4 e 5 de Abril de 2014
RELATÓRIO

Índice

Ponto 1- Antecedentes das Conferências e suas motivações
Ponto 2 - PROGRAMA das Conferências - sua construção
Ponto 3 - Comunicação
Ponto 4 - Balanço e perspectivas
Anexos

1.

Antecedentes das Conferências e suas motivações

O Projeto Agenda 21 Local do Concelho de Aljustrel, tal como estabelece a sua
metodologia, iniciou-se com o trabalhos de análise e recolha de informação sobre o
Concelho de Aljustrel, com a participação da população, nomeadamente através de
Inquéritos alargados a diversos públicos, com vista a elaborar o Diagnóstico de
Sustentabilidade.
O documento elaborado foi presente e debatido em Sessões dum “Focus Grup”, que
envolveu um conjunto diversificado de Agentes de Instituições, Organizações e
Empresas Locais e Quadros Técnicos do Município, donde resultou uma versão
aprofundada do Diagnóstico, particularmente quanto aos Capítulos “Avaliação Global
da Sustentabilidade – Análise SWOT” e “Visão Estratégica”.
Do Diagnóstico, passou-se para a elaboração do Plano de Ação, assentando o mesmo
numa metodologia participativa, através de propostas apresentadas e discutidas no
mesmo “Focus Grup”, tendo-se consensualizado e concluído o Plano de Ação 2014 / 25
para o Concelho nos finais de 2013.
Concluídos o Diagnóstico de Sustentabilidade e Plano de Ação, assumidos pelo
Executivo Municipal, coloca-se o desafio da apresentação, divulgação, debate e
aprofundamento com vista à sua apropriação e arranque da concretização e
desenvolvimento.
Como uma das orientações principais do Plano, aponta para a Inovação com grande
abertura ao “exterior”, com o reconhecimento que os desafios do Concelho de
Aljustrel, em muito, se assemelham aos do Baixo Alentejo, da Região Alentejo e, em
geral, dos Territórios de Baixa Densidade, concluiu-se que se devia optar por um
Evento Público de relevo que se abrisse à globalidade destas problemáticas.
E acrescendo que se pretendia um aprofundamento e projeção mediática das matérias
tratadas e linhas de intervenção no Plano, considerou-se que se devia apelar a
Investigadores e Interventores Sócio-Políticos conhecedores e/ou sensibilizados para a

problemática do Desenvolvimento Territorial, chegou-se ao Modelo das “Conferências
de Aljustrel”, conforme expresso no seu Programa.

2.

PROGRAMA das Conferências - sua construção

Primeiro, avançou-se para a definição do modelo de organização da reflexão e debate.
Começou-se por encontrar a Temática que melhor respondesse e enquadrasse uma
reflexão útil para concretizar a missão e objetivos identificados no Plano de Longo
Prazo, resultante do Processo Agenda 21 Local. Sendo óbvio que o Território é o tema
a colocar na agenda nacional, considerou-se que a Cidadania e Inovação são os
principais atributos em que é indispensável apostar para as estratégias de
desenvolvimento terem êxito.
Adquirido que as Conferências decorreriam em dois dias, com um em dia não laboral
para permitir a participação de Atores Locais, decidiu-se que um seria centrado em
conferências de investigadores e interventores de reconhecido mérito na ampla
temática do desenvolvimento territorial, geradoras de debate qualificado, e, outro,
onde fossem apresentadas experiências concretas de procura de respostas aos
complexos desafios dos territórios de baixa densidade, que enriquecessem as
intervenções e projetos explanados no Plano.

Assim nasceram as CONFERÊNCIAS de ALJUSTREL. Este evento afirma-se como um
espaço e um tempo de cruzamento, reflexão e partilha de ideias, pistas, iniciativas e
projectos, partindo de interventores de diversas competências e temáticas, para
debates abertos de clarificações e questionamentos sobre os desafios estruturantes do
nosso desenvolvimento: CIDADANIA, INOVAÇÃO & TERRITÓRIO.

A primeira edição, que teve lugar nos dias 4 e 5 de Abril de 2014, estruturou-se em
torno de duas grandes temáticas - Os desafios do desenvolvimento: da Crise
Demográfica e Territorial e Políticas & Programas para o Desenvolvimento Integrado.
Simultaneamente, integrou um Fórum de Projectos & Iniciativas, que permitu acolher
novas e interessantes abordagens aos desafios da Inovação e do Desenvolvimento

Territorial.
Consensualizado o modelo entre o Executivo Municipal e Equipa Técnica, partiu-se
para a identificação das Personalidades e Projetos Inovadores a convidar.
Desencadearam-se, então, os contactos e comunicações, sendo de registar a imediata
boa recetividade dos Convidados, tendo em conta o entendimento do carácter
inovador e ambicioso do evento proposto num Local exterior aos normais e regulares
espaços de reflexão e debate de fulcrais questões nacionais.
Paralelamente, foram-se desenvolvendo todas as tarefas de operacionalização de
divulgação e promoção das Conferências, tendo-se envolvido equipas do município, da
Esdime, de empresas parceiras e do Projeto “Vipasca 21 – Pactos Locais”.
Foi definido um modelo de parceria organizadora com o Município de Aljustrel a
assumir a figura de entidade promotora e contando com a parceria/ colaboração da
Esdime – Agência para o desenvolvimento Local para o Alentejo Sudoeste. Foi
realizado um processo de aquisição de serviços, por ajuste directo, para o apoio de
conteúdos e prestação de serviços de coordenação técnica e comunicacional do
evento com a empresa Digitemotions Unipessoal Lda.
O programa ficou assim definido:

Programa
CONFERÊNCIAS de ALJUSTREL – CIDADANIA, INOVAÇÃO & TERRITÓRIO

Aljustrel | 4 e 5 de Abril de 2014
Cine ORIENTAL
Organização: Município de Aljustrel

Sexta Feira, 4 de Abril de 2014
Manhã » 9.30 – 12.30 h
» Abertura das Jornadas – intervenção de contexto
 Nelson Brito – Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel
Conferência “ Os desafios do desenvolvimento: da Crise Demográfica e Territorial”
 Jorge Malheiros – IGOT/ Universidade de Lisboa - A(s) Crise(s) Demográfica(s) e os
Territórios de Baixa Densidade
 António Figueiredo - Economista/ Presidente da Quaternaire Portugal - Modelo de
Desenvolvimento e a Questão Territorial

 José Pacheco Pereira - Historiador/ Analista político – A crise nacional, inovação e
território
» Moderação » Paulo Barriga – Jornalista/ Director Diário do Alentejo
Debate
Tarde » 15.00 – 17.30 h
Sessão “ Políticas & Programas para o Desenvolvimento Territorial Integrado”
» Continuação da apresentação do PLANO Aljustrel 2025, (projecção do segundo video/
animação).

