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Grupo “Desenvolvimento Local e o próximo Ciclo de Programação Comunitário 2014-20” 

Conclusões: 

1. Necessidade de afirmar publicamente (isto é, junto de decisores e da população em geral) a 

abordagem do Desenvolvimento Local como forma de ultrapassar a falsa dicotomia, hoje 

prevalecente no discurso político e no debate sobre as futuras políticas comunitárias e 

nacionais, assente na coexistência de duas lógicas paralelas: uma predominante, de 

competitividade / internacionalização / empresas (economia global), e uma subsidiária, de 

coesão / proximidade / IPSS (economia ´social`).  

 

A abordagem do desenvolvimento local sempre atribuiu um papel essencial à dinamização das 

economias locais tendo como finalidade o desenvolvimento das comunidades locais mas 

também o aumento da competitividade do país. Uma visão de base territorial das economias 

locais não se confunde com nenhuma das perspetivas da referida dicotomia, diferenciando-se 

quer das soluções exclusivamente orientadas para a competitividade global quer das que se 

restringem a visões assistencialistas da economia social.  

 

A participação do Fórum C&T nos debates sobre o próximo ciclo de programação comunitário 

inscreve-se numa lógica mais ampla, de ´lobby cirúrgico` em relação a temas e junto de 

entidades bem definidos.   

 

2. Necessidade de garantir a existência de um interlocutor único ao nível nacional para as questões 

do desenvolvimento local durante o período de programação 2014-20. Esse interlocutor deverá 

incluir membros das autoridades de gestão dos PO nacionais e é tanto mais necessário quanto 

as intervenções integradas de desenvolvimento territorial previstas para 2014-20 passarão a ter 

uma base multifundo mais alargada do que em ciclos comunitários anteriores.  

 

3. Necessidade de criar sistemas regionais de monitorização participados, que permitam 

acompanhar, de forma reflexiva, os programas com incidência no domínio do desenvolvimento 

local, permitindo, dessa forma, introduzir em tempo útil alterações que, não desvirtuando os 

objetivos prosseguidos, permitam uma orientação mais eficiente para os resultados. 

 

4. Evitar a “CIMização” dos instrumentos de programação de base territorial (ITI – Investimentos 

Territoriais Integrados; DLBC – Desenvolvimento Local de Base Comunitária), descolando a 

geografia destas intervenções da delimitação geográfica das comunidades intermunicipais. A 

coincidência forçada dessas duas geografias ignora experiências e identidades territorialmente 



sedimentadas e impõe uma subordinação indesejável das iniciativas da sociedade civil a lógicas 

político-administrativas.  


