*Bom dia,

*Good Morning

*Caros Amigos,

*Dear Friends,

*Após perto de dois anos como presidente da ELARD, já

*After almost two years as president of ELARD, I was got

estava habituada a fazer discursos em Inglês. Mas hoje, como

used to give some speeches in English. But today, as we are

estamos em Portugal, e na presença de ínúmeros colegas de

in Portugal, and in the presence of many colleagues from

GALs portugueses, bem como de algumas individualidades e

Portuguese LAGs, some personalities and we have an

de um serviço de interpretação, vou falar em português.

interpretation service, I choose to speak in Portuguese.

*Senhora Ministra da Agricultura, Dra. Maria do Céu

*Madame Minister of Agriculture, Maria do Céu

Albuquerque

Albuquerque

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr.

Mr Mayor of Amarante, José Luís Gaspar

José Luís Gaspar,
Senhora Presidente da Câmara Municipal de Marco de

Madame Mayor of Marco de Canaveses and President of

Canaveses e Presidente da DOLMEN, a Associação de

DOLMEN, the local development association representing

Desenvolvimento Local que representa o GAL que nos acolhe,

the LAG hosting us, Cristina Vieira. Without the contribution

Dra. Cristina Vieira - sem o contributo da vossa equipa, não

of your team, it wouldn’t have been possible for us to be

teria sido possível estarmos aqui hoje. Muito obrigada!

here. Thank you very much!

Senhora Diretora Regional de Agricultura e Pescas do Norte,

Madame Deputy Regional Director for Agriculture and

Eng. Carla Alves.

Fisheries of the Norte, Carla Alves

Senhor Keynote Speaker, Professor Loris Servillo. Aguardamos

Mr Keynote Speaker, Professor Loris Servillo. We look

com expetativa o vosso contributo e a vossa reflexão.

forward to your contribution and your reflection

Caro Pedro Brosei, obrigada por mais uma vez conduzir os

Dear Pedro Brosei, thank you once more for conducting the

trabalhos da nossa conferência,

proceedings of our conference

Caro Luís Chaves e toda a equipa da Minha Terra, obrigada

Dear Luís Chaves and also the whole team of Minha Terra,

pelo vosso trabalho, dedicação e entusiasmo

thank you for your work, your dedication and your

Autoridades locais, regionais e nacionais,

enthusiasm

Representantes da comunicação social,

Local, Regional and National Authorities,

Caros e caras conferencistas, colegas e amigos dos Grupos de

Representatives of the Media,

Ação Local,

Dear Attendees, Colleagues and Friends of the Local Action
Groups,

*Começo por agradecer a vossa presença em mais um

*I start by greeting your presence at another moment of

momento de partilha e reflexão sobre os resultados e o

sharing and reflection on the results and the future of LEADER

futuro do LEADER e do Desenvolvimento Local de Base

and CLLD, promoted by ELARD.

Comunitária, promovido pela ELARD.

*Como sabem, a Minha Terra exerceu a presidência da ELARD

*As you know, Minha Terra Network held the presidency of

em 2018 e 2019. Foi uma honra dar continuidade ao trabalho

ELARD in 2018 and 2019. It has been an honour to carry on

das redes de outros países que anteriormente já tinham

with the work of other countries’ networks, who previously

assumido esta responsabilidade e dar início ao primeiro

assumed this responsibility, and to initiate the first Council

período em que a ELARD passou a ter um Council, composto

of ELARD, composed of seven national networks – Portugal,

por sete redes nacionais - Portugal, Estónia, Suécia,

Estonia, Sweden, Germany, Denmark, Spain and Czech

Alemanha, Dinamarca, Espanha, e República Checa, e em que

Republic –, with a substantial share of tasks and duties. In

as tarefas e responsabilidades passaram a ser muito mais

last year’s September, we gathered the LEADER family in

partilhadas. Em Setembro do ano passado, reunimos a família

Évora, and with the help of several attendees, specially

LEADER em Évora, e com a ajuda de vários conferencistas e

Robert Lukesch, through his bright document, we revisited

em especial de Robert Lukesch, através de um documento

the evolution of LEADER, from the beginning, and we put in

brilhante, revisitámos a evolução do LEADER, desde o seu

perspective its future, with a reloaded energy, a new spirit,

início e, perspectivámos o seu futuro, com uma nova energia,

aspiring to a more suitable conceptual and statutory

um novo folego, aspirando a um quadro conceptual e

framework, encouraging the demonstration of all the

regulamentar mais ajustado, que permita expressar todo o

potentiality of LEADER/CLLD.

