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PACTO DESENVOLVIMENTO LOCAL 2030 
 

1. INTRODUÇÃO 

Senhor Ministro do Planeamento, Dr. Nelson de Souza, agradeço uma vez mais, a sua presença nesta 
iniciativa que queremos que marque o presente e o futuro das políticas de apoio ao 
desenvolvimento local em Portugal, em particular o instrumento DLBC/LEADER. 

Senhor Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo e da Câmara Municipal de Campo 
Maior, Dr. Ricardo Pinheiro. Obrigado pela disponibilidade e entusiasmo com que aceitou ser nosso 
parceiro na organização desta iniciativa aqui em Campo Maior. 

Senhor Comendador Rui Nabeiro, é uma honra poder contar com o seu apoio e o seu exemplo 
inspirador de empreendedorismo e de compromisso com o desenvolvimento local, num território 
rural, do interior, de baixa densidade, mas com um saldo demográfico positivo e, pelo exemplo 
presente, de alta intensidade. 

Senhores Autarcas aqui presentes, Ilustres convidados, caros colegas das parcerias dos Grupos de 
Acção Local, muito obrigada por terem vindo a Campo Maior, numa sexta-feira à tarde, no meio de 
Julho, para partilharem connosco a reflexão e as propostas que queremos aqui fazer. 

 

2. LEADER: DE 1991 ATÉ HOJE 

É incontornável que eu comece esta intervenção, com uma nota de caracter histórico de 
agradecimento e de regozijo, mas também de preocupação. Seria muito difícil imaginar, no já 
distante ano de 1991, quando foi lançado o Programa de Iniciativa Comunitária LEADER, que hoje, 
28 anos depois, estaríamos aqui reunidos, sob a forma de um movimento estruturado, de apoio ao 
desenvolvimento local e de defesa das comunidades e dos territórios mais fragilizados. 

O agradecimento, que quero fazer já no início, é às entidades que fazem parte das parcerias dos GAL 
e às pessoas que fazem parte das suas equipas, pois com o seu empenho, resiliência e perseverança, 
têm um papel central no sucesso e na durabilidade desta iniciativa e deste movimento. 

Em muitos territórios, progressivamente abandonados pelo Estado ao longo de várias décadas, os 
GAL são, nalguns casos, um oásis de competências e de capacidade de intervir, concretizando as 
estratégias aprovadas. 

A preocupação é, porque, não obstante os resultados e sucessos reconhecidos, no início do desenho 
de cada ciclo de programação, nomeadamente dos fundos comunitários, tudo, ou quase tudo é 
posto em causa e questionado. Mas, já lá iremos… 

A iniciativa comunitária para o desenvolvimento rural LEADER, lançada em 1991, foi uma iniciativa 
avançada para promover novas relações entre autoridades públicas e entidades da sociedade civil, 
organizadas sob a forma de parcerias locais (os Grupos de Ação Local) nas zonas rurais. Esta iniciativa 
inovadora, teve (e tem) inerente uma nova forma de governança (através do princípio da 
subsidiariedade) onde vários atores de um mesmo território, ganham legitimidade para acederem a 
recursos financeiros e atuarem juntos, na vida pública. De certa forma, podemos dizer que o LEADER 
foi uma experiência para lidar com os problemas das zonas rurais, dando, tanto responsabilidade, 
como autonomia, aos atores locais e promovendo a integração e a multisetorialidade, como 
contraponto às intervenções segmentadas sectorialmente e centralizadas, que se conheciam até 
então. 

Em Portugal, o LEADER foi muito bem recebido pelos territórios rurais. Portugal tinha aderido 
recentemente à Comunidade Económica Europeia (1986) e, as políticas de desenvolvimento rural 
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nacionais, eram escassas. O LEADER foi o primeiro contacto direto de muitas áreas rurais com as 
políticas comunitárias, num registo de envolvimento e proximidade. Curiosamente, esta abordagem 
ascendente (bottom-up) foi impulsionada pelo topo (a Comissão Europeia) e permitiu e 
proporcionou uma relação direta entre a Europa e os atores locais. 

Desde 1991, até ao período do programa anterior, que terminou em 2015, o número de Grupos de 
Ação Local, o território coberto e a dotação financeira para o LEADER aumentaram sempre de 
período de programação para período de programação. No período atual, pela primeira vez, mesmo 
com a mobilização do FSE e do FEDER no Continente, o financiamento associado ao LEADER reduziu-
se em cerca de 15%. 

