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I Parte: Reflexão inicial 
Tópicos sobre aspetos focados nas diversas intervenções 
 

 Necessitamos de aprofundar no âmbito do Fórum a reflexão sobre alguns 
temas de base, por exemplo: o que significa desenvolvimento local e 
desenvolvimento territorial; política de cidades; desenvolvimento rural e 
articulação urbano-rural no contexto da nossa sociedade; economia social 
e sustentabilidade. 
 

 É importante que o GT recolha opiniões sobre questões chave (meia dúzia 
de questões chave) junto das associações de desenvolvimento local e de 
outras organizações que intervêm a nível local, relativamente ao processo 
de programação 2014-2020. 

 
 Como fazer chegar os nossos contributos a processos de elaboração dos 

planos que servirão de base aos ITI de base territorial / NUT III (estudos 
em curso para as CIM, em geral realizados por consultores)? 
 

 Ponto de situação quanto à fase em que se encontra o processo de 
programação 2014-2020 
a) Nova proposta de Acordo de Parceria a apresentar proximamente à 

CE. 
b) Mesmo depois de aprovado o Acordo de Parceria diversas opções 

muito importantes continuarão em aberto para decisão posterior. 
c) Está clara a opção sobre os ITI de base territorial por NUTIII e a  sua 

contratualização com CIM, embora se preveja, simultaneamente, a 
existência d ITI temáticos, em condições e com delimitações a analisar 
posteriormente. 

d) A Agência para o Desenvolvimento e Coesão terá um função relevante 
a nível de monitorização estratégica e avaliação das Abordagens 
Integradas de Desenvolvimento Territorial. 



e) Os documentos de programação relativos aos futuros PO estão a ser 
elaborados, na maior parte dos casos de forma pouco participada. 

f) Os PO Regionais terão dotações FSE significativas e poderão vir a 
afetar Feder e FSE a DLBC, nomeadamente às DLBC-Leader. Verificam-
se posições diferenciadas quanto a esta opção por parte das CCDR e 
subsiste a dúvida se virá a prevalecer uma orientação geral por parte 
da tutela governamental. 

g) O processo de preparação do PO Inclusão Social e Emprego é muito 
fechado e admite-se que venham a prevalecer modelos de decisão 
altamente centralizados. 

h) Os CLD+ são apresentados como abordagens territoriais integradas. 
Embora esteja em aberto a possibilidade de DLBC em territórios 
específicos e focadas sobre a resposta a problemas agudos de inclusão 
social e emprego, nada de concreto está por agora definido. 

i) Quanto às DLBC-Leader, parece registar-se uma maior flexibilidade 
relativamente à sua delimitação territorial (embora, salvo casos 
excecionais, cada DLBC não deva incluir território de mais do que uma 
NUTII). Quanto ao financiamento e ao âmbito das intervenções 
subsistem diversas dúvidas, prevendo-se um orçamento mínimo de 
FEADER e focalizado sobre o “desenvolvimento agrícola”, com forte 
incerteza sobre o financiamento FEDER e FSE e, ainda, quanto ao 
âmbito das intervenções e ao modelo de governação. 
 

 Preocupações quanto ao processo de programação 
a) Qual a abertura efetiva para ITI de base temática e correspondentes a 

limites não ajustados ao das NUTIII? (Paulo Silva, da Lousitânea, 
referiu a este propósito a tentativa de avançarem com um ITI de base 
temática - território Serra da Lousã -, que parece deparar com 
resistência de alguns dos municípios). 

b) Nos documentos até agora conhecidos não é concretizada qualquer 
abertura para o financiamento de DLBC-Leader ou de DLBC para 
“zonas costeiras e pesqueiras”. Também não se identificam outras 
referencias a oportunidades de financiamento de “Estratégias de 
Desenvolvimento Territorial Integrado” com uma lógica botom up de 
conceção e execução. 

c) Como promover as ações de Educação e Formação numa lógica de 
desenvolvimento local, com acesso a financiamento no âmbito de 
programas integrados? 

 
 Articulação com outras entidades 

Verificou-se consenso quanto à importância de articular as iniciativas do 
Fórum com as de outras entidades de âmbito nacional, como por exemplo 
a Federação Minha Terra ou a Animar. 
 

 Interlocutores Institucionais 
No decurso das intervenções foi referida a necessidade de sensibilizar 
para as opções que preconizamos as seguintes entidades: CES – Conselho 
Económico e Social, CNES – Conselho Nacional para a Economia Social, 



Assembleia da República, CCDRs, Agência para o Desenvolvimento e 
Coesão. 

 
 
II Parte - Conclusões 
 
No final identificámos produtos e atividades (iniciativas) a promover pelo GT, 
algumas das quais envolverão o desafio à participação alargada de todos os 
membros do Fórum, contando-se sempre com o acompanhamento da EdC.  
 
Nas iniciativas a promover deveremos procurar uma boa articulação com outras 
redes / organizações que intervêm neste âmbito, nomeadamente com a 
Federação Minha Terra e com a Animar (a nível nacional) e com as ADL ou 
outras organizações de desenvolvimento local. 
 

1. Reuniões de trabalho com interlocutores institucionais relevantes sobre 
Estratégias de Desenvolvimento Local/ DLBC. Prioridade para reunião 
com uma CCDR. Pretende-se a realização de reuniões que permitam 
aprofundar a reflexão sobre opções essenciais que estão em aberto 
quanto ao financiamento de estratégias (intervenções) de 
desenvolvimento local, nomeadamente por via das DLBC – 
Desenvolvimento Local de Base Comunitária. 
(ação a concretizar em prazo curto: Janeiro / Fevereiro) 
 

2. Produção de um documento que sintetize as propostas do C&T sobre as 
DLBC ou outros instrumentos de apoio a estratégias de desenvolvimento 
local (a divulgar junto de parceiros e de decisores públicos).  
Alguns interlocutores mencionados: CNES; Agência para o 
Desenvolvimento e Coesão; Comissão Interministerial; GPP; CCDRs. 
(ação a tentar concretizar até final de Março) 

 
3. Evento Aberto até final de Março centrado no tema Abordagens 

Territoriais Integradas e Desenvolvimento Local. Articular com 
programação do Projeto do Cidadania Ativa. 
 

4. Documento a produzir até final de 2014 que atualize a visão apresentada 
no documento de Junho 2013 (O TERRITÓRIO NO CENTRO DAS 
POLÍTICAS DE  DESENVOLVIMENTO E DE COESÃO - CONTRIBUTOS DO 

FÓRUM CIDADANIA & TERRITÓRIO PARA O DEBATE E CONSENSO NO DOMÍNIO DO 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL) 

 
5. Em articulação com o Projeto do Cidadania Ativa e também com a do GT 

sobre Movimento de Desenvolvimento Local e Territorial será lançado um 
questionário dirigido a Associações de Desenvolvimento Local e a outras 
organizações que intervêm a nível local. 

 


