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1. Território e articulação de políticas públicas

TERRITÓRIO (conceito polissémico)
• Lugar vivido e socialmente construído: residência e trabalho e identidade;
relacionamento próximo e duradouro de pessoas e instituições; lugar de
identidade, propício à solidariedade e ação coletiva…
• Espaço ecossistémico e de ordenamento: lugar vivo e produtivo fisicamente
circunscrito (agro - solo vivo - cultivado); património natural; espaço edificável
(solo-suporte-urbe); povoado, cidade e campo; rural–urbano; região; lugar de
coordenação horizontal de políticas públicas…
• Pólo de relação com outros territórios: nó de encontro, troca e combinação de
fluxos de pessoas, bens e informação…
• Nível de coordenação horizontal e vertical (multiescalar) de processos sociais e
de políticas…
• Espaço político: soberania (lei; Estado); responsabilizador de instituições
politicamente legitimadas; campo de expressão e participação democrática dos
decisões e na ação (cidadania e governança)…
• Questão: alguma destas dimensões do conceito de território será, hoje e aqui,
dispensável pelas políticas de desenvolvimento rural?
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1. Território e articulação de políticas públicas

Governança e Políticas públicas de desenvolvimento
• Horizonte de médio e longo prazos…
• Instituições políticas e de administração com atribuições, recursos e poderes
próprios…
• Estratégia; finalidades, objetivos específicos e resultados…
• Instrumentos adequados e proporcionais aos objetivos e resultados…
• Ponderação dos interesses e poderes (públicos e privados) em presença e das
consequentes tensões e relações de força…
• Decidir politicamente sobre alternativas e programar, realizar, avaliar…
• Algumas questões (de difícil resposta prática e controversas):
Hoje, quem e como deve interpretar politicamente o interesse público (bem
comum)? Como arbitrar as tensões entre as diversos entendimentos do
interesse publico? E com os outros interesses e poderes?
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1. Território e articulação de políticas públicas

Território e modalidades de articulação de políticas públicas
• A articulação entre políticas públicas envolve modalidades distintas quanto à
sua profundidade e implicações em termos de custos: para níveis de eficácia
semelhantes, a preferência deve ir para as mais simples…
• A coordenação efetiva entre políticas envolve custos e redução de autonomia
na gestão de recursos, no poder de decisão e na visibilidade para os seus
protagonistas; pode ser muito necessária, mas nunca é fácil…
• A orientação e sucesso da coordenação de políticas com incidência territorial
parece depender da sua consistência nas várias escalas (níveis) territoriais (da
UE ao local) e nos vários momentos do seu ciclo de vida ( o que se perde num
nível ou momento, dificilmente se recupera ou compensa num outro)…
• Duas questões:
Será viável, hoje e aqui, promover processos de coordenação política horizontal
nos territórios sem suporte sólido em termos de coordenação vertical?
Que ilações práticas tirar da resposta à primeira questão?
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1. Território e articulação de políticas públicas

Alguns requisitos específicos para modalidades mais avançadas de
coordenação de políticas a nível local (sub-regional)
• Enquadramento estratégico estável, abrangente e consistente (consistência ,
institucional, temporal e entre escalas de governança);
• Focalização em domínios de intervenção e objetivos precisos, pertinentes e de
interesse comum (complementaridade e vantagens recíprocas);
• Confiança mútua e orientação para a ação (negociação e conversa q.b.);
• Conhecimento do ‘terreno’ (potencial, fragilidades, cultura local…);
• Áreas geográficas de incidência adequadas aos domínios de intervenção, aos
objetivos e à participação das instituições e atores locais relevantes;
• Envolvimento de atores locais com competência e capacidade de liderança;
• Tempo para executar, avaliar, prestar contas, aprender;
• Não incentivar práticas de natureza oportunista de captação de recursos;
‘encomendas’ e estruturas de gestão: só as imprescindíveis.
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2. Desenvolvimento rural na União Europeia – novas perspetivas
Comunicação da Comissão “A PAC no horizonte 2020” (Novembro de 2010):

Desafios e objectivos
Produção alimentar viável
Segurança
alimentar

Contribuir para os rendimentos agrícolas e limitar a sua variabilidade
Melhorar a competitividade do sector agrícola e aumentar a sua quota de valor na cadeia
alimentar
Compensar as dificuldades de produção em zonas com condicionantes naturais específicas