Entre 1991 e 2015 foram investidos cerca de 1.400 milhões de euros para apoiar 22.000  projetos, 
tendo sido criados 15.000 postos de trabalho diretos. São números impressionantes, quando 
pensamos na pequena dimensão dos projetos e na sua dispersão por todo o território nacional. 
Aliás, uma das grandes vantagens da territorialização das políticas e dos apoios, é reduzir o efeito 
centrípeto de atração dos apoios e investimentos das zonas que já têm melhores indicadores de 
desenvolvimento. 

Entre 1991 e hoje, os Grupos de Ação Local multiplicaram-se em número e alargaram a sua 
abrangência territorial. Dos 20 GAL existentes em 1991, orientados sobretudo para o 
desenvolvimento rural, passou-se para 60 GAL Rurais, 15 GAL Pesca e perto de 20 GAL Urbanos no 
atual quadro de programação. 

As equipas técnicas das Associações de Desenvolvimento Local e outras estruturas que dinamizam 
os GAL, por si só, representam mais de 500 postos de trabalho. São equipas constituídas 
maioritariamente por mulheres, onde mais de dois terços dos colaboradores têm contractos de 
trabalho sem termo e cerca de 80% têm pelo menos o grau de licenciatura. 

 

3. O DESENHO DO ACTUAL PERÍODO DE PROGRAMAÇÃO 

O instrumento Desenvolvimento Local de Base Comunitária, que nos traz aqui hoje, herdeiro de 4 
gerações de iniciativa ou abordagem LEADER, é definido regulamentarmente como instrumento 
integrado para o desenvolvimento territorial que, bebendo da experiência de 4 ciclos de programa 
ou abordagem LEADER e de um ciclo de desenvolvimento local nas pescas, abre a porta a Estratégias 
de Desenvolvimento Local plurifundos com a mobilização do FEDER e do FSE. 

No Portugal 2020, as Estratégias de Desenvolvimento Local foram construídas de forma ativa e 
participada pelas parcerias locais em resposta às necessidades específicas dos territórios e às 
expectativas das comunidades, tendo como enquadramento, o instrumento Desenvolvimento Local 
de Base Comunitária. 

No Acordo de Parceria – Portugal 2020, o governo português optou por implementar o DLBC multi-
fundo no Continente e por manter uma abordagem monofundo, apenas com FEADER, nas Regiões 
Autónomas. 

Nos estudos europeus sobre o DLBC, Portugal integra o grupo de 5 países, a par da Eslováquia, 
Eslovénia, Suécia e República Checa, que “leva mais longe” a utilização do DLBC multifundo no que 
diz respeito à mobilização e combinação de fundos. Contudo, estas primeiras impressões requerem 
análises mais finas e por isso, mais do que a análise da complicada arquitectura do DLBC no seio do 
Portugal 2020, importa perceber o que se passa na prática nos territórios e por isso aguardamos 
com expectativa os resultados do estudo de "Avaliação da Operacionalização da Abordagem 
Territorial do Portugal 2020”. 

A alocação de FEDER e FSE às Estratégias de Desenvolvimento dos GAL – o que em abstracto é 
positivo – foi programado sem que houvesse um verdadeiro entendimento, entre todas as entidades 
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envolvidas, do verdadeiro alcance do multifundo e até, do que eram, de facto, Estratégias de 
Desenvolvimento Local. 

Na prática, a mobilização de FEDER e FSE para o DLBC, em Portugal Continental, que veio a 
concretizar-se através dos Programas Operacionais Regionais, acompanhou uma forte redução de 
alocação de FEADER ao LEADER - que tinha representado 10% do PDR 2007-2013 e passou a 
representar apenas 5% do PDR2020 – o mínimo obrigatório imposto pela Comissão Europeia. 

Em certos casos, como em Portugal, os Estados-Membros transformaram o LEADER num catálogo 
de medidas de financiamento pré-definidas. Isto aconteceu com a integração do LEADER nos PDR 
no período de programação 2007-2013 e agravou-se na preparação do actual período de 
programação, com a criação do instrumento DLBC - Desenvolvimento Local de Base Comunitária. 

Na verdade, não estamos perante uma autêntica abordagem multifundo, porque cada medida das 
Estratégias de Desenvolvimento Local dos GAL tem que ser financiada por um único fundo, bem 
como cada projecto tem que fazer uma candidatura autónoma e de grande complexidade a cada 
aviso de concurso e cada fundo. 

