INSCRIÇÕES AQUI

A ANIMAR - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, em parceria com a
Câmara Municipal de Castro Daire, organiza o Fórum do Interior, em Castro Daire, como
o primeiro grande momento das comemorações do seu 20.º Aniversário e no ano da IX
MANIFesta - Assembleia, Feira e Festa do Desenvolvimento Local realizada
bienalmente numa pequena cidade ou vila do país e que este ano terá vários momentos
distribuídos ao longo do ano em lugares distintos.

O Fórum do Interior constituir-se-á como um momento para a reflexão necessária sobre
os territórios da interioridade, como contributo para a definição de medidas que combatam
o despovoamento, o abandono, a desagregação social e a depressão económica. A perda
do interior seria a perda de uma parte importante de todos nós.

A ANIMAR tem em curso um conjunto de trabalhos em parceria sob a temática do
desenvolvimento rural/local e regional, cujos resultados pretende apresentar e discutir
numa reflexão alargada com os agentes mais próximos e intervenientes nesta
problemática. Sublinha-se a particular intenção da ANIMAR de dar voz a Autarcas com
projetos inovadores nos seus Municípios, bem como a líderes associativos com projetos
no terreno.

PROGRAMA
Dia 17 de Maio
MANHÃ
Acolhimento dos/das participantes
TARDE
14h30 – 15h00 - Abertura
Fernando Carneiro, Presidente da CM de Castro Daire
Eduardo Figueira, Presidente da ANIMAR
Leitura de mensagem ao Fórum de Dr. Jorge Sampaio, Presidente da República (1996-2006)
15h00 – 16h00 Conferência inaugural - ‘Interior: que futuro?’
Doutor António Nóvoa, Reitor da Universidade de Lisboa
16h30 – 19h00 – Painel Autarquias e Movimento Associativo - territórios e a estratégia
2020 - agentes e instrumentos
Joaquim Barreto (Presidente da CM de Cabeceiras de Basto)
António Ribeiro (Presidente da CM de Figueira de Castelo Rodrigo)
José Pós-de-Mina (Presidente da CM de Moura)
Debate moderado por Vítor Barros (ANIMAR)
NOITE
20h 00m - Jantar evocativo da fundação da ANIMAR, no Mezio
Divulgação das linhas orientadoras da IX MANIFesta – Assembleia, Feira e Festa do
Desenvolvimento Local e da Economia Social e Solidária
Eduardo Figueira, Presidente da ANIMAR
22h 00m - Espectáculo de teatro pelo Grupo de Teatro do Montemuro, em Campo Benfeito

Dia 18 de Maio
MANHÃ
9h30 – 11h30 - Apresentação de resultados do projeto ‘Dinâmicas e Políticas para
o Desenvolvimento Rural’
Pedro Reis (Equipa do Projeto)
Debate moderado por Inocêncio Seita Coelho (Equipa do Projeto)
12h00 – 13h00 – Painel “As aldeias, as cidades e o futuro do mundo rural”
Raquel Gonçalves (Projeto À Descoberta do Mundo Rural – ANIMAR)
Tiago Gillot (Projeto ASAS – ANIMAR)
Rui d’Espiney (ICE)
Debate moderado por Luís Moreno (IGOT - UL)
TARDE
14h30 – 16h30 – Painel ‘Associativismo, Participação e Desenvolvimento Local’
David Machado (Rota do Guadiana)
Eduardo Figueira (ANIMAR)
Albano Álvares (CAPOLIB)
Debate moderado por Fernando Oliveira Baptista (ISA)
17h00 – Conclusões e encerramento
Maria do Carmo Bica (ADRL)
Vitor Barros (ANIMAR)