Gestão sustentável dos recursos naturais e alterações climáticas
Ambiente e
alterações
climáticas

Garantir práticas de produção sustentáveis
Promover o crescimento verde através da inovação
Prosseguir as acções de mitigação das alterações climáticas

Desenvolvimento territorial equilibrado
Apoiar o emprego rural e preservar o tecido social das zonas rurais

Equilíbrio
territorial
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Melhorar a economia rural e promover a diversificação
Permitir a diversidade estrutural dos sistemas de produção agrícola, melhorar as condições de vida
para as pequenas explorações e desenvolver os mercados locais

2. Desenvolvimento rural na União Europeia – novas perspetivas

Propostas Legislativas (Outubro de 2012)
Manutenção da arquitetura da PAC mas maior flexibilidade e articulação entre Pilares

Medidas de Mercado

1º Pilar

Pagamentos Directos

Flexibilidade

Desenvolvimento
Rural

2º Pilar

Regras de Financiamento, Gestão e Controlo
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A Dimensão Territorial da PAC no Horizonte 2020 *

Desafios

Objetivos

Instrumentos
futuros

Segurança
alimentar

Produção
alimentar viável

Pagamentos
diretos

Ambiente e
alterações
climáticas

Equilíbrio
territorial

Gestão
sustentável dos
recursos naturais e
alterações
climáticas

Desenvolvimento
territorial
equilibrado

Medidas de
mercado

Desenvolvimento
rural

Competitividade
da agricultura

Gestão
sustentável dos
recursos naturais

Desenvolvimento
territorial
equilibrado
(inclui relações U-R)

* In J. Ferrão (coord.) e outros: Regiões Funcionais, Relações Urbano-Rurais e Política de Coesão Pós-2013,
Relatório Final (ICS-UL, para CES), Julho de 2012.

Evolução Recente das Questões sobre as Relações Urbano-Rurais e Regiões e Regiões Funcionais
no Quadro das Políticas da União Europeia*
Tratado de Lisboa
(coesão territorial)
2007-2009

Livro Verde Coesão Territorial (2008)
Relatório Barca (2009)

(place-based approach)

Estratégia Europa 2020
(Março 2010)

PAC no horizonte
2020 (Nov. 2010)

5º Relatório da
Coesão (Nov. 2010)

Pacote legislativo
(enquadramento fundos
comunitários)
(Nov. 2011)

Agenda Territorial 2020
(Maio 2011)
Conclusões Poznan
(Nov. 2011)

Territorialização
das políticas
públicas

Política de
desenvolvimento
rural

Política de
Coesão

Declaração de Toledo
(Junho 2010)
Cities of Tomorrow
(Set. 2011)

Agenda urbana
europeia

Outras políticas
sectoriais com
dimensão espacial

* In J. Ferrão (coord.) e outros: Regiões Funcionais, Relações Urbano-Rurais e Política de Coesão Pós-2013,
Relatório Final (ICS-UL, para CES), Julho de 2012.

Desenvolvimento rural pós 2013
Estratégia Europa 2020
Quadro Estratégico Comum (QEC)
Cobrindo o FEADER, FEDER, FSE, Fundo de Coesão e o FEMP, refletindo UE 2020 através de objetivos temáticos
comuns a serem tratados por ações chave para cada um dos fundos

Contrato (Acordo) de Parceria
Documento nacional evidenciando a utilização prevista dos fundos para atingir os objetivos UE2020

Política de desenvolvimento rural:
FEADER

Outros fundos QEC
(FEDER, FSE, Fundo Coesão, FEMP)
Inovação, Ambiente e Alterações Climáticas como temas transversais

Prioridades

Promover a
transferência do
conhecimento e
inovação em
agricultura, silvicultura
e áreas rurais
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Melhorar a
competitividade de
todos os tipos de
agricultura e a
viabilidade das
explorações

Promover a
organização da
cadeia de
abastecimento e a
gestão de risco na
agricultura

Restaurar,
preservar e
melhorar os
ecossistemas
dependentes da
agricultura e
silvicultura

Promover a eficiência dos recursos
e apoiar mudanças para uma
economia de baixas emissões de
carbono e resiliente às alterações
climáticas, nos sectores agrícola,
alimentar e silvícola

Promover a inclusão
social, a redução da
pobreza e
desenvolvimento
económico nas zonas
rurais