 Artur da Rosa Pires – Universidade de Aveiro - Programação e Promoção InterMunicipal do Desenvolvimento: o caso da CIM de Viseu e Dão Lafões
 Jorge Miranda – Etno Ideia - Inovação social no Diálogo Rural-Urbano

 António Costa da Silva - Vogal do INALENTEJO - Programação para o
Desenvolvimento Regional
 Miguel Sousa Tavares – Escritor / Jornalista – O Estado e os Desafios do Interior
» Moderação » Paula Castanho – Jornalista SIC;

Debate

Sábado, 5 de Abril de 2014
Fórum de Projectos & Iniciativas - Inovação & Desenvolvimento Territorial
Intervenções de Projectos & Iniciativas (1ª parte)
Manhã: 9.30 – 12.30 h
» António Delgado – Almina, Minas do Alentejo S.A. - A Visão da Fileira Mineira no
Desenvolvimento Local

» António Parreira – Presidente da Associação de Beneficiários do Roxo – Projectos de
cooperação comercial no perímetro do Roxo
» Carlos Lopes de Sousa – Presidente do Agrocluster do Ribatejo - Agricultura e Mercado *
» Moderação – António Lúcio – Jornalista Rádio Pax
Debate

Intervenções de Projectos & Iniciativas (2ª parte)
Tarde – 14,30 – 16,00 h
» Continuação da apresentação do PLANO Aljustrel 2025, (projecção do quarto e último video/
animação).
» Luís Matias – Presidente da CM de Penela - Smart Rural living lab - O exemplo de Penela *
» Miguel Torres - ACERT - Cultura & Desenvolvimento Local
» António Saraiva - Empresário / CIP – Oportunidades e Factores para o Investimento
Empresarial no “Interior”
» Moderação - Ana Paula Figueira - Docente/ Investigadora
Debate

16,30 – 18.00 h
Conferência de Encerramento das Iªs Conferências de Aljustrel
» Conferencista » João Ferrão – Pró Reitor da Universidade de Lisboa - A Inovação no
Desenvolvimento Territorial Sustentável
Sessão de Encerramento
» António Dieb - Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
Alentejo
» Nelson Brito - Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel

3.

Comunicação

O plano de comunicação definido foi construído em torno da valorização do evento
nos circuitos de investigação, academia, reflexão e debate, institucional, sociedade civil
e da administração pública local e central, procurando criar-se uma dinâmica crescente
de promoção e divulgação, assumindo um desígnio de afirmação nacional do evento,
em torno das temáticas definidas: cidadania, inovação e território. Afirmar Aljustrel e
os territórios do interior como palco do debate do desenvolvimento territorial numa
perspectiva de valorização da cidadania e da inovação foi uma aposta.
Foi criado um site dinâmico, concebidas e divulgadas duas newsletter online, um
cartaz e um folheto, publicidade em media locais e nacionais, em paralelo com
conteúdos e suportes inovadores, como dois spots promocionais em motion graphics e
uma aplicação mobile para smartphones.
A app das Conferências: Um dos aspectos inovadores da iniciativa passou pela criação
duma aplicação para smartphone que facilitasse a interacção entre os participantes
inscritos no evento. A partir da inscrição online criou-se uma base de dados dos
participantes, organizada por áreas de interesse que posteriormente, durante o evento,
permitia consulta e interacção entre os mesmos através da app desenvolvida para o
sistema operativo android. Esta experiência pretendia enriquecer a experiência de
participação e procurava igualmente afirmar que a dimensão de inovação tecnológica
não está afastada dos territórios periféricos.

4.

Balanço e perspectivas

As primeiras Conferências de Aljustrel produziram um impacto relevante face aos
objectivos definidos, quer no que respeita à promoção e divulgação da visão do Plano
de Acção para a Sustentabilidade do Concelho de Aljustrel, como no que concerne ao
objectivo de promover a reflexão e o debate em torno da cidadania e do
desenvolvimento territorial centrando-os, durante dois dias, em Aljustrel, e a abertura

ao exterior – ideias, visões, conceitos e experiências – favorecendo assim a
implementação duma estratégia de sustentabilidade.
Este balanço é possível quer da leitura e da análise feita pela entidade promotora e
suas parceiras e da recolha de opiniões realizada junto dos participantes.
O inquérito de avaliação enviado aos participantes e preenchido online obteve 58
respostas.
Estas 58 respostas são provenientes de um grupo em que a média de idades se situa entre os
30 e os 45 anos de idade (37% dos participantes). A divulgação das Conferências realizada pela
internet e redes sociais foi a via que permitiu chegar a 40% dos participantes, sendo que a
referência pessoal, através de amigos e colegas, constitui o meio para chegar à maioria dos
inquiridos (43%).

Em termos de avaliação, e para além de apreciações mais especificas em relação a
cada um dos painéis, é de destacar a existência duma avaliação francamente positiva,
tendo sido considerada “Muito Boa” por 41% do total de inquiridos (50% das respostas
obtidas).

Avaliação global das Conferências
Muito boa
Boa
Razoável
Fraca
Muito Fraca
Sem resposta

Ainda no campo da avaliação foi solicitada uma análise externa qualitativa, produzida
por pessoas (participantes), moderadores e conferencistas. Nesse particular, este
ponto conta com os seguintes contributos (em anexo):

- Notas breves sobre impressões fortes -. Artur Rosa Pires
- O olhar de quem vem de fora… - Katielle Susane do N. Silva
- Pedrada no Charco – Ana Paula Figueira

- Em Aljustrel nós não baixamos os braços! - Raul Marques

Conferências de Aljustrel – Cidadania, Inovação e Território
Aljustrel, 4 e 5 de Abril de 2014
Notas Breves sobre Impressões Fortes

1. A Conferência de Aljustrel permitiu evidenciar quão indispensável é, hoje, provocar a
discussão sobre o enorme potencial que encerra a relação entre Território e Inovação. O
discurso nacional sobre Inovação, que assume um papel central nas políticas nacionais (e
internacionais) de promoção do desenvolvimento, tem ignorado de forma sistemática, em
Portugal, a importância do Território, com manifesto prejuízo para a economia nacional e com
impactos potencialmente gravosos no agravamento das desigualdades socio-territoriais. A
Conferência mostrou que é um tema difícil de abordar, até pela já referida ausência de debate
público, mas que o seu aprofundamento é simultaneamente um gesto de inconformismo e de
esperança, pelo muito que pode representar para comunidades desfavorecidas, e também
uma afirmação cívica de um contributo para os desafios da economia nacional, ao mobilizar
para o desenvolvimento recursos que tendem a ser negligenciados e ao promover a sua
valorização através da diferenciação e de cadeias de valor endógenas, assim majorando o
impacto interno das exportações que proporcionam.

