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Intervenção de enquadramento da Presidente da Federação Minha Terra na moderação da 
Oficina 

Estamos quase a meio do actual quadro de programação, com a reprogramação em curso e a 
avaliação intercalar a ser preparada. 

Por outro lado, a nível europeu: 

 o Quadro Financeiro Plurianual para 2021 – 20127 será encerrado dentro de um mês; 

 a Comissão lançou a proposta para a nova Política Agrícola Comum, que inteligentemente 
designou por “O Futuro da Alimentação e da Agricultura”; 

 e no final de Maio, a 29 de Maio, prevê-se que sejam conhecidas as propostas 
regulamentares para o Desenvolvimento Rural e para a Política de Coesão. 

Como habitualmente, estaremos a desenhar os instrumentos para um novo ciclo da política da 
União, quando ainda estamos a iniciar o quadro actual e sem que tenhamos tido oportunidade para 
avaliar convenientemente o que está em curso… e, desta vez, sem um quadro estratégico definido 
como tivemos no ciclo anterior com a Estratégia Europa 2020… 

A verdade é que temos muitos documentos macro de caracter estratégico, entre os quais 
destacaria a Agenda 2030 das Nações Unidas e os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável e os 
Acordos de Paris (sobre o Clima) ou até, mais focada no Desenvolvimento Rural a Declaração de 
Cork 2.0. Mas na hora da programação por vezes não é fácil traduzir estes grandes objectivos em 
metas, em medidas de política e em acções concretas… 

Nesta primeira oficina que nos propusemos realizar sobre o futuro, dirigida aos nossos associados 
pretendemos fazer um primeiro balanço da experiência da implementação do instrumento 
Desenvolvimento Local de Base Comunitária no actual período de programação e iniciar a reflexão 
sobre a continuidade/evolução deste instrumento no quadro da territorialização das políticas 
públicas no âmbito do próximo período de programação. 

Para isso e, tendo consciência de que nesta fase, as balizas por parte da União Europeia ainda estão 
pouco definidas e que poderá não ser fácil aos representantes nacionais assumir posições fechadas 
sobre determinadas questões, convidámos para partilhar uma reflexão em conjunto com os Grupos 
de Acção Local, três pessoas com experiências distintas, mas valiosas: 
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Dr. António Figueiredo, Economista, presidente da Quaternaire, ex-docente, investigador e 
consultor nos domínios do desenvolvimento e planeamento regional, entre outros, e avaliação de 
políticas públicas e nível nacional e internacional. 

Dr. António Ramos, Geógrafo, actualmente é Director da Unidade de Política Regional da Agência 
para o Desenvolvimento e Coesão. Mas anteriormente foi técnico na CCDR Algarve, envolvido na 
concepção do PO CRESC ALGARVE 2020. 

Dr. Joaquim Felício, Sociólogo. Coordenador da Equipa de Projecto das Abordagens Territoriais do 
CENTRO 2020, nomeadamente no âmbito da arquitectura, gestão e acompanhamento dos Pactos 
Territoriais, DLBC e Provere. Neste âmbito, trabalha em estreita colaboração com os GAL da Região 
Centro. 

O desafio que lhes dirigimos foi que nos fizessem, primeiro um balanço do que foi o desenho e 
implementação das intervenções territoriais no Portugal 2020 com destaque para o DLBC, baseado 
nas respectivas experiências pessoais/institucionais e, posteriormente, uma análise prospectiva 
relativamente ao sentido para onde poderá evoluir o instrumento Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária, no próximo período de programação. 

Após as três intervenções dos oradores convidados propomos um período de debate com os 
representantes dos Grupos de Acção Local, onde esperamos poder partilhar abertamente as nossas 
visões, expectativas e desejos para o futuro do LEADER/DLBC. 


