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Caras e Caros Colegas, 

A crise pandémica sublinhou a importância do Mundo Rural como pilar de afirmação da resiliência das 

comunidades e dos territórios. 

A aposta no Desenvolvimento Rural realçou o potencial existente e reforçou a importância estratégica do 

Mundo Rural para as comunidades, as regiões, os países e a União Europeia. Este contexto suscita a 

necessidade de ponderarmos a geração de novas respostas para os desafios do Desenvolvimento Rural, que 

podem ser concretizadas através de uma maior convergência dos instrumentos de atuação e financiamento da 

PAC com os da Coesão. O Alqueva, em Portugal, é um bom exemplo dessa convergência virtuosa, com 

impactos positivos no desenvolvimento rural e regional. 

Maior desenvolvimento rural significará também maior coesão e melhor capacidade de responder aos desafios 

de resiliência e de sustentabilidade. 

Em nome do parlamento português, tenho o prazer de vos convidar a participar na Conferência 

Interparlamentar sobre Desenvolvimento rural, Agricultura e Coesão Territorial, no âmbito da Dimensão 

Parlamentar da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. Tendo sido inicialmente estipulada 

para o efeito a data de 15 de junho de 2021, a conciliação de agendas dos oradores convidados resultou na 

necessidade de alteração da data proposta, pelo que a Conferência terá lugar no próximo dia 16 de junho de 

2021.  

A crise pandémica colocou-nos desafios comuns de saúde pública e de aprendizagem da necessidade de 

conquistarmos outra capacidade de resposta no espaço europeu. O Desenvolvimento Rural é parte da solução, 

da construção de respostas para um futuro melhor, com identidade, diversidade e coesão. 

Mais do que nunca, é fundamental que os parlamentares contribuam para a construção de respostas para o 

Mundo Rural e para os cidadãos. Precisamos de um Mundo Rural mais desenvolvido e de uma Europa mais 

coesa. 

Na expetativa de podermos impulsionar novas respostas e de partilharmos ideias e perspetivas neste 

importante momento dos parlamentos nacionais e do projeto europeu, remetemos em anexo o projeto de 

programa da Conferência. A Conferência decorrerá em formato virtual, sendo o respetivo formulário de 

inscrição oportunamente remetido às delegações. 
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