2. A Conferência sublinhou ainda a importância e a urgência de se construir uma nova
narrativa sobre o futuro. Esta tarefa não se afigura fácil, por razões que importa não
sobrevalorizar mas também não ignorar, para se poder lidar com elas de forma lúcida e
desejavelmente mais eficaz. As perspectivas que tendem a prevalecer no quotidiano, muito
marcadas por uma realidade com condições pouco favoráveis (a crise económica e a política
de austeridade, uma agenda de discussão pública centrada em indicadores macro que
desvalorizam ou ignoram a dimensão territorial, a questão demográfica, o prolongado
insucesso das políticas públicas convencionais, …) dificultam a configuração de um futuro
mobilizador que impulsione a adesão ao desenho e aplicação de estratégias e iniciativas de
desenvolvimento mobilizadoras. A construção de uma nova narrativa sobre o futuro emergiu
portanto como uma base de sustentação indispensável à mobilização de agentes e de energia
cívica em torno dos novos projectos de desenvolvimento que se começam a delinear,
nomeadamente sob o impulso da preparação da aplicação dos Fundos Estruturais e de
Investimento Europeus para o período 2014-2020.

3. A Conferência permitiu também sublinhar a importância de explorar as potencialidades e de
fortalecer as parcerias de base territorial. O debate evidenciou que a opção de criar condições
favoráveis a dinâmicas de desenvolvimento com base na valorização social e económica de
recursos endógenos exige capacidades que vão muito para além do indispensável
voluntarismo (ou empreendedorismo) cívico e empresarial. A construção de parcerias de base
territorial é de facto um processo social transformador que precisa, por isso, de ter suporte em
competências técnicas e num compromisso político sólido e com perspectivas claras de
continuidade. Paralelamente, os processos de preparação de políticas de desenvolvimento e
também dos planos e programas delas resultantes exigem transformações cuja natureza está
ainda, em grande medida, por ser descoberta. Os planos e programas tradicionais estão mais
vocacionados para oferecer apoios às abordagens tradicionais a iniciativas de desenvolvimento
do que para orientar, estimular e incutir as necessárias mudanças na natureza dessas
iniciativas (e.g. as parcerias e os processos de avaliação para a aprendizagem). Algo
paradoxalmente, foi notado que os quadros de referência de políticas públicas a nível europeu
são precisamente configuradores, se devidamente aprofundados e aplicados, das novas
abordagens adequadas aos desafios actuais, proporcionando ainda, como nunca no passado,
uma ambiência de parcerias internacionais em torno de dimensões estratégicas para o
desenvolvimento, que permite contrariar o sentimento de “isolamento” ou uma eventual
tendência de “ensimesmamento” que poderia estar associada à atenção acrescida aos
recursos endógenos.

4. A Conferência proporcionou o mérito de, a par das discussões teóricas sobre o tema,
evidenciar com exemplos concretos, e de passar a mensagem, que há muito projectos a
ocorrer nas áreas rurais e de baixa densidade demográfica, com uma enorme margem de
progressão e de valorização. Foi particularmente interessante conhecer exemplos de projectos
em curso construídos com base quer em recursos tradicionais (actividade mineira, agricultura)
que são hoje complementados com novos recursos (água) e novos mercados (turismo,
mercados internacionais específicos), quer em ideias inovadoras que combinam criativamente
os saberes tradicionais, as novas procuras/necessidades e as novas tecnologias que
caracterizam a sociedade contemporânea (potenciando nomeadamente as formas de inovação
aberta e a cultura enquanto recurso de desenvolvimento). O potencial da relação entre
Território e Inovação ficou inequivocamente sublinhado.

5. Em síntese, a Conferência deu um contributo valiosíssimo para chamar a atenção,
fundamentadamente, da importância de se assumir o tema da relação entre Território e

Inovação como uma das questões essenciais no âmbito da agenda de discussão pública sobre
os desafios do desenvolvimento em Portugal. Ao fazê-lo, estabeleceu de uma forma notável (e
discreta…) a relação directa entre a valorização do nível local e a concretização dos objectivos
da Estratégia Europeia 2020. A Conferência deixou também um alerta para a necessidade de
olhar com mais atenção, estimular e qualificar a procura de uma nova narrativa sobre o
futuro – que permita guiar e mobilizar a energia cívica, bem como a política e a empresarial,
em torno da construção das novas estratégias de desenvolvimento que se pretendem com
outra sensibilidade para a relação entre a economia e a natureza (desenvolvimento
sustentável), a sociedade (desenvolvimento inclusivo) e o conhecimento (desenvolvimento
inteligente).

Aveiro, 16 de Abril de 2014
Artur da Rosa Pires

Conferências de Aljustrel – cidadania, inovação e território
O olhar de quem vem de fora…1
Katielle Susane do N. Silva
Geógrafa e doutoranda em
Geografia
Humana
no
Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território
da Universidade de Lisboa

“A força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos, quando
apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une”.
Milton Santos

A Conferência de Aljustrel, e aqui refiro-me à parte direccionada para as discussões ligadas aos
temas da cidadania, inovação e território, foi um espaço de profundo debate e discussão
acerca de uma realidade regional, sem que os temas trazidos pelos convidados perdessem de
vista os problemas, potencialidades e desafios reconhecidos tanto à escala do país, quanto às
diversas e complexas realidades locais.
A Conferência de Aljustrel foi, de fato, um espaço, através do qual, pessoas de fora do Alentejo,
tanto portuguesas como estrangeiras, puderam aproximar-se da realidade Alentejana e de
todas as ameaças existentes ao seu pleno desenvolvimento, mas também puderam conhecer
as suas inúmeras potencialidades no âmbito econômico, turístico e cultural.
Na primeira manhã do evento tivemos oportunidade de ouvir o Presidente da Câmara
Municipal de Aljustrel, Nelson Brito, o qual destacou a importância de pensar a cidade dentro
um cenário otimista e apontou as áreas privilegiadas por Aljustrel para alcançar esse cenário.
Nesse sentido, o Presidente da Câmara destacou a relevância do estabelecimento de ligações

1
Apontamentos das apresentações realizadas no âmbito da Conferência de Aljustrel no
dia 04 de abril de 2014.

entre as escalas regional e local em domínios diversos, designadamente a ciência, a cultura, o
ambiente, a investigação e a qualificação de recursos humanos. Contudo, deve-se deixar aqui
registrado a ênfase colocada na importância dos residentes locais para a construção do
território aljustrelense.
Em seguida pudemos participar no debate suscitado a partir das apresentações referentes ao
grande tema “Os desafios do desenvolvimento: da Crise Demográfica e Territorial”. Começouse com a apresentação do Geógrafo Jorge Malheiros, subordinada ao tema “A(s) Crise(s)
Demográfica(s) e os Territórios de Baixa Densidade”. Jorge Malheiros iniciou sua apresentação
de uma forma diferente. Com uma dinâmica2 rápida e de grupo nos convidou a reflectir de
forma prática sobre o problema demográfico enfrentado por Portugal. Assim, o foco da
discussão trazida pelo Professor Jorge Malheiros foi a crise demográfica atual, na perspectiva
de apresentar as regiões onde essa crise se apresenta com maior nitidez e o que tem sido
efetivamente feito para alterar as tendências existentes.
Essa discussão perpassou por pontos interessantes como: o envelhecimento do país (Portugal
foi apontado como o oitavo país mais envelhecido do mundo); a intensificação da emigração;
desequilíbrios regionais nas estruturas demográficas regionais ; crescimento natural negativo,
etc. Ficando como alerta para a região do Alentejo as perdas demográficas que se mantêm
desde há décadas e o seu rápido envelhecimento, tendo o Professor Jorge Malheiros utilizado
o termo “país esvaziado” para enfatizar a situação de défice demográfico, não apenas do
Alentejo, mas também de outras regiões, sobretudo do interior português, marcadas pelo
mesmo fenómeno de envelhecimento e regressão populacional. Como conclusão, referiu que
há de fato uma crise demográfica portuguesa que tenderá a prolongar-se nas próximas
décadas. Contudo, também foram apontadas medidas para minimizar essa realidade,
destacando-se: abertura e interação das áreas deprimidas com espaços exteriores,
dinamização econômica ancorada na valorização da população idosa e incentivo à dinamização
da economia com base na potenciação de recursos endógenos numa perspectiva não
“localista”, o que se rebaterá no estímulo à fecundidade e, também, à atração e fixação de