De facto, tanto do ponto de vista dos beneficiários, como da gestão, seja a nacional, regional ou a, 
alegadamente, descentralizada nos GAL, a governação é desproporcionadamente complexa, no que 
respeita à regulamentação, normativos e sistemas de informação, sem vantagens do ponto de vista 
dos resultados, mas introduzindo maiores níveis de insegurança e arbitrariedade entre os diversos 
intervenientes na cadeia de implementação da política. 

E por outro lado, também não temos um verdadeiro instrumento de política territorial, pois não 
obstante as Estratégias terem sido concebidas pelos GAL de forma integrada, as medidas tanto do 
lado do FEADER como do lado da Política de Coesão foram definidas a nível nacional ou regional, 
no que se refere a objectivos, beneficiários, elegibilidades, etc, deixando aos territórios, através das 
Estratégias dos GAL, uma curta margem de manobra para actuar sobre alguns critérios de selecção 
e/ou as respectivas ponderações. 

 

4. CONSTRANGIMENTOS 

Desde o início do período de programação, tem-se verificado um conjunto de problemas ou 
constrangimentos que põem em causa a normal implementação das estratégias dos GAL. 

O arranque do LEADER/DLBC foi bastante demorado, com um tempo excessivo para a selecção dos 
GAL e das suas estratégias. 

Moroso foi, e tem sido também, o processo de definição das medidas. As medidas LEADER do 
PDR2020 começaram a abrir progressivamente a partir de Junho de 2016, com os primeiros projetos 
a serem aprovados no final de 2016/início de 2017. 

O SI2E só foi criado e operacionalizado em 2017 e só recentemente abriram as primeiras 
candidaturas da medida do património natural e cultural (e apenas no Alentejo). Ainda não foram 
abertas candidaturas à medida da inclusão activa, nas regiões onde existe (Lisboa, Alentejo e 
Algarve). Na generalidade das regiões a tramitação dos processos no âmbito dos PO Regionais são 
complexas, lentas e com muitas redundâncias. 

No PDR2020, as medidas/operações acabaram por ficar demasiado pré-formatadas e os critérios 
definidos na regulamentação para a selecção dos projectos são de difícil concretização em várias 
das operações. Comprova isso mesmo, a baixa procura nalgumas destas operações, a que uma 
recente alteração incluída na reprogramação estratégica do PDR2020, procura dar resposta, 
nomeadamente na Promoção dos Produtos de Qualidade e nas Cadeias Curtas. 
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É difícil aos GAL ajustarem estas medidas com um caracter nacional às reais necessidades e 
potencialidades dos territórios. 

A dispersão do LEADER/DLBC por vários programas (PDR e PO Regionais) e, portanto, por várias 
Autoridades de Gestão e Organismos Pagadores, tem-se traduzido em burocracia e complexidade 
excessivas. 

O grau de complexidade dos regulamentos e a legislação e orientações técnicas, é 
desproporcionadamente grande. Os sistemas informáticos são igualmente complexos e muito 
pouco “amigáveis”, para as equipas técnicas dos GAL que, no Continente, têm de lidar com 4 
sistemas de informação, mas principalmente para os beneficiários.  

Sobretudo numa fase mais inicial da implementação do LEADER/DLBC verificaram-se atrasos muito 
consideráveis na análise das candidaturas, fruto de uma definição de tarefas e responsabilidades de 
cada entidade interveniente, ainda pouco clara e com muitas redundâncias, o que gerou 
inseguranças que ainda hoje subsistem. Os processos eram muito morosos para os beneficiários. 

Um problema, que na verdade não é só deste período de programação e do LEADER/DLBC, é a 
avaliação dos reais impactos das estratégias nos territórios. As ferramentas adequadas para medir 
esses resultados e impactos são de difícil aplicação. Os GAL estão nesta altura a fazer esforços para 
colmatar esse problema, identificando ferramentas eficazes para avaliar a implementação das suas 
estratégias, que vão além de uma simples monitorização de compromisso e execução. 

