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Comemorações dos 30 anos do Programa LEADER em Portugal

A Minha Terra – Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local, com a colaboração da ADRIL
- Associação do Desenvolvimento Rural Integrado do Lima, vai organizar entre 28 e 30 de outubro, em Ponte de
Lima, um conjunto de atividades comemorativas do 30.º aniversário da criação do programa LEADER – Ligações
Entre Ações de Desenvolvimento da Economia Local.
Para assinalar três décadas deste programa, hoje abordagem incluída no instrumento DLBC – Desenvolvimento
Local de Base Comunitária, que se revelou um marco das políticas de desenvolvimento local comunitárias e
nacionais, capaz de promover a valorização e a visibilidade dos territórios rurais e a coesão territorial a partir de
estratégias desenhadas e implementadas localmente, e que serviu de estímulo à criação e implementação de
dezenas de milhares de projetos, públicos e privados, criadores de emprego e capazes de melhorar a qualidade
de vida e o bem-estar das populações, a Federação Minha Terra e a ADRIL promovem três dias de atividades de
celebração, mas também de reflexão sobre o futuro.
O ponto alto decorrerá no dia 29 de outubro, com uma conferência no Mosteiro de Refóios, que incluirá
testemunhos sobre o passado da abordagem e momentos de debate sobre o próximo quadro de programação,
que contará com a participação da Ministra da Agricultura e Secretária de Estado da Valorização do Interior,
respetivamente Maria do Céu Antunes e Isabel Ferreira, de Elisa Ferreira, Comissária Europeia para a Coesão e
Reformas (por videoconferência), Arlindo Cunha, ex-Ministro da Agricultura e ex-deputado, Franz Fischler, exComissário Europeu da Agricultura, Roberto Berutti, do Gabinete do Comissário Europeu da Agricultura (por
videoconferência) e de António Cunha, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Norte e que terá ainda uma mensagem do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Os dias 28 e 30 de Outubro são protagonizados pela associações de desenvolvimento local, reconhecidas como
Grupos de Ação Local (GAL), responsáveis pela implementação do LEADER, com uma sessão de reflexão interna
marcada para a tarde do dia 28 e uma visita a projetos apoiados no âmbito do LEADER/DLBC na vila de Ponte de
Lima, na manhã do dia 30.
Clique aqui para mais informações acerca da Federação Minha Terra, o LEADER e os Grupos de Ação Local.
Programa em anexo.
Para mais informação: Luís Chaves (919578282)