2
O palestrante pediu para que todos os participantes ficassem de pé. Em seguida pediu
a todos os residentes de Aljustrel ou envolvente para sentarem; a seguir sentaram-se aqueles
com mais de 45 anos; e por fim pediu para sentarem todos aqueles com menos de 45 anos e
sem filhos. Assim, restaram poucas pessoas de pé…

alguns imigrantes. “A confiança no futuro e uma conjuntura mais feliz reforça, anima… as
pessoas a terem filhos”, disse Jorge Malheiros.
Em seguida, dentro de uma temática voltada para a questão do território e os modelos de
desenvolvimento,

o

Economista

António

Figueiredo

apresentou

um

diagnóstico

socioeconômico de Portugal, discutindo o que chamou de 3 crises – cise estrutural ligada a
adaptação à globalização, crise financeira internacional e crise das dívidas soberanas no
“mundo” euro - apontando ao mesmo tempo as bases para um modelo de desenvolvimento
assentado no território: melhorias de qualificação, mudança no perfil de especialização,
progressão salarial assentada na inovação e conhecimento e Políticas Públicas comprometidas
com a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Para alcançar um modelo de desenvolvimento social é necessário encontrar alguma
convergência entre os “Alentejos”, uma vez que há diferenças internas importantes, mesmo
reconhecendo que essa meta apesar de fundamental, não seja fácil, afirma Antônio Figueiredo.
Fechando a mesa de debate da manhã do primeiro de dia de Conferência tivemos o
Historiador José Pacheco Pereira com o tema “A crise nacional, inovação e território”. José
Pacheco inicia sua fala solicitando que fiquem de pé todos os ouvintes que tiveram redução no
rendimento nos últimos 2 anos, e é verdade que quase todo o auditório ficou de pé…
Tomando isto como ponto de partida, iniciou a sua análise da crise e do processo de
empobrecimento que vem conhecendo a classe média portuguesa.. Um dos objectivos de
Pacheco Pereira foi chamar a atenção para o tempo presente, afirmando que deve ser a partir
deste tempo que as políticas devem ser analisadas, tendo em vista, a imprevisibilidade do
futuro. O Alentejo no contexto da crise deve se “impor” enquanto cultura de resistência…
resistência política e social ativa, para não ser sempre vítima de um processo em que as
decisões cabem a um círculo de elite que tende a beneficiar os privilegiados, tanto em termos
sociais como territoriais. Nas palavras do Historiador, é inadmissível “culpar os mais fracos por
aquilo que foi a política dos mais fortes”.
Como visto, foram de grande complexidade e profundidade as bases lançadas para o debate
por cada um dos convidados no âmbito da Conferência de Aljustrel. Dispor de uma espaço
público para debater temas tão relevantes quanto ao rumo de uma Região, a partir da
compreensão do contexto macro no qual ela se insere, foi uma das grandes contribuições do
evento, sobretudo pelo fato do debate ter sido promovido pela Câmara Municipal e abrir
espaço de diálogo entre a população e a gestão pública.

Outro ponto relevante que cabe ficar aqui destacado, é a importância que foi conferida ao
território, o qual pode ser compreendido, grosso modo, como um constructo social onde as
pessoas desenvolvem

relações identitárias, o que lhe confere um carácter de lugar

(território+comunidade). Desta forma, fica sublinhada a relevância de pensar a incorporação
das pessoas nas estratégias de um Desenvolvimento comprometido com a cidadania plena.
Na parte da tarde, tivemos como tema principal “Políticas e Programas para o
Desenvolvimento Territorial Integrado”, sendo Artur da Rosa Pires o primeiro a trazer suas
contribuições no contexto de uma apresentação designada “Programação e Promoção InterMunicipal do Desenvolvimento: As CIMs e o desafio do alinhamento com a Estratégia Europa
2020”. O ponto alto desta apresentação do Professor Rosa Pires é a crítica que realiza à
separação frequentemente existente entre a economia e a sociedade, alegando que a
inovação enquanto estratégia de desenvolvimento não está ligada apenas à academia ou ao
plano económico, mas aos saberes e experiências das populações locais. Corroborando com
essa ideia, o Jorge Miranda ao apresentar o projecto “Etno Ideia – inovação social para o
desenvolvimento” deixa como mensagem que é preciso trabalhar a capacidade de “Ver”, uma
vez que a inovação no seu sentido também social só acontece quando acreditamos nas
pessoas e apostamos nos territórios. Para tanto, faz-se mister a elaboração de Políticas
Públicas centradas no princípio da participação enquanto um requisito essencial à mudança no
âmbito de uma gestão urbana democrática e comprometida com os problemas reais dos
cidadãos.
Em seguida foi apresentado por António Costa da Silva,Vogal do INALENTEJO, uma síntese da
Programação para o Desenvolvimento Regional do Alentejo, no próximo período de
programação. Através desta comunicação foi possível conhecer o que foi definido como meta
e prioridades para a Região do Alentejo, na perspectiva de dinamização e mudança da
realidade atual. Focado na apresentação do Plano de Ação Regional e Programa Operacional,
foram apresentadas as prioridades de intervenção no horizonte 2020 na perspectiva de
alcançar um Alentejo com forte capital simbólico e identitário e, também, com uma base
económica renovada capaz de atrair investimentos e actividades geradoras de coesão social.
Tentando concretizar um pouco melhor este quadro, António Costa e Silva apresentou, em
seguida, os eixos estratégicos de intervenção3, os quais são amplos e em grande parte
3
Competitividade e Internacionalização das PMS; Ensino e Qualificação do capital
Humano; Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação; Acessibilidade para a
Competitividade; Emprego e Valorização Econômica dos Recursos Endógenos; Coesão Social e