Neste período de programação os GAL elaboraram Relatórios da Avaliação Intercalar das respectivas 
Estratégias de Desenvolvimento Local, cuja leitura transversal nos permite fundamentar alguns dos 
constrangimentos que identificámos, nomeadamente um cenário de complexidade marcado pelo 
estabelecimento de intervenções formatadas a nível nacional e regional de mobilização obrigatória, 
decorrente de um processo de aprovação das EDL centralizado. Por exemplo: 

 Mais de 70% das avaliações refere que o processo de aprovação e selecção não permitiu 
assegurar um racional de intervenção que conseguisse concretizar todas as opções 
estratégicas assumidas pelos GAL como as melhores respostas às necessidades específicas 
identificadas; 

 Relativamente à coerência, as avaliações referem uma coerência externa elevada, tendo sido 
assegurada a articulação com os Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial e o 
contributo para as metas dos Programas financiadores; 

 No entanto, em matéria de coerência interna, mais de 60% das avaliações refere limitações 
na articulação e complementaridade entre as intervenções apoiadas pelo FEADER e pelo 
FEDER e FSE e, consequentemente, no potencial de geração de sinergias entre projectos, 
beneficiários e sectores de actividade; 

Daremos continuidade à análise de conteúdos destes relatórios, pois consideramos que, embora 
tenham efeitos limitados na reprogramação e reorientação do programa actual, podem e devem 
contribuir e condicionar a arquitectura das futuras intervenções. 

Mesmo com todos estes constrangimentos, o instrumento DLBC no actual quadro de programação, 
no âmbito dos 3 PDR (Continente, Açores e Madeira) e dos 5 PO Regionais do Continente e com um 
orçamento global de 430 milhões de euros dos 4 fundos envolvidos (FEADER, FSE, FEDER e FEAMP), 
já possibilitou a aprovação de mais de 4 mil projectos, e a criação de mais de 3.500 empregos. 

São números que nos orgulham, porque nos orgulhamos de cada projecto aprovado e de cada 
emprego criado, mas que não nos satisfazem. 

A complexidade do instrumento na sua concepção, a tramitação processual longa e com algumas 
redundâncias das candidaturas e um início tardio da implementação das Estratégias dos GAL, por 
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motivos que os ultrapassam, comprometem os indicadores de compromisso e execução do DLBC e, 
comprometem também as dinâmicas territoriais de investimento. 

 

5. A PREPARAÇÃO DO PÓS-2020 – ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO 

Como sabem, nos últimos anos os fundos comunitários foram responsáveis por mais de 70% do 
investimento público em Portugal. Por isso, é importante que a nossa reflexão se centre em perceber 
se as medidas de política que desenhamos são, de facto, adequadas para os objectivos e 
destinatários que pretendemos atingir. 

Para isso temos acompanhado a evolução das negociações a nível europeu, tanto da Política 
Agrícola Comum, como da Política de Coesão, no âmbito da presidência da ELARD, a Associação 
Europeia LEADER para o Desenvolvimento Rural, cuja presidência exercemos desde o início no biénio 
2018 – 2019. 

Em Setembro do ano passado, reunimos aqui ao lado, em Évora, cerca de 300 pessoas de 26 países 
europeus, para reflectir e partilhar informação sobre o passado, o presente e o futuro das políticas 
de desenvolvimento rural, do LEADER e do DLBC. Muitos dos problemas que referi são transversais 
a diversos países… e há também um relativo consenso relativamente às propostas. 

O pacote legislativo proposto pela Comissão no final de Maio, início de Junho para a Política Agrícola 
Comum e a Política de Coesão, compromete em parte as nossas ambições, por isso continuamos a 
trabalhar para o melhorar tanto a nível europeu, mas também a nível nacional, pois temos 
consciência que muitos dos constrangimentos que vivemos atualmente são o resultado de opções 
nacionais na preparação dos quadros comunitários. 

A Comissão Europeia defende a criação de Planos Estratégicos da PAC, desenhados a nível nacional, 
onde cada Estado-membro definirá os seus objectivos concretos para a agricultura e o 
desenvolvimento rural. Isto dará, na teoria, maior liberdade a cada Estado para definir o que 
pretenderá fazer com o financiamento, incluindo para o LEADER. Consideramos essencial que este 
aprofundamento da subsidiariedade não se esgote no nível nacional e possa estender-se às regiões 
e ao nível local, nomeadamente através de instrumentos como o DLBC. 

A Comissão Europeia propõe que o FEADER deixe de fazer parte do Regulamento de Disposições 
Comuns, afastando-o dos Fundos da Política de Coesão, passando a figurar num regulamento 
comunitário próprio. O que, no caso do LEADER, nos parece complicar a possibilidade de um 
LEADER/DLBC plurifundos efectivo. Todavia, através de referências “cruzadas” nas propostas de 
Regulamento de Disposições Comuns e do Regulamento do Planos Estratégicos da PAC, o FEADER 
poderá ser mobilizado para o DLBC plurifundo. 

