PACTO DESENVOLVIMENTO LOCAL 2030
Campo Maior, Julho de 2019
As abordagens de base territorial conferem inteligência geográfica à ação pública ao nível da sua conceção e
implementação. A experiência dos últimos vinte e oito anos de implementação do LEADER demonstrou que
os Grupos de Ação Local (GAL) têm know-how e capacidades para atuarem autonomamente e
implementarem soluções que dão resposta aos desafios e necessidades dos respetivos territórios e
comunidades.
Através do LEADER/DLBC (Desenvolvimento Local de Base Comunitária) e da ação dos GAL foi possível, ao
longo dos últimos 28 anos, apoiar muitos pequenos projetos, fortalecer as dinâmicas locais e promover a
competitividade dos territórios, em setores tão diversos como o turismo, a valorização de produtos locais, a
preservação do ambiente, a criação e desenvolvimento de pequenas empresas, os serviços de proximidade,
a atração de novos visitantes para os territórios, a promoção de tradições e do património e a dinamização
das economias locais.
A Federação Minha Terra, enquanto representante dos GAL rurais nacionais protagonizou uma ampla
discussão sobre o futuro do DLBC que conduziu à elaboração do Pacto Desenvolvimento Local 2030, que
afirma os princípios do LEADER/DLBC e lança o desafio à futura programação de dar voz às comunidades,
principais protagonistas da operacionalização do DLBC, procurando reforçar o seu papel no desenvolvimento
dos territórios e reafirmar o valor acrescentado que as associações de desenvolvimento local imprimem a
este processo.
O encontro a realizar a 10 de Julho em Campo Maior, será um momento de balanço, de reflexão, de partilha
e de valorização dos territórios que permitirá olhar para o passado, analisar o presente e perspetivar o futuro
do instrumento DLBC.

Programa provisório
15:00 Abertura

Maria João Botelho, Presidente da Federação Minha Terra
Ricardo Pinheiro, Presidente da CM de Campo Maior e da CIM do Alto Alentejo
Nelson de Sousa, Ministro do Planeamento (a confirmar)

15:45 Painel

Moderação a definir
Augusto Mateus & Vânia Rosa, Ernst & Young | Augusto Mateus & Associados
João Paulo Catarino, Secretário de Estado da Valorização do Interior
Miguel Freitas, Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural

17:00

Luís Capoulas Santos, Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural (a
confirmar)

17:30 Encerramento

António Costa, Primeiro-Ministro (a confirmar)
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