Parabéns LEADER (*)!

Sexta, 19 Março 2021 15:36

Há 30 anos, com a aprovação, a 15 de Março e a publicação a 19 de Março de 1991 , pela
Comissão das Comunidades Europeias de uma “iniciativa, com valor demonstrativo, relativa ao
desenvolvimento rural”, denominada LEADER, iniciou-se uma transformação societal nos
territórios rurais da Europa, que já saltou fronteiras e é uma marca associada à qualidade de
vida, à dignidade, à equidade e à democracia nas zonas rurais.

Para celebrar esta data, a Federação Minha Terra e os Grupos de Acção Local irão organizar
durante o ano de 2021 um conjunto de iniciativas de reflexão e partilha sobre o
Desenvolvimento Local em Portugal e preparar os próximos 30 anos do LEADER.

Porquê? Porque acreditamos no LEADER!

Enquanto abordagem diferenciadora que deve estimular a concepção e implementação de
projectos-piloto, o carácter inovador e demonstrativo, a integração dos agentes e a governança
local;

Como forma exemplar de proximidade às comunidades; como método de envolvimento eficaz,
conjugando interesses, anseios e expectativas locais; como as intervenções que, mesmo com
dificuldades de implementação e crises conjunturais, permite aprendizagem constante e afecto
territorial;
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Quando observamos projectos que, com co-financiamentos reduzidos, criam emprego e
dinamizam as economias locais nos mais diversos sectores de actividade, suportam
colectividades nas suas múltiplas acções a favor das comunidades, que revitalizam aldeias e
vilas, qualificam espaços de encontro e de memórias locais;

E nas suas redes de ligação, de trabalho e de partilha de experiências, que se traduzem em
iniciativas concretizadas em cooperação e parceria com outros territórios e organizações,
promovendo ganhos de escale e/ou complementaridades, mas também afectos, amizades e
compreensão e tolerância com a diferença;

Como metodologia que se reforça, se renova e se recria e que, como tal, nos lança
permanentemente novos desafios como os dos impasses programáticos, dos afunilamentos
regulamentares, das perspectivas sectorializadas, que limitaram a criatividade e inovação das
comunidades e nos territórios.

30 anos volvidos continuamos a acreditar no LEADER – com a maturidade e experiência
que o tempo e acção nos foi conferindo – centrado e próximo das
PESSOAS
e das
COMUNIDADES
, a trabalhar para o
Desenvolvimento dos TERRITÓRIOS
.
(*) Há acrónimos que ganham vida própria, neste caso vale a pena relembrar
LEADER - Ligação Entre Acções de Desenvolvimento da Economia Rural

Ana Paula Xavier - Presidente da Direcção da Federação Minha Terra

Fonte: https://www.minhaterra.pt/parabens-leader.T13664.php
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