É proposta uma extensão das regras do Fundo Principal, financiador do DLBC, o que parece 
importante e positivo. Contudo, esta possibilidade não é muito aprofundada nem clara e a sua 
implementação parece gerar alguma desconfiança ao nível dos Estados Membros. 

No que toca à PAC, é proposto um corte no financiamento do II Pilar, respeitante ao 
desenvolvimento rural e onde se insere o LEADER, justificado com a saída do Reino Unido da União 
Europeia e com as novas prioridades (segurança, migrações, etc.) do orçamento comunitário. 

É, todavia, positivo o reconhecimento pela Comissão do papel do LEADER/DLBC no desenvolvimento 
dos territórios e a proposta para a sua continuação, com um mínimo de 5% do FEADER atribuído a 
cada Estado Membro. O que na nossa opinião é insuficiente! 

Outro aspecto que nos parece positivo é a obrigatoriedade de os GAL serem seleccionados no prazo 
máximo de 1 ano após a aprovação dos programas, o que deverá tornar mais célere o início da 
implementação das estratégias. Este aspecto é relevante, pois reduz os hiatos entre períodos de 
programação, ainda mais quando se perspectivam atrasos na aprovação da nova PAC… 



 
 
 

 
Sessão Pacto Desenvolvimento Local 2030  Campo Maior – 2019.07.12 
Maria João Botelho  Abertura 

Como já sabemos, as propostas da Comissão, que exigem ainda negociação com o novo Parlamento 
Europeu e o Conselho, poderão ver a sua aprovação atrasada e por isso mantemo-nos atentos e a 
trabalhar com todos os decisores a nível europeu e nacional. 

Reconhecemos e congratulamo-nos com o esforço do Governo português – entre outros – para o 
reforço do orçamento da União, através de um Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027 mais 
robusto e para a manutenção de uma Política Agrícola Comum (PAC) e de uma Política de Coesão 
fortes. Aliás, defendemos que estas duas importantes políticas da União devem ser objecto de uma 
preparação e de uma implementação mais coordenadas e articuladas, privilegiando sinergias. 

 

6. A PREPARAÇÃO DO PÓS-2020 – PROPOSTAS DOS GAL 

As duas últimas versões do LEADER e do DLBC, em vários países e também em Portugal, embora 
não tenham sido particularmente bem-sucedidas em termos de concepção, podem dar-nos lições 
para encontrar novos caminhos e evitar erros, se tivermos a capacidade e a humildade de aprender. 

Os Grupos de Acção Local, e as organizações que os representam como a Federação Minha Terra 
em Portugal e a ELARD, a nível europeu, têm vindo a apresentar várias propostas para o futuro do 
LEADER/DLBC no próximo período de programação. 

Defendemos que se deve retomar a principal finalidade do LEADER/DLBC – o empoderamento das 
comunidades locais e que, aquando da concepção e da implementação de políticas nacionais e 
europeias, os princípios-chave do LEADER devem ser acautelados e reafirmados. 

Apelamos à simplificação da implementação do DLBC, nomeadamente através de uma arquitectura 
com uma única fonte de financiamento para o DLBC a partir dos vários Fundos, implementada sob 
a coordenação de uma única entidade (ou Autoridade de Gestão), com um único programa e 
obedecendo a um único conjunto de regras. 

Pretendemos que o esforço dos GAL, através das suas estratégias, para o desenvolvimento local dos 
territórios seja reconhecido. Os GAL estão a implementar há mais de um quarto de século estratégias 
que se têm mostrado capazes de dinamizar os territórios, diversificar as actividades, criar empresas 
e postos de trabalho. 

Desejamos que administração tenha maior confiança no trabalho dos GAL, delegando nos mesmos 
mais funções a nível da tomada de decisões. Isto vai ao encontro do que é defendido pela Comissão: 
promover a subsidiariedade, isto é, que o poder de decisão esteja a um nível mais próximo dos 
cidadãos.  

Propomos que haja maior liberdade para operacionalizar as dimensões inovadoras das estratégias 
dos GAL. Deve reduzir-se a aversão ao risco, a fim de se experimentarem abordagens e projectos 
inovadores sem o receio permanente das sanções sobre os promotores de projectos e até sobre os 
próprios GAL. 

