade pela criação de novas fontes de rendimento e emprego, pela preservação
ambiental, pelo desenvolvimento social e cultural, incluindo dimensões de educação e de cidadania, é partilhada pelos diversos
setores de atividade e desenvolvida em parceria entre agentes
públicos e privados, conduzindo a uma melhor qualidade de vida,
em sintonia com as expetativas dos cidadãos.

ação minha terra

Defesa e promoção de abordagem integrada
e multissectorial do desenvolvimento rural,
com reflexo das políticas públicas.
Qualificação, apoio técnico e divulgação
de iniciativas de desenvolvimento local
em zonas rurais.
Promoção da inovação social, da cooperação
e do trabalho em rede entre agentes
do desenvolvimento rural.
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