Prioridades para o Desenvolvimento Rural
Regulamento FEADER

(1) PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS E A INOVAÇÃO NOS SECTORES
AGRÍCOLA E FLORESTAL E NAS ZONAS RURAIS

(2) MELHORAR A COMPETITIVIDADE DE TODOS OS TIPOS DE AGRICULTURA E REFORÇAR A
VIABILIDADE DAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS

(3) PROMOVER AS CADEIAS ALIMENTARES E A GESTÃO DO RISCO NA AGRICULTURA
(4) RESTAURAR, PRESERVAR E MELHORAR OS ECOSSISTEMAS QUE DEPENDENTES DA
AGRICULTURA E DAS FLORESTAS

(5) PROMOVER A UTILIZAÇÃO EFICIENTE DOS RECURSOS E APOIAR A PASSAGEM PARA UMA
ECONOMIA DE BAIXO TEOR DE CARBONO E RESISTENTE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NOS
SECTORES AGRÍCOLA, ALIMENTAR E FLORESTAL

(6) INCLUSÃO SOCIAL, REDUÇÃO DA POBREZA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DAS ZONAS
RURAIS

P - Diversificação, criação de PME e de empregos
Q - Fomento do Desenvolvimento Local
O - Melhoria das Tecnologias de informação e comunicação (TIC)
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Política Agrícola Comum (PAC) – Articulação com outras políticas: memória e futuro…

 Crescente articulação com as políticas de ambiente desde a Reforma da
PAC de 1992…
• Condicionalidade…
• Incentivos agroambientais e de apoio à floresta de proteção e conservação;
• Greening dos Pagamentos Diretos aos agricultores (proposto para o pós 2013
e a integrar o Pilar I da PAC)

 LEADER (bottom-up) desde 1989 (23 anos…)

• Programas de Iniciativas Comunitária LEADER I (89-93), LEADER II (94-99) e
LEADER+ (2000-2006) e integração nos Programas de Desenvolvimento Rural
(FEADER) como metodologia horizontal e sub-ação (2007-2013)
• A continuar nos programas FEADER 2014-2020 e inspirador das novas
intervenções Desenvolvimento Local Promovidas pelas Comunidades Locais
(DPCL) propostas pela Comissão e também financiáveis pelo FEDER e pelo FSE.
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Política Agrícola Comum (PAC) – Articulação com outras políticas: memória e futuro…

 Limitada articulação estratégica e operacional com a política
comunitária de coesão (regional) financiada pelos Fundos
Estruturais (FEDER; FSE) e pelo Fundo de Coesão (FC)…
• Complementaridade operacional e financeira e demarcação de
fronteiras entre PD. Rural e os PO apoiados pelos Fundos Estruturais
(política de Coesão), por vezes só construída a posteriori…
• Débil articulação estratégica entre a programação Rural - FEADER e a da
Política de Coesão (Regional)…
• Perspetivas de uma maior articulação estratégica e regulamentar em
2014-2020: Regulamento com Disposições comuns; Quadro Estratégico
Comum e Contrato (Acordo) de Parceria…
• Mas programação operacional do FEADER autónoma…
14

3. Programação para 2014-2020: uma oportunidade para … o desenvolvimento rural

Tópicos com a UE em fundo, mas focalizados em Portugal
• Os recursos financeiros para o FEADER serão mais reduzidos e as
elegibilidades mais amplas (gestão de riscos; alterações climáticas;
inovação; etc.); provavelmente, o novo PDR será (ainad) mais
agrícola e agroambiental do que o atual PRODER…
• O apoio ao desenvolvimento sustentável e territorialmente
equilibrado das áreas rurais, com pleno aproveitamento do seu
potencial, dependerá da mobilização de uma gama mais ampla
de recursos e instrumentos…
• Há uma margem significativa de possível progresso na
coordenação entre políticas com incidência territorial, mas os
ventos não parecem soprar em seu favor
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3. Programação para 2014-2020: uma oportunidade para … o desenvolvimento rural
 Proposta de Regulamento Relativo a todos os instrumentos estruturais da UE
– Disposições Comuns sobre o FEDER, FSE, FC, FEADER e FEAMP, abrangidos
pelo Quadro Estratégico Comum (QEC)
• Quadro Estratégico Comum: traduz os objetivos e as metas da estratégia da
União para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo em açõeschave,
e os mecanismos para garantir a coerência e a
consistência da programação dos Fundos QEC com as políticas económicas e
de emprego dos Estados-Membros e da União
• Contrato de Parceria: elaborado pelo EM, com a participação de parceiros
em conformidade com a abordagem de governação a vários níveis, que
estabelece a estratégia, as prioridades e as modalidades de utilização dos
Fundos QEC por parte do EM de forma eficaz e eficiente para prosseguir a
estratégia da União para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo,
e que seja
, após avaliação e diálogo com o EstadoMembro …
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3. Programação para 2014-2020: uma oportunidade para … o desenvolvimento rural
 Proposta de Regulamento Relativo a todos os instrumentos estruturais da UE…