Chamamos a atenção para que no próximo período de programação sejam claras as funções de cada 
uma das entidades intervenientes no LEADER/DLBC. Não deve haver sobreposições de funções, nem 
multiplicação de procedimentos, a bem da adequada e atempada implementação das estratégias. 

Queremos que a regulamentação do LEADER/DLBC seja única e clara, mas ao mesmo tempo flexível 
para se adequar às especificidades dos territórios e das estratégias. 

Defendemos que seja reconhecido o papel dos GAL na promoção da democracia participativa. As 
estratégias deverão ser resultantes da vontade dos actores locais e, portanto, desenhadas de uma 
forma participativa e representativa dos vários interesses. 
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Aliás, estamos profundamente convencidos que o DLBC e os GAL são o instrumento certo para 
localizar, implementar, monitorizar e rever os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 
2030 das Nações Unidas. 

Na linha do a própria Comissão Europeia propõe, exigimos que os GAL e as respectivas estratégias 
de desenvolvimento local sejam rapidamente reconhecidas, a fim de não se repetirem os atrasos 
que se verificaram no início do actual período de programação. 

O nosso histórico, a nossa experiência, as nossas preocupações, mas também o nosso voluntarismo, 
levaram-nos a preparar um documento estratégico sobre o Desenvolvimento Local no horizonte de 
2030, que construímos de baixo para cima, debatemos longamente e partilhámos com os nossos 
parceiros. É o Pacto Desenvolvimento Local 2030 que vos trazemos aqui hoje. 

No decurso das últimas semanas, convidámos diversas entidades de nível local, regional e nacional 
para apoiar ou subscrever este documento. Em menos de um mês, reunimos mais de mil e  
quinhentas subscrições, que incluem mais de 160 municípios, e mais de 130 juntas de freguesia, 
mais de 180 associações ligadas ao complexo agro-florestal, mais de 160 associações de caracter 
social, mais de 80 instituições de ensino e investigação, mais de 150 associações culturais, recreativas 
desportivas e casas do povo, mais de 230 empresas e associações empresariais e muitas outras como 
associações de desenvolvimento local, instituições de crédito, comunidades intermunicipais, 
entidades da administração desconcentrada. 

Vamos manter a subscrição deste Pacto Desenvolvimento Local 2030, aberta mais algum tempo, até 
porque algumas entidades nos comunicaram que tem os processos de subscrição em curso nos 
órgãos próprios e mais tarde faremos um novo balanço das adesões e apoios que tivemos e dai 
retiraremos as nossas conclusões. 

Antes, contudo, de entrar na conclusão desta minha intervenção, quero deixar um agradecimento 
sincero à Câmara Municipal de Campo Maior, na pessoa do seu Presidente – Ricardo Pinheiro, à 
equipa da ADER-AL, deixando votos de rápidas e sinceras melhoras à sua Coordenadora e membro 
da Direção da Federação  Minha Terra – Dr.ª Isabel Abreu, e ainda, a toda a equipa da Federação 
Minha Terra, pelo esforço e entusiasmo na preparação desta sessão. 

 

7. CONCLUSÃO 

Os desafios que a Europa enfrenta como um todo e enquanto conjunto de nações e territórios, 
exigem-nos um olhar atento, mas abrangente e integrado, muitas vezes menosprezado pelas 
políticas sectoriais e por uma abordagem da administração condicionada pelos limites de 
competências de cada ministério e, de cada autoridade de gestão, entre outros. 

O envolvimento dos actores locais na definição das prioridades de intervenção e na aplicação das 
medidas de política – como acontece (ou pelo menos deveria acontecer) com o LEADER/DLBC – é 
essencial para a eficiência e a eficácia dessas medidas, mas também para a reconstrução da confiança 
dos cidadãos e das comunidades nos Estados e na Europa. 

Face aos desafios que Portugal e a Europa têm pela frente, consideramos que as Associações de 
Desenvolvimento Local e os Grupos de Acção Local (GAL) podem ter um papel determinante no 
desenvolvimento dos territórios, encontrando novas soluções para as dificuldades que afectam as 
comunidades, no sentido de um Portugal e de uma Europa mais coesos, solidários e sustentáveis, 
num mundo que enfrenta grandes desafios, vejamos as alterações climáticas e em que não 
queremos que ninguém, mas mesmo ninguém, fique para trás! 

 