similares as estratégias de intervenção de outras Regiões, suscitando debates em torno da
particularidade, complexidade e, consequentemente, prioridades específicas para cada região.
Distanciando-se do tema apresentado acima, o Escritor/Jornalista Miguel Sousa Tavares, a
partir do tema “O Estado e os Desafios do Interior”, centra sua fala em quatro grandes temas,
a saber: Natalidade, Desertificação no interior de Portugal, Dependência do Estado e Dívida
Pública.. Iniciando pelo último tópico, deixa a mensagem de que a dívida não é desta crise,
apontando que o problema do déficit econômico é uma realidade portuguesa desde o 25 de
Abril. Quanto à natalidade, afirma que a redução dos nascimentos se deve a uma atitude das
pessoas, que valorizam mais o consumo e a qualidade de vida do que uma aposta no futuro,
que passa por ter mais filhos! E associado a isso não se tem notado, no caso concreto da
autarquia, a responsabilidade para garantir segurança do ponto de vista econômico aos jovens.
Quanto à desertificação, afirmou que é preciso potencializar o que esta Região tem de único
no mundo através da inovação dos saberes locais, sendo assim, possível pensá-la dentro de um
cenário otimista. Por fim, deixa como mensagem e finaliza sua fala com o tópico da
Dependência do Estado, assumindo que toda a iniciativa empresarial está encostada ao Estado
e que as pessoas devem mais coisas autonomamente e por si e pelos seus lugares!
Como pudemos perceber, a importância das Pessoas no processo de retoma económica e
social da região e do país foi uma opinião transversal a todas as apresentações, reforçando a
insustentabilidade ou fragilidade de uma nação que busca “desenvolvimento” assentado
apenas no crescimento económico. Embora ainda falte muito para a dimensão social ser
efetivamente vista como um “motor” do desenvolvimento e não um fardo, muito se tem
avançado nesse sentido, uma vez que esse reconhecimento já aparece nos discursos, embora
esse ainda não tenha sido o caminho efectivamente escolhido.

Um agradecimento especial…
Gostaria de deixar aqui registrado meus sinceros agradecimentos a pessoa do José Carlos
Albino pelo convite para participar e escrever alguns apontamentos sobre o primeiro dia da
Conferência de Aljustrel. Agradeço imensamente a oportunidade única de ter conhecido um

Inclusão; Eficiência Energética e Mobilidade; Ambiente e Sustentabilidade; Capacitação
Institucional e Modernização Administrativa; Assistência Técnica

pouco mais a realidade Portuguesa e Alentejana através dos temas e debates propostos pelos
especialistas convidados para a discussão. Enquanto cidadã brasileira, posso dizer que esta
participação excedeu uma aprendizagem meramente “teórica”, em virtude dos conhecimentos
ali partilhados e, sobretudo, de me ter levado a contactar com a realidade de uma Região que
desconhecia, mas que tem potencialidades e parece querer reinventar-se. Participar desta
Conferência levou-me a refletir no plano “prático” sobre como criar espaço público de debate
envolvendo sociedade civil, academia e gestão pública, vozes essas que parecem nunca se
encontrarem na realidade das cidades brasileiras.

“Pedrada no charco”
A primeira das “Conferências de Aljustrel” constituiu, a meu ver, a chamada “pedrada no
charco”: teve certamente um efeito perturbador e espero que venha a ter, também, um efeito
propagador. É importante e meritório que seja um município do interior do Alentejo a tomar a
iniciativa de convidar pessoas com méritos firmados em diversas áreas e sectores para se
deslocarem – no caso, a Aljustrel – e exporem a suas ideias, a propósito de temas tão
importantes e interpenetrantes, como sejam, a Cidadania, a Inovação e o Território.
Os intervenientes foram unânimes ao mencionar a necessidade de encontrar novas formas de
intervenção no território que estejam ajustadas à realidade, como meio de combate às
disparidades, assim como, contribuir para a

correcção dos problemas estruturais. Os

territórios devem tornar-se competitivos - também à escala global – e, essa competitividade,
deve estar ancorada na sua produtividade. Para isso, convergem um conjunto de factores que
importa ter em linha de conta: a inovação, a valorização do capital humano e social, a
cooperação, parcerias ou redes institucionais incorporadas no modelo de governança
territorial e ainda a existência de um clima social pacífico e cooperativo – coesão social –,
favorável à atracção de investimento externo e à mobilização dos actores locais.
Foi na conferência de encerramento, proferida pelo Prof. João Ferrão, que ouvi pela primeira
vez o termo “inovação societal”, em vez de “inovação social”, e que merece a minha
concordância. Este facto e esta associação às Conferências de Aljustrel irão, para sempre,
perdurar na minha memória.

Ana Paula Figueira
Beja, 10 de abril de 2014 .

Em Aljustrel nós não baixamos os braços!
Raul Jorge Marques1

Fazer uma leitura integradora das Conferências de Aljustrel - Cidadania, Inovação & Território, realizadas a
4 e 5 de Abril deste ano de 2014, é claramente um desafio2, porque devo estabelecer “pontes úteis” sobre o
que foi dito e debatido no renovado Cine Oriental de Aljustrel, porque não quero ser apenas um mero
relator.
O título escolhido para esta abordagem, como muitos se recordarão, é uma afirmação proferida pelo
Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel, Nelson Brito, no seu discurso de abertura: Em Aljustrel nós não
baixamos os braços!
Uma demonstração de força que permite olhar para estas Conferências como uma prova de resistência, de
afirmação e de coragem, ingredientes indispensáveis para não soçobrar no mar de contrariedades em que
vivemos, particularmente perigoso para os territórios de baixa densidade, normalmente marcados por
escassez de recursos empresarias e de capital humano, que tal como o concelho de Aljustrel são avidamente
sangrados da sua população, praticamente reduzida a metade nos últimos 50 anos (Cf. Quadro 1).
Quadro 1 - Evolução demográfica no Concelho de Aljustrel (1960-2011)
População Residente

2

Área (km )
1960

458,5
DP
2
(Hab/km )

1970

1981

1991

2001

Variação (%)
2011 1970/1960 1981/1960 1991/1960 2001/1960 2011/1960

18.181 13.473 12.870 11.990 10.567 9.257
39,7

29,4

28,1

26,2

23,0

20,2

-25,90

-29,21

-34,05

-41,88

-49,08

Fonte: Censos 1960 - 2011, INE
Alguém escreveu que “há um tempo para as escolhas que fazemos, e se falhamos é por nossa conta e risco”!
Este é o tempo de Aljustrel!
Com o seu Plano de Acção 2014 – 2025 e a sua A21L (Agenda 21 Local) Aljustrel entra no campo da
prospectiva estratégica territorial3, onde todo o cuidado é pouco para preparar um futuro mais sustentável,
com vários cenários possíveis, politicamente adaptáveis no tempo, mas com tempo, assim se queira!
Estas Conferências, enquanto momento de reflexão e de partilha, apesar dos discursos de “geometria
variável”, devem também funcionar como leitmotiv para a sustentação da arquitectura dos possíveis
“cenários de futuro”, pela informação partilhada, de elevada relevância como se verá, mas sobretudo pelo
uso que se poderá fazer da dinâmica criada.
1

