Intervenção da Senhora Ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque

*guidelines – vale a versão lida*
•

Portugal é dono de uma riqueza cultural que abre oportunidades ímpares, oportunidades que nascem e crescem por todo o

território. Oportunidades que se confundem com a nossa identidade, com a nossa forma de ser e estar.
•

Perante esta certeza, um desenvolvimento coeso do nosso território faz parte da lista de prioridades traçadas para estes quatro

anos, à semelhança do espírito que norteia a implementação do LEADER/Desenvolvimento Local de Base Comunitária e que hoje nos
junta nesta conferência realizada no âmbito da presidência Portuguesa da ELARD – European LEADER Association for Rural
Development.
•

Aliás, uma prioridade que está presente em cada um dos quatro grandes desafios traçados no nosso programa. Um programa

que pretender ser de todas e de todos. Um programa capaz de espelhar um presente que projete um futuro melhor e mais focado no
que é um desenvolvimento sustentável.
•

Esses quatro grandes desafios passam pela resposta às alterações climáticas, pela garantia da transição para a sociedade digital,

pelo combate às desigualdades e pela definição de estratégias para superação das questões demográficas.
•

Falo dos desafios traçados porque acredito que a sua superação depende também das nossas zonas rurais, onde encontramos

marcas fortes da nossa identidade, da nossa história, da nossa tradição. Marcas que também representam oportunidades de
crescimento para o país.
•

Neste contexto, a agricultura assume um papel fundamental num percurso que não se esgota. Falamos de um setor com grande

peso nas zonas rurais e uma forte ligação ao ecossistema e ao contexto social. Um setor que consegue ainda alavancar outras
atividades económicas ligadas, nomeadamente, ao turismo, à gastronomia, ao artesanato e à nossa cultura.
•

Certos disto e no âmbito do PDR2020, estamos aqui hoje para fazer um ponto de situação da implementação do LEADER/DLBC,

uma iniciativa comunitária que muito tem contribuído para um maior dinamismo e que tem funcionado como um impulso
fundamental para um desenvolvimento coeso do nosso território.
•

A Abordagem LEADER é responsável pela implementação de Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL) em territórios rurais

que cobrem mais de 85% do território Continental português e abrangem 48% do total da população residente, com uma dotação
alocada de 154 M€, distribuída por 54 Grupos de Ação Local (GAL), entidades que envolvem diferentes agentes locais, públicos e
privados, responsáveis pela gestão territorial da Medida 10.
•

No âmbito das Estratégias de Desenvolvimento Local, são apoiadas operações como a Modernização de pequenas explorações

agrícolas e de transformação e comercialização de produtos agrícolas, a Diversificação das atividades nas explorações agrícolas por
forma a potenciar novas fontes de receita aos agricultores e seus agregados familiares, a Comercialização de proximidade que

procura incentivar o contacto direto entre produtores e consumidores finais, assim como a promoção dos produtos agrícolas de
qualidade, e a Preservação e dinamização do património existente, natural, cultural ou paisagístico.
•

Sobre a execução do atual LEADER/ DLBC, foram abertos 710 avisos às 6 operações referidas, tendo sido rececionadas 7.213

candidaturas, a que corresponde um investimento total de mais de 478 M€, estando assumidos compromissos com mais de 3 mil
projetos a que corresponde um investimento de 150 M€ e um apoio de aproximadamente 70 M€.
•

Os 25 anos de intervenção dos programas LEADER em Portugal (LEADER I, LEADER II, LEADER + e Abordagem LEADER) traduzem-

se em apoios a mais de 22 mil projetos, com um investimento de 1400 milhões de euros e a criação de 15 mil postos de trabalho. Isto
em diversos setores como o turismo, a valorização de produtos locais, a promoção do ambiente, a criação e desenvolvimento de
pequenas empresas, os serviços de proximidade, a promoção de tradições e do património e a dinamização das economias locais.
•

