ASSEMBLEIAS REGIONAIS DA VI MANIFesta
PARTICIPAR PARA DESENVOLVER
CONTRA A EXCLUSÃO
A VI MANIFesta, a de Trancoso, está em marcha. O processo das Assembleias Regionais, a
desenvolver por todo o País, desafia-nos nesta MANIFesta a participarmos na construção do Plano
Nacional de Desenvolvimento Local e do Programa Nacional de Desenvolvimento Local.
Coordenado pela ANIMAR, com os parceiros que forem aderindo ao processo, a dinâmica
participada de construção destes dois instrumentos de planeamento culminará na MANIFesta, de 25
a 29 de Maio, em Trancoso, onde os diversos agentes do desenvolvimento local, se pronunciarão
sobre as propostas apresentadas.
O Plano Nacional de Desenvolvimento Local irá apresentar as linhas estratégicas de
desenvolvimento das comunidades rurais e urbanas.
O Programa Nacional de Desenvolvimento Local conterá um conjunto de acções que serão
instrumentos importantes para a promoção do desenvolvimento de pessoas e comunidades,
promovendo a inclusão e a coesão social, económica, cultural e territorial do país.
A ANIMAR é uma Rede com 73 associados colectivos e 108 associados individuais, envolvendo no
seu conjunto associativo 8536 cidadãos.
A ANIMAR, em 2004, envolveu ou foi envolvida em Projectos que mobilizaram 87 entidades
colectivas públicas ou privadas e cerca de 1000 pessoas.
Este movimento é diverso, envolvendo Associações de Desenvolvimento Local, IPSS, Fundações,
Colectividades, Cooperativas, Serviços Públicos, Autarquias, Estabelecimentos de Ensino Superior,
Centros de Investigação, Projectos, Programas, nos mais diversos sectores: social, económico,
cultural, ambiente, desportivo, etc.
Esta dinâmica já tem uma larga experiência de trabalho e empenhamento, profissional e voluntário,
no desenvolvimento de pessoas e territórios rurais e urbanos de Portugal. Os produtos do
desenvolvimento local, materiais e imateriais, estão aí para comprovar que esta estratégia de
desenvolvimento é insubstituível, complementar de outras, mas que necessita de ser reforçada e
revalorizada.
Está na hora de, a partir do que fizemos, do que sabemos e do que desejamos para um país mais
inclusivo e com mais e melhores oportunidades de desenvolvimento, fazermos as nossas propostas a
inscrever num Plano e num Programa de Desenvolvimento Local.
A participação dos cidadãos e das suas organizações na criação do Plano e do Programa de
Desenvolvimento Local é imprescindível para que este corresponda às reais necessidades de
desenvolvimento humano das populações e respectivos territórios do país.
A articulação do Programa Nacional de Desenvolvimento Local com projectos já implementados,
bem sucedidos, consolidados e capazes de serem multiplicados por outros territórios, garante que as
acções a desenvolver, surgirão de saberes-fazer já amadurecidos e testados, não sendo meras
intenções conjunturalmente formuladas.

O Programa Nacional de Desenvolvimento Local também implicará uma responsabilização da
Administração Central e Local num processo em que todos os envolvidos terão as suas
responsabilidades devidamente contratualizadas.

VAMOS ÀS ASSEMBLEIAS REGIONAIS DA VI MANIFesta
As Assembleias realizam-se nas regiões Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve,
Açores e Madeira, em duas fases. Também se podem organizar Assembleias Sub-regionais,
conforme a vontade das associações locais.
Para as Assembleias estão convidados todos os cidadãos e entidades, públicas e privadas, que
desejem contribuir para o reforço do desenvolvimento dos seus territórios.
Durante as Assembleias Regionais, e na primeira fase, os participantes são desafiados a sinalizarem
e reflectirem sobre os problemas e necessidades das suas regiões. Numa segunda fase serão
identificadas as acções e iniciativas necessárias à garantia de continuidade e reforço do processo de
desenvolvimento local que envolva os cidadãos e suas organizações.
Assim, numa dinâmica “de baixo para cima”, o Programa Nacional de Desenvolvimento Local
surgirá como uma resposta organizada às necessidades que os diversos territórios do país
identificarem.
As Assembleias também poderão deixar raízes nas regiões. A dinâmica e mobilização necessárias à
organização das Assembleias Regionais poderão ter continuidade depois da MANIFesta. As
Organizações Cívicas, Solidárias e de Desenvolvimento poderão encontrar formas de articulação
regionais, mais estáveis e duradouras, com formas de organização e ritmos diversos. Assim, o
Desenvolvimento Local poderá caminhar para uma estruturação regional facilitando a articulação,
comunicação e intervenção das organizações a nível regional. Poderão surgir Programas Regionais
de Desenvolvimento Local que, em articulação com as Autarquias e Serviços Desconcentrados da
Administração Pública, criarão novas oportunidades de desenvolvimento.
Numa segunda fase das Assembleias Regionais já será apresentado um documento que contém os
problemas, necessidades e sobretudo as acções e iniciativas propostas, resultantes das primeiras
Assembleias.
São grandes os objectivos para as Assembleias da VI MANIFESTA. Os resultados serão
apresentados e avaliados na Assembleia da MANIFesta de Trancoso. Maio será certamente uma
importante etapa na organização e dinâmica da ANIMAR, das Organizações Cívicas e Solidárias e
do Desenvolvimento Local em Portugal.
Mas... são passos que precisam de ser muito animados, com o contributo das botas beirãs do
sapateiro de Trancoso, o Bandarra.
Abraços