Raul Jorge Marques é geógrafo, investigador em desenvolvimento local / regional e prospectiva estratégica territorial,
avaliador de políticas públicas e de programas nacionais e comunitários. É também professor aposentado.
2
Este desafio não seria possível sem o envolvimento do José Carlos Albino que me convenceu a vestir a pele de
“relator a posteriori”, forçando-me a sair do meu papel de avaliador, tecnicamente mais balizado e condicionado.
3
Há diferentes abordagens possíveis, apesar de utilizarmos as metodologias muito testadas por Michel Godet / LIPSOR
– Laboratoire d’Investigation en Prospective, Stratégie et Organisation do CNAM - Conservatoire National des Arts et
Métier.
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Foi uma aposta ganha a promoção deste evento, que teve a montante a imprescindível visão política do
envolvimento dos cidadãos, numa tríade em que se articulou cidadania, inovação e território, ingredientes
de um processo de desenvolvimento socioterritorial, igualmente comandado pela capacidade de
mobilização (motivação e comunicação) existente à escala local, condição indispensável para uma
participação ativa dos cidadãos e para o aparecimento de soluções inovadoras, dimensões responsáveis pela
coesão social, pelo reforço das identidades locais e por um novo perfil de exercício da cidadania assente na
responsabilidade partilhada e gerador de sustentabilidade4.
No que concerne à cidadania, apesar de não me caber avançar novos conceitos, não consigo ignorar o de
«geocidadania»5, que utilizo com frequência, sem ser recente, mas importante, direi mesmo fundamental
para qualificar a participação dos cidadãos, por forma a adquirirem competências que lhes permitam ser
conscientemente exigentes na reivindicação de melhorias da sua qualidade de vida, mas também nos
debates que envolvem o ordenamento do território, fazendo valer os seus direitos e deveres e assumindo-se
como agentes de mudança, de facto! Caberá sempre à Família e à Escola um papel determinante, sobretudo
a uma Escola que encare os seus alunos como os futuros cidadãos interventores de amanhã, uma Escola que
não se demita da sua missão de “formação cívica”!
Distribuídas por dois dias, as Conferências de Aljustrel tiveram um primeiro dia mais reflexivo, onde sete
oradores abarcaram diferentes aspectos com influência directa nos territórios: demografia (Jorge
Malheiros); modelos de desenvolvimento (António Figueiredo); crise nacional (José Pacheco Pereira); intermunicipalidade e Estratégia Europa 2020 (Artur Rosa Pires); inovação social (Jorge Miranda); futura
programação para o desenvolvimento regional (António Costa da Silva); desafios do interior (Miguel Sousa
Tavares).
O segundo dia, com oito oradores, teve um carácter mais ilustrativo, intensamente suportado na
apresentação de projectos e iniciativas que contribuem para o desenvolvimento de diferentes territórios:
fileira mineira (António Delgado); articulação património-turismo (João Serrão); cooperação comercial no
perímetro do Roxo (António Parreira); mercado e agricultura (Carlos Lopes de Sousa); Smart Rural Living Lab
(Luís Matias); cultura e desenvolvimento local (Miguel Torres); investimento empresarial no “interior”
(António Saraiva). Uma conferência final, sobre inovação no desenvolvimento territorial, sobre o nosso
futuro comum (João Ferrão), encerrou estas Primeiras Conferências de Aljustrel.
Bem hajam os promotores que lhes deram alma, que as fizeram neste mês de Abril!
Nesta “leitura” das Primeiras Conferências de Aljustrel pretende-se responder a diferentes questões, na sua
maioria extraídas das alocuções dos oradores. No que concerne às “questões para reflexão” colocadas
previamente pela organização do evento aos oradores e a nós próprios, de grande pertinência, reconheça4

Implica a preocupação quanto às gerações futuras e quanto à saúde e integridade do ambiente, a necessidade de
assegurar a qualidade de vida, a equidade entre as pessoas no presente e entre gerações, bem como as dimensões
social e ética do bem-estar humano. O «local sustentável» torna-se aquele que simultaneamente tem capacidade de se
inscrever na durabilidade e na ambição de o fazer progredir, tendo em conta o seu património, a sua tradição, os seus
costumes e também a vontade de criar condições para que cada cidadão possa ser portador de sinais de um futuro
partilhado.
5
Conceito enunciado por Christian Daudel nos anos 90, mas muito ignorado entre nós. Vale a pena recordar que para
este geógrafo a «geocidadania» pode auxiliar o homem a pensar o mundo e a agir com consciência, com conhecimento
de causa, com responsabilidade, fazendo a ponte entre o conhecimento do território e o comportamento do indivíduo
em sociedade. DAUDEL, Christian (1994). «Géographie et citoyenneté», Dialogues. Revue de l'Enseignement Français à
l'Étranger 41, Mission Laique Françaises, Paris.
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se, acabaram por ser pouco equacionadas por todos, pelo que optámos por as remeter para memória de
futuras edições (Cf. Anexo I). Que não se percam!

1. Que variáveis-chave a ter em conta no modelo de desenvolvimento de Aljustrel?
No quadro abaixo apresenta-se um recenseamento de variáveis-chave, seleccionadas das intervenções
efectuadas, não de forma exaustiva, mas que ganham utilidade em ser conceptualizadas / descritas num
futuro próximo, para que todos os agentes com responsabilidade no desenvolvimento de Aljustrel partilhem
de um léxico comum, imprescindível para o desenho concertado de cenários de futuro no médio e longo
prazo (10 a 15 anos), nem sempre um tempo compatível com a política, mas por certo um tempo desejável
para planear e construir territórios sustentáveis. É igualmente útil conhecer as relações de influência e de
dependência existentes entre estas variáveis-chave6, um procedimento cautelar para saber controlar
diferentes níveis de interferência.

Quadro 2 - Recenseamento de Variáveis-chave
Domínio das Variáveis
Designação das Variáveis
Variáveis Internas (Caracterizadoras do Sistema)

VARIÁVEIS ORGANIZAÇÃO / ESTRATÉGIA

VARIÁVEIS PRODUTOS / MERCADOS

VARIÁVEIS SOCIAIS

Agrocluster
Cooperação intermunicipal
Embaixadores do território
Living Labs
Localismos improdutivos
Políticas públicas adversas
RSO (Responsabilidade Social das Organizações)
RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation)
Culturas de regadio
Diversificação e internacionalização de mercados
Eixo produtivo “Oeste – Ribatejo – Alentejo”
Especialização produtiva
Fileira mineira
Internacionalização
Património arqueológico
Potencialidades específicas
Produção cultural
Produções emergentes
Capital humano
Cidadania cultural
Coesão social
Dinâmica associativa
Dinâmica de envelhecimento
Elevador social
Empobrecimento