•

O «Contrato de Parceria» estabelece…uma abordagem integrada do
desenvolvimento territorial [
] apoiado pelos Fundos QEC, definindo: os
mecanismos a nível nacional e regional que asseguram a coordenação entre os
Fundos QEC e outros instrumentos de financiamento da União e nacionais e
com o BEI; as disposições destinadas a garantir uma abordagem integrada da
utilização dos Fundos QEC para o desenvolvimento territorial das zonas
urbanas, rurais, costeiras e de pesca e zonas com particularidades territoriais
específicas, uma abordagem integrada para lidar com as necessidades
específicas das zonas geográficas mais afetadas pela pobreza ou de grupos-alvo
com risco mais elevado de discriminação ou exclusão…
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3. Programação para 2014-2020: uma oportunidade para … o desenvolvimento rural

• Investimento territorial integrado (DTI): sempre que uma estratégia de
desenvolvimento urbano ou outra estratégia ou pacto territorial … exija uma
abordagem integrada, envolvendo investimentos relativos a mais do que um
eixo prioritário, de um ou vários programas operacionais, a ação deve ser
realizada enquanto investimento territorial integrado:
- Pode ser implementado Top-Down e sem envolvimento formal de entidades
locais…
- Cofinanciamento FEDER, FC, FSE
- Autoridades de Gestão dos PO envolvidos (AG) diretamente responsáveis e
agindo em estreita coordenação, podendo delegar parcialmente em entidades
territoriais…
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3. Programação para 2014-2020: uma oportunidade para … o desenvolvimento rural
Desenvolvimento promovido pelas comunidades locais (DPCL): O
desenvolvimento promovido pelas comunidades locais, designado por
desenvolvimento local LEADER, em relação ao FEADER, deve:
(a) incidir em territórios sub-regionais específicos;
(b) ser promovido pelas comunidades e pelos grupos de ação locais, compostos
por representantes dos interesses socioeconómicos locais, públicos e
privados…;
(c) ser impulsionado através de estratégias integradas e multissetoriais de
desenvolvimento local;
(d) ser planeado tendo em conta as necessidades e potencialidades locais, e
incluir características inovadoras no contexto local, a ligação em rede e, se
for caso disso, as formas de cooperação
- cofinanciamento obrigatório do FEADER e

dos outros Fundos;

- quando v. v. Fundos (e PO) pode ser designado pelo Comité de Seleção
conjunto, para efeitos de Gestão, um fundo líder
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3. Programação para 2014-2020: uma oportunidade para … o desenvolvimento rural
Investimento territorial integrado (DTI) e Desenvolvimento promovido pelas comunidades locais (DPCL)

Síntese Comparada
DTI (FSE, FEDER, FC)

DPCL (Fundos QEC, FEADER obrigatório)

Abordagem integrada e multisectorial do desenvolvimento territorial – investimentos baseados numa estratégia
territorial
A estratégia é elaborada pela região/município/ sem
envolviemento formal da comunidade

A estratégia territorial é elaborada bottom-up pelas
comunidades locais: não pode ser imposta sem
iniciativa local

A estratégia pode ser implementada pelas AG ou outra
entidade (poe delegação das AG)

A estratégia é implementada pelos GAL com rigoroso
equilíbrio em termos de representatividade.
A delegação de algumas tarefas para os GAL é
obrigatória, em particular quanto à seleção dos
projetos

Envolve combinação de Fundos de múltiplos eixos
prioritários (ou programas operacionais)

Nos casos do FEDER e do FSE as DPCL são
implementadas no âmbito de uma única prioridade de
investimento

Todos os tipos de investmentos

Projetos definidos pelas Comunidades Locais,
maioritariamente de pequena dimensão

Sem metodologia específica

Metodologia definida em Regulamento
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