potencial do LEADER/DLBC.
*Agora, voltámos a convidar-vos para nossa conferência

*Today we invited you to our annual conference on

anual sobre o LEADER/DLBC, mais uma vez em Portugal e com

LEADER/CLLD, once more in Portugal and with an eye on

os olhos cada vez mais postos no futuro. Também esperamos

the Future. By doing so, we hope that our foreign partners

contribuir para que os nossos parceiros dos diferentes países

get to know our country a little better. After the last year’s

Europeus conheçam um pouco melhor o nosso país – como

temperatures above 30ºC in Évora, the atmosphere feels

podem constatar, depois dos mais de 30 graus, no ano

different. I hope you feel welcomed.

passado, em Évora, estamos aqui num ambiente muito
diferente. Espero que se se sintam bem-vindos.
*Estivemos reunidos ontem, num workshop para actualizar e

*Yesterday, we held a workshop to update and to share

partilhar informação e esta tarde, após a conferência,

information and this afternoon, after the conference, we

continuaremos com uma Assembleia-geral muito importante,

will continue with a very important General Assembly for

pois irá escolher a próxima presidência e Council da ELARD

the election of the coming presidency and the Council of

que iniciarão funções em Janeiro próximo.

ELARD beginning next January.

*Hoje temos a sorte de ter connosco a Senhora Ministra da

*We are honoured to have here with us today, the

Agricultura de Portugal, que nos honra com a sua presença. É

Portuguese Minister of Agriculture. It is the first time that

a primeira vez que os GAL portugueses estão reunidos com a

the Portuguese LAGs are gathered with the Minister of

Senhora Ministra que tomou posse há exactamente um mês.

Agriculture that took over exactly one month ago. However

Mas já nos conhecíamos. A Dra. Maria do Céu foi presidente

we already knew each other. Mrs Maria do Céu was Mayor

de uma Câmara Municipal e presidente de um GAL da região

and President of a LAG in the Centro Region of Portugal and

Centro de Portugal e Secretária de Estado do

Secretary of State of Regional Development. Dear Madam

Desenvolvimento Regional. Senhora Ministra, contamos

Minister we count on you, both for the design of the CAP

consigo tanto no desenho do Plano Estratégico da PAC em

Strategic Plan in Portugal, as for the defence of LEADER

Portugal, como na defesa do LEADER no Conselho de

within the EU Agricultural Council of Ministers in Brussels,

Ministros da Agricultura em Bruxelas, uma vez que ainda

knowing that we will have to wait some time more before

teremos que esperar mais algum tempo até podermos ter a

the new CAP is on the ground. Until then, it is still possible

nova PAC no terreno e até então, é sempre possível melhorar

to improve the proposals that are on the table.

as propostas que estão em cima da mesa.
*No decurso dos últimos anos, a ELARD foi acompanhando e

*In the course of the last years, ELARD followed and tried to

tentando influenciar o desenho das políticas europeias com

influence the design of European policies with an impact on

impacto nos territórios rurais, em especial a PAC e a Política

rural areas, especially the CAP and the Cohesion Policy.

de Coesão.
*Defendemos o aprofundamento do Desenvolvimento Local

*We advocate the reinforcement of Community Led Local

de Base Comunitária.

Development.