6

Esta análise pode ser efectuada através do Método MICMAC (Matriz de Impactos Cruzados – Multiplicações Aplicadas
a uma Classificação) que permite distinguir cinco categorias de variáveis-chave, o que revela a importância desta
avaliação na planificação de cenários: variáveis motrizes (muito influentes e pouco dependentes); variáveis de ligação
(muito influentes e dependentes – normalmente as verdadeiras variáveis-chave); variáveis resultado (pouco influentes
e muito dependentes); variáveis excluídas (pouco influentes e pouco dependentes); variáveis pelotão mediamente
influentes e/ou dependentes).
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Domínio das Variáveis

VARIÁVEIS ECONÓMICAS / FINANCEIRAS

Designação das Variáveis
Fixação de jovens
Igualdade de oportunidades
Inovação societal / Acção colectiva
Massa crítica
Memória colectiva
População sénior
Qualificação / Formação
Sangria demográfica
Sustentabilidade demográfica
Taxa de desemprego
Crise diversificada
Crise local
Crowdfunding

Variáveis Externas (Caracterizadoras do Meio)

VARIÁVEIS GERAIS DO MEIO

VARIÁVEIS DE RISCO

Acessibilidades
Coesão territorial
Cooperação intermunicipal
Democracia participativa
Governança multinível
Governança territorial
Electrificação de parcelas agrícolas
Identidade
Infraestruturas básicas
Justiça territorial
Mobilidade fragmentada
Participação cívica
Passivo ambiental
Resiliência
Serviços de apoio à rega
Política local
Política nacional
Sustentabilidade dos recursos naturais

2. Que desafios para o desenvolvimento dos territórios?
Antes de aceitar um desafio é normal que se queira compreender o que está em causa, até para o poder
ultrapassar! Neste caso e de uma forma necessariamente sucinta é legítimo começar por perguntar o que é
o território? De que falamos, afinal?
Materialização do espaço sob o ponto de vista geográfico, palco de paixões sempre que estão em jogo as
identidades, arma de segurança quando a protecção da fronteira ou do todo regional surge como
«indispensável» à coesão Estado-nacional, sob ponto de vista do direito internacional é um "quadro espacial
no qual se estabelece qualquer comunidade humana, materializando a sua fixação ao solo e determinando
os seus contornos bem como os limites da sua soberania" (Badie, 1995: 9)7.
Contudo, hoje, para a geografia, o território já não é só a “área de extensão de um determinado poder”, mas
mais um “local de relações identitárias”, onde de certa forma sobressai a ideia de apropriação, pelo que se
7

BADIE, Bertrand (1995). La fin des territoires. Essai sur le désordre international et sur l’utilité sociale du respect,
Librairie Arthème Fayard, Paris.
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deve também atender à sua temporalidade (estado dos lugares em determinado momento), bem como à
sua natureza, modalidades e causas (culturais, políticas, religiosas, históricas, naturais)8.
Tal como sucede com o país, também o território de Aljustrel se vê confrontado com uma acentuada
dinâmica demográfica de envelhecimento, particularmente marcada a partir de 2001. No caso de Portugal
quando a percentagem de idosos (≥ 65 anos) ultrapassou a dos jovens (< 15 anos), 16,5% contra 16,2%
(23,3% contra 13,1% em Aljustrel), um agravamento que se acentuou em 2011: Portugal (18,9% de idosos e
15% de jovens), Aljustrel (24,5% de idosos e 11,5% de jovens), situação igualmente expressa no índice de
envelhecimento (idosos por cada 100 jovens) que em Aljustrel foi de 177.3 em 2001 e de 212,4 em 2011,
uma situação claramente desfavorável em relação ao Baixo Alentejo (175,1 em 2001 e 180,2 em 2011) e a
Portugal (101,6 em 2001 e 125.8 em 2011)9.
O que se pode fazer?
Em termos gerais, para Jorge Malheiros, é necessário tentar mudar a dinâmica demográfica (conseguir que
se volte a crescer sob o ponto de vista demográfico), designadamente fixando jovens, o que passa em
primeiro lugar por mudanças na economia e no quadro das relações laborais, mas também por incentivos à
fecundidade e à natalidade.
Combater os localismos e o fechamento das regiões, bem como o endógeno pela negativa, é ainda uma
forma de promover uma forte abertura destes territórios a outros espaços próximos, o que é auxiliado por
boas acessibilidades, como sucede com Aljustrel.
Também olhar para a população sénior como estratégia de dinamização territorial não é um raciocínio
despiciendo em termos de política local. Só que a aposta está por fazer!

3. Que futuro para os territórios de baixa densidade?
Os territórios de baixa densidade sofrem, até mais do que o país, com os efeitos de uma crise múltipla,
económica (baixo desempenho, deficiente afectação de recursos, défice de financiamento), financeira
(dívida soberana), social (desemprego, empobrecimento), política (democracia em risco) e demográfica
(baixa fecundidade, baixa natalidade). Os seus efeitos, para além de nefastos, alimentam um modelo de
desenvolvimento travejado pelo embaratecimento da força do trabalho, pela não inovação empresarial, por
baixos investimentos em capital humano, por fracturas sociais, pelo agravamento das desigualdades.
Mas quais são as alternativas?
Para António Figueiredo, um dos primeiros aspectos é continuar a investir na melhoria das qualificações,
mas não menos importante é apostar na mudança do perfil de especialização produtiva, na inovação e no
conhecimento para estimular a progressão salarial, mas também em escolhas públicas sensatas.

8

BOURGEAT, Serge (2004). La notion de territoire en géographie. Son histoire et son articulation avec les autres
problématiques actuelles de la discipline. Laboratoire Territoires, Institut de Géographie Alpine, Grenoble.
9
Base de dados PORDATA, Fundação Francisco Manuel dos Santos.
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O Alentejo, enquanto território como factor de resiliência10, pode funcionar como amortecedor da crise,
como recurso e activo ao serviço de um modelo de desenvolvimento não fracturante. É bom assumir que no
Alentejo “o tempo é tudo”, no Alentejo “é possível encontrar o tempo”, duas expressões de António
Figueiredo a explorar no domínio da “mercadologia territorial”11.
Todavia, a inovação é um óbice territorial para os territórios de baixa densidade, uma sua madrasta, até
porque o Alentejo é penalizado em conhecimento analítico. Mas há estratégias em que se deverá apostar,
nomeadamente, inovando na cooperação de recursos, na governação (inovação institucional) e na
investigação e desenvolvimento.
Mas quando se pensa no futuro dos territórios de baixa densidade, não se podem ignorar ainda aspectos de
política social. José Pacheco Pereira, numa linguagem particularmente critica, alertou para o perigo da rutura
do “elevador social” (classe média), para os novos pobres sem esperança, para os crescentes problemas da
pobreza tratados com visão assistencialista, para o deslaçamento social entre jovens e velhos, ativos e não
ativos, uma perspetiva divisionista para culpabilizar os mais velhos.
Duas estratégias foram avançadas: i) fazer resistência política e social (ao atual programa político para
afirmar os territórios de baixa densidade); ii) lutar por uma discriminação positiva (em termos de política
fiscal, para atrair empresas e residentes).
Pensar no futuro dos territórios de baixa densidade implica, ainda, trazer à colação dois princípios
basilares12:

i)

ii)

Princípio da Coesão Territorial - O desenvolvimento territorial pressupõe que a defesa da diversidade
territorial não pode justificar a existência de disparidades socialmente inaceitáveis, sobretudo em
sociedades desenvolvidas e democráticas.
Princípio da Justiça Territorial - O desenvolvimento territorial pressupõe a aceitação de que os
cidadãos e as organizações não podem ter os seus direitos e garantias amputados em função do
local onde vivem ou desenvolvem as suas atividades.

