Exma. Senhora Ministra da Agricultura
Exma. Senhora Diretora Regional da Agricultura e Pescas do Norte
Exmo. Senhor Presidente do Município de Amarante
Exma. Senhora Presidente da Federação Minha Terra e nessa condição presidente da ELARD
Exma. Senhora Gestora Adjunta do PDR 2020
Exmo. Senhor Coordenador da Área de Desenvolvimento Rural
Exmos. Senhores Vereadores e autarcas aqui presentes
Exmo. Senhor Presidente do Órgão de Gestão da Dolmen
Cara Coordenadora e Equipa Técnica da Dolmen
Exmos. Senhores Oradores
Exmos. Senhores e Senhoras

É com particular satisfação e orgulho que os recebemos. Que recebemos este movimento LEADER
no nosso Território Douro Verde, composto pelos municípios de Amarante, Baião, Cinfães, Marco
de Canaveses, Penafiel e Resende.
Um território distinto pela sua inegável riqueza humana, paisagística, histórica e cultural a que
se agregam produtos locais com reconhecido valor e crescente notoriedade. Território banhado
pelo Douro e pelo Tâmega e contornado pelas serras do Marão, Aboboreira e Montemuro.
Território onde vivem mais de 170 mil habitantes e no qual a Dolmen, enquanto Grupo de Ação
local intervém, desde a sua constituição, em 1993.
A gerir localmente o LEADER desde 1997, reconhecemos neste instrumento financeiro, uma
absoluta importância na prossecução da estratégia que vem sendo consolidada, no sentido do
desenvolvimento económico e social do território.
Nunca é de mais, todos nós recordarmos o significado do acrónimo LEADER - Ligação Entre Ações
de Desenvolvimento da Economia Rural.
Efetivamente através do LEADER foi-nos possível apoiar iniciativas relacionadas com a produção,
transformação e comercialização de produtos agrícolas, com a preservação do património
natural e cultural, com o turismo e com a área social, visando a melhoria da qualidade de vida
das populações, favorecendo a criação e permanência das empresas; e a criação e manutenção
de postos de trabalho, contribuindo por essa via para a fixação de pessoas no território.
Neste Território ao longo de 23 anos, portanto desde o LEADER II, gerimos mais de 30 milhões de
euros, aplicados em 440 projetos que geraram a criação de 500 postos de trabalho. Se nos
reportarmos apenas ao último quadro comunitário, no âmbito do Sub Programa 3 do PRODER,
fomentamos a estruturação da oferta turística, apoiando a criação de 130 unidades de
alojamento, criamos condições de usufruto de recursos naturais com o apoio 13 áreas e parques
de lazer, melhoramos as condições de vida das populações, desde a infância à terceira idade,
apoiando 19 instituições particulares de solidariedade social, abrangendo mais de 400 utentes.
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Algumas destas áreas não são, no atual quadro financeiro, passíveis de ser apoiadas pela via do
LEADER / DLBC (rural Douro Verde 2020), contudo desenvolvimento rural é agricultura, mas é
também cultura, lazer e associativismo, sendo por isso importante que sejam devolvidas à nossa
esfera de intervenção.
Os grupos de ação local e no caso específico, a Dolmen, mais que uma entidade gestora de
fundos destinados ao mundo rural, afirma-se como elo de ligação entre as pessoas, as
instituições, os territórios e as estruturas governativas, sendo constituída por uma equipa
técnica qualificada, multidisciplinar e experiente, à qual importa continuar a dar a oportunidade
de prosseguir a missão do desenvolvimento rural.
A atividade da Dolmen não se esgota no LEADER, mas foi e é a partir daqui que se constitui um
território, se robustece uma equipa, se consolida uma instituição que atua numa perspetiva
integrada, corporizada numa parceria constituída por entidades públicas e privadas, procurando
em cada dia ir ao encontro das efetivas necessidades, materializando essa estratégia através do
apoio ao investimento; da capacitação dos empresários e empreendedores; da promoção e
comercialização dos produtos locais e da promoção da marca territorial “Douro Verde”,
resultando numa complementaridade de sinergias institucionais, setoriais e territoriais.
O apelo que hoje permitir-me-ão que faça, é que se continue a depositar confiança no nosso
trabalho e nos proporcionem as condições adequadas às necessidades do território e das suas
populações, para que possamos dar seguimento ao trabalho que notoriamente é necessário e
verdadeiramente diferenciador.

Os territórios rurais são possuidores de um capital imenso e o Douro Verde é exemplo disso.
A Dolmen é um parceiro incontornável no desenvolvimento e coesão deste território.
Contem connosco…nós contamos com todos.
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