*Lamentamos que o FEADER já não faça parte dos Fundos

*We regret that EAFRD is no longer part of the European

Estruturais Europeus de Investimento, ou seja, que não seja

Structural and Investment Funds, in other words, that it is

parte integrante da proposta de Regulamento das

not a constituent part of the proposal for a Common

Disposições Comuns. Para os GAL, principalmente os que

Provisions Regulation. For the LAGs, especially those who

estão a trabalhar numa lógica multifundo, a vida pode tornar-

work in a multi-fund context, life can get even more

se ainda mais complicada… O nosso keynote speaker desta

complicated… This morning, our keynote speaker, Loris

manhã, Loris Servillo, vai trazer-nos exemplos das diferentes

Servillo, will show us examples of various options taken by

opções tomadas por diferentes Estados-membros, no atual

different Member-States, in the current programming

período, assim como de recomendações suscitadas pela

period, as well as recommendations raised through the

análise do quadro actual.

analysis of the current framework.

*Entre os países que já utilizam o DLBC mulifundo é possível

*Among the countries who work with CLLD multi-fund, it is

identificar bons exemplos de utilização do FEDER e do FSE.

possible to identify good examples of the use of ERDF and

Vamos ver alguns casos, apresentados pela Marion Eckardt,

ESF. We are going to see some cases presented by Marion

Vice-Presidente da ELARD e Coordenadora de um GAL na

Eckardt, Vice-President of ELARD and Manager of a LAG in

Suécia – um dos países onde a integração dos diferentes

Sweden – one of the most advanced countries in terms of

fundos está mais avançada, inclusive com a Autoridade de

the integration of the different funds, inclusively the

Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural a assumir a

Management Authority of the Rural Development

responsabilidade por todos os fundos afectos ao DLBC.

Programme is in charge of the funds allocated to CLLD.

*Nas tomadas de posição da ELARD, defendemos uma maior

*ELARD’s positions defend a larger simplification for the

simplificação na implementação do LEADER/DLBC. O

implementation of LEADER/CLLD. The development of the

aprofundamento da utilização das opções e custos

use of simplified cost options is possible and desirable and

simplificados é possível e desejável e pode reduzir burocracia

can diminish paperwork and error rates throughout the

e taxas de erro ao longo da cadeia de implementação das

chain of implementation of policies, as you will see with the

políticas, como irão ver na apresentação da Kristiina

presentation of Kristiina Tammets, Vice-President of ELARD.

Tammets, Vice-presidente da ELARD.
*Temos vindo a partilhar a nossa visão e as nossas posições

*We have been sharing our vision and our positions with

com outras redes e plataformas e temos tido apoio de

other networks and platforms and we have gained the

estruturas europeias como o Comité Económico e Social

support of European bodies like the EESC and the CoR,

Europeu e o Comité das Regiões que através de dois

concretely by the means of adopted opinions that have met

pareceres elaborados respectivamente por Roman Haken e

our expectations and have been elaborated by Roman

por Radim Srsen e que serão hoje apresentados, têm vindo

Haken and by Radim Srsen, respectively. Both will be

ao encontro das nossas expectativas.

presented here today.

*Temos consciência das dificuldades em fechar o Quadro

*We are aware of the difficulties with the approval of the

Financeiro Plurianual ao nível da União. Mesmo com as

Multiannual Financial Framework at the UE level. Even with

restrições que se conhecem, fruto do aumento da

the known limitations, due to the growing importance of

importância de outros domínios da política como a migração

other political issues like migration and safety and an

e a segurança e de um eventual Brexit, consideramos que

eventual Brexit, we consider that one cannot neglect

não se pode descuidar o investimento nos territórios rurais

investment in rural areas of Europe and, specially, funds

da Europa e, em particular, os fundo dedicados ao

dedicated to LEADER/CLLD. Only Rural Development

LEADER/DLBC. Apenas o Desenvolvimento Rural definiu um

defined a minimum of 5% for LEADER, resulting in

mínimo de 5% para o LEADER, o que resultará em

substantially less funding compared with the current period.

substancialmente menos financiamento comparado ao
período actual.

*A ELARD lamenta que o FEDER, o FSE e o FEAMP não

*ELARD regrets that ERDF, ESF and EMFF don’t foresee a

prevejam uma percentagem mínima para o DLBC e reclama

minimum percentage for CLLD and it claims that, at least,

que seja garantido pelo menos o mesmo orçamento que no

the same budget as in the current period will be

actual período.

guaranteed.

