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Dinâmicas e tendências de contexto 1986-2021

Urbanização tardia, globalização e despovoamento (a emergência do Portugal dual).

Governação regional, modelos alterativos e territorialização da política regional europeia.

Descentralização, capital social e institucional e ineficiências de provisão.

Do sucesso na infraestruturação para a emergência dos problemas complexos (inovação 
territorial, inclusão social e alterações climáticas), e de abordagens integradas e 
espacialmente diferenciadas, exigentes em novas competências técnicas, organizacionais e 
relacionais.
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• A desenho dos instrumentos 
depende do capital institucional 
que existe nos territórios.

• Os instrumentos territoriais são 
definidos e definem o capital 
social e institucional do país. 
Este ganho intangível não pode 
ser desvalorizado.

• A infraestrutura institucional pode 
ter diferentes naturezas (pública, 
privada ou associativa). Toda ela é 
indispensável.

• São vitais para ter ganhos face às 
abordagens sectoriais: (i) 
territorialização; (ii) integração; (iii) 
multinível e multiactor.

• Organização do Estado e os níveis 
de legitimidade política (no Estado 
não regionalizado).

• Parcerias (mesmo que institucionais) 
podem aportar 
informação/racionalidade à tomada 
de decisão, mas não têm 
legitimidade autónoma. 

Políticas Públicas

• Instrumentos territoriais 
visam a concretização 
territorial das políticas
públicas. 

• Os instrumentos precisam 
de políticas sectoriais que 
não sejam territorialmente 
cegas.

• Tendencialmente, as política 
públicas não são integradas. 
Aumenta a necessidade de 
integração no território.

Infraestrutura institucional Modelo de Governação

• O sucesso dos instrumentos territoriais depende da coerência entre as 3 componentes: políticas 
públicas concretizadas pelos atores certos, com um modelo de governação adequado às suas 
competências e que garante coordenação entre quem concebe e quem concretiza a política.



4Lições de experiência 2000-2020

• Reforço da capacidade de ação 
municipal.

• As CIM/AM são resultado da 
Política de Coesão. + de 20 anos 
de contratualizações.

• As  ADL são em muitos territórios 
as únicas estruturas com 
capacidade de dinamização 
social e económica e ilhas de 
capital social.

• As abordagens territoriais 
tiveram impactes não tangíveis 
no reforço do capital 
institucional.

• Coordenação intermunicipal, 
mas sem resultados 
consistentes supramunicipais.

• Insuficiências da abordagem 
multinível. 

• Limitações dos modelos para 
assegurar maior 
questionamento/escrutínio das 
operações.

• Novas soluções de governança 
(redes, parcerias formais e 
informais).

• Insuficiências na capacidade de 
liderança e coordenação 
regional.

Políticas Públicas

• Instrumentos sem política: por 
exemplo urbana; PEDUs 14-20.

• “Fefização” da territorialização 
do investimento pela 
inexistência de opções territoriais 
claras.

• Condicionamentos à 
programação nacional e 
regional e uma crescente 
prevalência das políticas 
europeias.

• Sem política (opções nacionais) a 
programação não consegue 
fazer diferenciação territorial = 
todos têm todos os instrumentos 
= não há impacto.

Infraestrutura institucional Modelo de Governação



5Experiências de instrumentos territoriais 2000-2020

Provisão de 
respostas locais

Política de Cidades
Desenvolvimento de 
territórios fragilizados

Valorização do 
potencial endógeno

• Contratualização 
intermunicipal 
(FEDER+FSE)

• “Abordagem Algarve”

• PEDUs (PAMUS, 
PAICD, PARU)

• IFRRU 2020

• Ações Integradas de 
Base Territorial

• Polis (Eixo II dos POR)

• PROQUAL (AML) 

• Pequenos centros 
financiados por Eixo I 
(fefizado gerido CCDR)

• URBAN II

• PRU / RUCI

• Jessica

• Iniciativa Bairros 
Críticos (EEA Grants + 
Equal)

• LVT - Contratualização

• Sem instrumento:

(Eixo I, fefizado e gerido 
pela CCDR & AIBT 
especialmente no Norte)

• Contratualização 
intermunicipal (FEDER) 
com repartição fefizada 
entre CIM e entre 
autarquias

• DLBC (Urbano, 
Rural e Costeiro)

• + diferenciação 
territorial da 
Baixa Densidade

• PROVERE / PADRE

• PROVERE• GAL - abordagem 
Leader 
(desenvolvimento 
Rural)

• GAC (desenvolvimento 
costeiro)

• Leader + 
(desenvolvimento rural)

Consolidação 
com limitações

Descontinuidades e 
pulverização

Incapacidade (?) face 
adversidade estrutural

Sucesso com 
estagnação



6Avaliação das abordagens territoriais 2000-2020

Provisão de 
respostas locais

Política de Cidades
Desenvolvimento de 
territórios fragilizados

Valorização do 
potencial endógeno

• Salto qualitativo expressivo 
na qualificação 
territorial.

• Planeamento estratégico 
mto. relevante.

• Sem mudar de escala ou 
provisão em rede.

• Desarticulação entre 
provisão de SSIG e 
Política de Cidades.

• Prevalência de uma lógica 
de coesão sobre a de 
criação de valor e emprego.

• Limitado envolvimento 
dos agentes das políticas 
públicas. 

• Débil articulação entre 
planeamento e 
programação.

• Necessidade de dar um 
novo impulso e de 
estimular a inovação 
territorial.

• Articulação com outros 
instrumentos da baixa 
densidade e maior 
alinhamento com a RIS3.

• Captura da abordagem 
funcional pela geografia 
administrativa.

• Potencial de 
experimentação do 
Algarve explorar mais a 
integração de 
instrumentos (invest. 
municipais + valorização 
recursos). 

• Qualificação urbana 
generalizada (mais 
centrada no espaço público 
e ambiente).

• Faltou a habitação e o 
parque habitacional 
privado.

• Pulverização de 
intervenções.

• Implementação não tem 
sido incremental: faltam 
política, avaliação e 
capacitação.

• Insuficiências no principio 
parceria e de 
participação.

• Utilização dos 
instrumentos financeiros 
agrava as iniquidades 
territoriais.

• Quadro territorial em 
agravamento.

• Alargamento espacial das 
intervenções gera 
indiferença territorial.

• Articulação instrumental 
ineficiente.

• Reforço da abordagem de 
diferenciação geral, sem 
considerar realidades 
específicas.

• Perda de reconhecimento 
do papel das ADL no 
desenvolvimento local e da 
sua indispensabilidade p/ o 
Capital Social dos 
territórios.

• Desvalorização da 
animação territorial.



7

Desafios 2021-2027

Diferenciação territorial: integrando mais o planeamento territorial sub-regional na 
programação nacional e regional.

Diferenciação territorial: política de cidades médias para o Século XXI que permita segurar 
territórios em perda e uma participação mais efetiva no processo de globalização. Mais 
diferenciação para a Baixa Densidade.

Mais capacitação, para a governação em rede, para a participação, para a condução 
de novas políticas.

Reforço efetivo da capacidade de liderança e de coordenação do nível regional (do 
território e especialmente das políticas sectoriais).

Passagem da provisão de equipamentos locais, para o acesso a serviços de interesse 
geral em rede.


