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A Minha Terra criada em 2000, 
representa os 60 Grupos de Acção Local 
(LEADER / DLBC Rural) no Continente e 
Regiões Autónomas.

93% do território nacional 
coberto

Grupos de Acção Local –
parcerias que contam mais de 
3500 entidades, entre pessoas 
colectivas de direito público, 
privado e pessoas individuais

Integra e actualmente preside 
à rede europeia ELARD
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A ELARD é uma associação sem fins lucrativos, criada em 
1999, que congrega mais de 2000 Grupos de Acção Local 
de 25 países europeus e defende a metodologia LEADER
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O LEADER/DLBC EM PORTUGAL

20 GAL
LEADER
1991 - 1994

território
nacional

48 GAL
LEADER II
1995 - 2001

53 GAL
Abordagem

LEADER
2008 - 2013

52 GAL
LEADER +
2001 - 2008

60 GAL
LEADER
DLBC  
Rural
2014 - 2020

cobertura

< 40%

86% 87,5% 93%91%

As quatro gerações do programa LEADER, entre 1991 e 2015:

• apoiaram mais de 22 mil projetos 

• criaram mais de 15 mil postos de trabalho diretos

• 1.400 milhões de euros de investimento nos territórios rurais



DLBC RURAL – DESENVOLVIMENTO LOCAL DE BASE COMUNITÁRIA

QUADRO DE INTERVENÇÃO 2014-2020

• Regime simplificado de pequenos investimentos nas 
explorações agrícolas

• Pequenos investimentos na transformação e 
comercialização

• Diversificação de atividades na exploração agrícola
• Cadeias curtas e mercados locais
• Promoção de produtos de qualidade locais
• Renovação de aldeias (em territórios rurais)

FEADER
M10 - PDR 2020

• Concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de 
empresas e o apoio à atividade por conta própria, às 
microempresas e à criação de empresas

• Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do 
património natural e cultural

FEDER
PO Regionais

• Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo 
e criação de empresas, incluindo micro, pequenas e 
médias empresas inovadoras

• Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da 
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a 
melhoria da empregabilidade

FSE
PO Regionais



300 participantes / 26 países  Reflexão LEADER/DLBC

Consenso no diagnóstico

Apreensão com as propostas legislativas 2030 da Comissão

• Saída do FEADER do Regulamento Disposições Comuns

• PAC mais agrícola e menos rural

Abertura para introduzir modificações até à aprovação

Defesa de uma PAC e uma Política de Coesão fortes



DLBC RURAL – DESENVOLVIMENTO LOCAL DE BASE COMUNITÁRIA

PROPOSTA PARA QUADRO DE INTERVENÇÃO ADEQUADO

• Simplificação do LEADER/DLBC ao longo de toda a cadeia de implementação;

• Criação de um “fundo de reserva” LEADER/DLBC, para o qual contribuem os 
Fundos FEEI relevantes (FEADER, FEDER, FSE e FEAMP)

• Criação de um programa operacional LEADER/DLBC em cada Estado-Membro 
com um único conjunto de regras simples e uma única Autoridade de Gestão, 
para todos os fundos mobilizados para o LEADER/DLBC



OBRIGADO

www.minhaterra.pt


