NOTA DE IMPRENSA

Minha Terra assume a presidência da Associação Europeia LEADER para o
Desenvolvimento Rural em 2018-2019
A 23 de Novembro, na Assembleia Geral da ELARD – European LEADER Association for Rural
Development, realizada em Laulasmaa, na Estónia, Maria João Botelho, presidente da Federação
Minha Terra, foi eleita presidente da ELARD para 2018-2019.
O programa da Minha Terra para o próximo biénio de presidência, passa por privilegiar duas áreas
estratégicas, a saber:


a disseminação da filosofia LEADER e o reforço e a melhoria da ferramenta do
Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) para o próximo período de
programação, nomeadamente através de uma participação ativa na discussão a nível
europeu;



a consolidação, a expansão e a animação da rede dos membros da ELARD.

A nova presidente, Maria João Botelho, partilhou a convicção de que o LEADER e o DLBC devem
participar na reformulação do modelo de desenvolvimento dominante na Europa. E acrescentou:
“Os desafios que temos pela frente em Portugal e na Europa são importantes, mas como estamos
convencidos que as Associações de Desenvolvimento Local e os respetivos Grupos de Ação Local
(GAL) podem ter um papel determinante no desenvolvimento dos territórios, encontrando novas
soluções para as dificuldades que afetam as comunidades, no sentido de um Portugal e de uma
Europa mais coesos, solidários e sustentáveis, faremos tudo para que no futuro, os instrumentos de
apoio ao desenvolvimento local sejam reforçados, mais simples e mais ajustados às necessidades e
expetativas de cada território.”
A Federação Minha Terra
A Federação Minha Terra, constituída no ano 2000, representa a nível nacional e europeu, as
entidades, 58 Associações de Desenvolvimento Local (ADL), de norte a sul do país e ilhas,
organizadas atualmente em 60 Grupos de Ação Local (GAL), que implementam a abordagem
LEADER em Portugal, através de Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL) no âmbito do
instrumento Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC). Os 60 GAL integram por sua vez,
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cerca de 3000 entidades públicas, associativas e empresariais que se organizam para implementar
estratégias territoriais, cobrindo mais de 93% do território nacional.
A Federação Minha Terra integra vários órgãos de consulta regional e nacional – o Conselho
Económico e Social –, fóruns e grupos de trabalho – comités de acompanhamento dos Programas
de Desenvolvimento Rural e Programas Operacionais Regionais. Este ano, a Minha Terra foi
convidada pelo Governo para fazer parte do Conselho de Acompanhamento da Revisão da Política
Agrícola Comum (PAC).
A Minha Terra é membro da ELARD desde 2000, tendo sido eleita vice-presidente em setembro de
2016.
A ELARD
A ELARD é uma associação sem fins lucrativos, criada em 1999, que congrega mais de 2000 Grupos
de Acção Local de 24 países europeus Alemanha, Áustria, Bulgária, Croácia, Dinamarca, Eslováquia,
Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlandia, França, Grécia, Hungria, Irelanda, Itália, Letónia, Lituânia,
Macedonia (ARJM), Polónia, Portugal, República Checa, Roménia, Sérvia e Suécia) e tem como
objetivo promover uma melhor qualidade de vida nas zonas rurais e a fixação das populações
através de um desenvolvimento local sustentável e integrado. Como tal, participa em diversas
estruturas consultivas a nível europeu, nomeadamente na DG AGRI, defende a abordagem LEADER
junto dos decisores da UE e intervém no desenho de políticas europeias.

Para mais informações: minhaterra@minhaterra.pt
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