É então inquestionável o papel da Federação Minha Terra e dos diversos Grupos de Ação Local na manutenção de um

desenvolvimento equilibrado, inovador e sustentável, bem como na implementação de um programa que tanto sucesso tem
alcançado e que convida à cooperação, ao intercâmbio e ao envolvimento dos atores locais.
•

A implementação das Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL) do DLBC Rural (Desenvolvimento Local de Base Comunitária)

tem merecido a atenção da nossa área governativa e é com grande satisfação que temos acompanhado os bons resultados
alcançados: no caso das operações financiadas pelo PDR 2020, foi possível passar, no último ano, de um nível de compromissos de
21%, em novembro de 2018, para 41%, em setembro de 2019, prevendo-se que o nível de compromissos cresça ainda mais a curto
prazo e que se registe também um aumento do nível de execução correspondente (a execução das EDL passou de 3% em novembro
de 2018 para 12% em setembro de 2019).
•

Para esta melhoria contribuíram, mais uma vez, todos os envolvidos na implementação do DLBC Rural do continente, desde a

Autoridade de Gestão do PDR 2020 aos Grupos de Ação Local, bem como as alterações levadas a cabo no PDR 2020 tendo em vista
aumentar os níveis de atratividade e de simplificação.
•

São então números que deixam evidente a relevância deste programa na transformação e no desenvolvimento do nosso

território rural.
•

Números que comprovam que muito está a acontecer e que, também com alicerces estabelecidos na agricultura, o

desenvolvimento rural pode e tem de ser uma realidade.
•

E digo isto convicta do potencial de um país em que as regiões se afirmam pelo que são e pelo que produzem. Temos, por isso, o

dever de alimentar as mais-valias que fazem do nosso país um território único pela sua diversidade.
•

Ao criarmos condições para que tal aconteça, estamos a combater as desigualdades. Isto ao mesmo tempo que estamos a trazer

igualdade no acesso a meios e a oportunidades, permitindo o desenvolvimento de modelos diversos, incluindo da agricultura familiar,
da agricultura biológica e da pequena agricultura.
•

Ao criamos condições para que tal aconteça, estamos a contribuir para o rejuvenescimento, a promover a fixação de população

nestas regiões e a dar uma resposta ao que são as questões demográficas que marcam a atualidade, o país e também o setor da
agricultura.

•

Ao criarmos condições para que tal aconteça, estamos a incentivar uma transição digital verdadeiramente nacional e

verdadeiramente capaz de envolver as pessoas. Estamos a reafirmar a aposta na inovação e na garantia do acesso às ferramentas
tecnológicas, reforçando, nomeadamente, uma agricultura inteligente e dando espaço a uma estratégia que poderá colocar Portugal
e os seus produtos na loja do mundo, contribuindo para a sua valorização e reconhecimento. Tudo isto garantindo que ninguém fica
para trás.
•

Ao criarmos condições para que tal aconteça, estamos a cuidar do nosso território, a garantir a sua gestão eficiente e a

conservação dos seus inúmeros recursos. Estamos a trazer respostas aos efeitos das alterações climáticas, efeitos que sentimos no
nosso dia a dia e que impõem a adaptação de comportamentos como uma prioridade.
•

Ao criarmos condições para que tal aconteça, estamos a assegurar um futuro e a sua sustentabilidade ambiental, económica e

social.
•

Um futuro em que, sim, encontraremos uma agricultura ainda mais amiga do ambiente, ainda mais competitiva e ainda mais

inovadora.
•

E essa agricultura, capaz de atrair investimento e promotora de um uso eficiente de recursos, trará empregos, mercados e um

crescimento coeso. Um crescimento que queremos que se prolongue no tempo e no território. Um crescimento que possa levar,
além-fronteiras, a nossa identidade, as nossas tradições, os nossos produtos.
•

Resumindo: Um crescimento que, assente na diversidade que nos orgulha e distingue, e tal como o programa que nos

propusemos cumprir, chegue às casas de todas as cidadãs e de todos os cidadãos.
Obrigada, mais uma vez, por estarem connosco na construção deste crescimento.

