NOTA DE IMPRENSA

Visita aos territórios afetados pelos incêndios
Em consequência da tragédia que assolou o território do Pinhal Interior, a Direção da Minha Terra Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local entendeu ser oportuno efectuar uma visita
a esta Região no sentido de demonstrar solidariedade com as populações abrangidas e os Grupos de Ação
Local (GAL) da região. A partir da visita e dos contactos a estabelecer, vão ser equacionadas formas de apoio
por parte da Federação Minha Terra e dos Grupos de Ação Local (GAL) nacionais, que possam vir a ser
discutidas, aprovadas e implementadas, evidenciado a importância da intervenção das Associações de
Desenvolvimento Local e dos GAL na dinâmica dos territórios rurais e no apoio às comunidades rurais.
Neste sentido, e numa articulação entre a Federação Minha Terra, e os GAL da região, está a ser programada
uma visita durante o dia de amanhã (Sábado), com o seguinte Programa:


14h00 – Visita aos territórios atingidos, com início no Quartel dos Bombeiros de Alvares, concelho de
Góis;



17h30 – Conferência de imprensa na sede da Associação Pinhais do Zêzere, Largo Devesa, 3270
Pedrógão Grande

Face ao exposto, convidamos a Comunicação Social a associar-se a esta visita, que será um importante
momento de afirmação da coesão entre os GAL e do interesse demonstrado em contribuir para encontrar e
identificar respostas para os problemas das comunidades afetadas.

A Federação Minha Terra representa as entidades que, organizadas actualmente em 60 Grupos de Ação
Local, implementam a abordagem LEADER em Portugal, através Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL)
no âmbito do instrumento Desenvolvimento Local de Base Comunitária. Estes GAL integram por sua vez,
cerca de 3000 entidades públicas, associativas e empresariais que se organizam para a implementação de
estratégias territoriais, cobrindo mais de 93% do território nacional.

Para mais informações: minhaterra@minhaterra.pt | Miguel Ventura (ADIBER) 917 326 555
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