*Hoje temos também a possibilidade de ter uma actualização

*Today, we will also have an update of the legislative

sobre o pacote legislativo da Comissão Europeia

package of the EC regarding LEADER/CLLD, through the

relativamente ao LEADER/DLBC, através das intervenções da

communications of DG AGRI and DG REGIO. Thank you,

DG AGRI e da DG REGIO. Obrigada Christine, obrigada Terry,

Christine, thank you, Terry, for your willingness.

pela vossa disponibilidade.
*No início deste mês, todo o Council da ELARD e muitos

*In the beginning of the month, the whole Council of ELARD

associados participaram activamente no encontro final do 4º

and some members took actively part in the final meeting of

Parlamento Rural Europeu – uma iniciativa de que a ELARD é

the 4 European Rural Parliament - an initiative jointly

co-organizadora com outras duas redes europeias e que

launched by ELARD together with two other European

juntou em Candás, nas Asturias mais de 300 pessoas, de 43

networks –, that gathered in Candás, in Asturias, over 300

países, para debaterem o futuro da Europa Rural. Têm nas

participants, from 43 countries, to debate the Future of

vossas pastas a Declaração de Candás – uma brochura muito

Rural Areas in Europe. You can find among the conference

simples onde se identificam “de baixo para cima” os

material a publication that identifies in a “bottom up” way

principais desafios para os territórios rurais. Brevemente será

the main challenges for the rural territories. Soon we’ll have

divulgado um manifesto mais extenso e detalhado, que

the chance to issue the release of a more extensive and

teremos oportunidade de difundir.

detailed manifesto.

*O caminho que temos pela frente não é fácil, mas estamos

*Although the path ahead of us is uneasy, we are

empenhados e confiantes. A nível europeu, estou segura de

determined and confident. At the European level, I’m sure

que a ELARD continuará a bater-se por melhorar o pacote

that ELARD will continue to strive for the improvement of

legislativo. Porém, temos consciência que, nesta fase, muitos

the legislative package. Yet we are aware that, at this stage,

dos desafios se colocam ao nível de cada Estado-membro e

each Member-State has to face its challenges and also that

que alguns constrangimentos se devem a opções nacionais.

there are constraints due to national options. Therefore, in

Por isso, é importante que continuemos a criar momentos de

order to assure rural/local development policies more

interação com as instituições europeias, mas também que

suitable to each country’s needs and expectations, it is

partilhemos experiências e soluções entre redes e GAL de

important that we continue to create these moments of

diferentes Estados-membros para termos em cada país,

interaction with the European institutions and share

políticas de desenvolvimento rural/local mais ajustadas às

experiences and solutions between networks and LAGs

necessidades e expectativas de cada território.

from different Member-States.

th

*Por exemplo, em Portugal, a Federação Minha Terra propôs

*For instance, in Portugal, Minha Terra Network proposed

em Julho deste ano um Pacto para o Desenvolvimento Local

and issued, last July, the Local Development Pact 2030 that

2030, onde identifica estrangulamentos e apresenta

identifies constrictions and puts forward proposals for

propostas sobre LEADER/DLBC, que foi apresentado

LEADER/CLLD. It was signed by 1500 organizations.

publicamente e subscrito por 1500 organizações.
*Este é um dos vários exemplos, reflexões e projectos que

*This is one of many examples, reflections and projects that

apresentamos na brochura que acabámos de produzir com a

we present in the publication – included in the conference

ajuda do Jonas Marhoff, que foi estagiário na ELARD e que faz

material – we have just developed with the help of Jonas

parte da documentação deste encontro.

Marhoff, who worked as an Intern at ELARD.

*Contamos com a vossa experiência e contributos e

*We count on your experience and contributions and we

comprometemo-nos – enquanto rede europeia - a continuar

are committed – as a European network – to continue to

a defender o LEADER e as comunidades dos territórios rurais

support LEADER and the rural communities of Europe’s rural

da Europa.

territories.

Obrigada a todos

Thank you all

e

and

Votos de bom trabalho!

Good work!