4. Como ser diferente para afirmar os territórios?
Apostar sempre e em primeiro lugar nas pessoas, na sua audácia, na sua capacidade de envolvimento, na
sua criatividade e inovação, mas também no território, nas inúmeras potencialidades existentes, em tudo o
que nos pode dar!
10

Em termos territoriais podemos considerar a resiliência como a capacidade de suportar e de recuperar de
perturbações e de crises, sem entrar em rutura ou em colapso.
11
“A mercadologia territorial é um conjunto de conhecimentos e instrumentos desenvolvidos pelo marketing que pode
ser aplicado na gestão estratégica dos territórios, promovendo a sua emancipação política e económica. Para certos
autores, a finalidade da mercadologia territorial (place marketing) é construir uma nova imagem do lugar, substituindo
as já existentes, vagas ou negativas, dos actuais e potenciais residentes, investidores ou visitantes” (SOUTO GONZÁLEZ,
Xosé Manuel – Coord. Planeamento Estratéxico e Mercadotecnia Territorial, Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular,
Vigo, 2001, p. 41).
Nota: O conceito de “mercadologia” adoptado neste estudo do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, Galiza-Norte de
Portugal, é empregue há longos anos no português do Brasil, considerando os autores que tem a vantagem de reduzir a
confusão conceptual com a publicidade e o marketing.
12
Constantes da Carta de Princípios do Fórum Cidadania & Território, http://www.cidadaniaeterritorio.org/.
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Os casos práticos expostos no segundo dia das Conferências foram um excelente exemplo de diversidade e
de oportunidades, umas mais tradicionais, outras claramente mais modernas e ousadas, mas sobretudo
todas ancoradas numa visão de futuro que nos permite acreditar que a Mudança pode ser difícil, mas será
sempre possível.
As apresentações tiveram o mérito de evidenciar diferentes possibilidades de desenvolvimento, por vezes de
uma forma mais empolgada, outras mais divertida, mas sempre com a convicção de que é possível valorizar
as diferentes potencialidades locais, “vender o território”, com criatividade e responsabilidade!
A geologia, a agricultura, a produção agroindustrial, as produções emergentes, a cooperação inteligente para
o desenvolvimento, a produção cultural suportada nos afectos, foram o foco dos diferentes exemplos
apresentados.
Para António Delgado, a geologia como estratégia para desenvolver o interior, ancorada numa fileira
mineira, tem de olhar hoje em dia para os recursos naturais como bens públicos e finitos, geridos de uma
forma responsável e sustentável.
É necessário saber investir no potencial geológico para fixar pessoas no interior, tendo a montante projectos
financeiramente rentáveis, tecnicamente apropriados, ambientalmente saudáveis e socialmente
responsáveis, suportados em empresas mineiras que se assumam como catalisadores do desenvolvimento
das comunidades locais, sem perderem a sua visão do negócio!
Esta é uma perspectiva empresarial que se pode ligar sem grande dificuldade à RSO (Responsabilidade Social
das Organizações), ainda em processo de crescimento entre nós, mas que a médio prazo tem de começar a
ser objecto de uma maior incorporação e certificação13, como já acontece com a qualidade, que sofreu um
boom na última década.
Na prática falamos de um compromisso estratégico, de uma atitude voluntária e proactiva, de uma nova
cultura organizacional e do assumir de obrigações de carácter ético, em que se conciliam os valores e os
interesses entre o princípio dos direitos dos indivíduos e as obrigações da vida social, económica e
ambiental. Uma visão de que as empresas estão perante uma outra perspectiva de investimento estratégico,
integrando no seu planeamento a preocupação em gerir os interesses de todas as partes envolvidas:
stakeholders (accionistas, colaboradores, gestores, proprietários, fornecedores, clientes, consumidores,
credores, governo, sindicatos,…), comunidade em geral e ambiente.
Acabado o período de laboração e independentemente do passivo ambiental existente, as minas têm ainda
a jusante outras possibilidades de incorporação no desenvolvimento local, utilizando o seu património
arqueológico em termos turísticos, podendo minimizar com uma estratégia bem delineada os
constrangimentos sociais, económicos e ambientais resultantes da sua actividade quase exclusiva. João
Serrão referiu-se ao trabalho desenvolvido na Mina de São Domingos e às visões de futuro, em que
interagem estratégias pedagógicas, desportivas e turísticas.
Mas a afirmação do Alentejo ter-se-á forçosamente de fazer também pela agricultura, sobretudo quando a
Barragem do Alqueva abre novas possibilidades!

13

Em Portugal o Sistema de Gestão da Responsabilidade Social consta da NP 4469-1:2008.

7

António Parreira, apesar de reconhecer a grande importância da nova disponibilidade de água, da boa
localização do empreendimento, da existência de solos com boa capacidade agrícola e de condições de
excelência para a prática de uma agricultura de regadio, trouxe à colação algumas necessidades que não
podem ser ignoradas: i) motivar os agricultores; ii) fomentar culturas sustentáveis para regadio; iii) criar
infraestruturas de comercialização; iv) criar serviços de apoio à rega; iv) electrificar as parcelas agrícolas.
Carlos Lopes de Sousa colocou o foco no mercado, na agricultura e na oferta portuguesa, na mais que
possível internacionalização de produtos agrícolas e agroindustriais, na necessidade de estruturar um eixo
produtivo “Oeste – Ribatejo – Alentejo” alternativo ao Sul de Espanha, no saber vender para fora, com
fileiras já adultas a privilegiar, como o vinho (torná-lo viral para que fique na moda) ou o azeite (torná-lo um
ex-libris da gastronomia do prazer), ou produtos como a pera rocha, as maçãs autóctones, as hortícolas de
estufa, o tomate, o pimento, o agrião, os morangos, as framboesas, os mirtilos, os citrinos, as cerejas, as
melancias ou a romã.
Olhando de uma forma muito aberta para o mercado e para o Agrocluster Ribatejo que representa, este
pragmático orador defendeu a necessidade de novos produtos e de “sangue novo” no campo, enquadrando
a afirmação na metáfora de que “tinha vendido Portugal à China”. É efectivamente necessário “sangue
novo” nos nossos campos, mas não é necessário ir tão longe!
A articulação “mercado – oportunidades – inovação – diversidade climática” foi apresentada como uma
estratégia de desenvolvimento a ter em conta, num espaço de continuidade que tem de articular Ribatejo e
Alentejo para ganhar dimensão, uma visão claramente mais apetecível com a actual “oferta de água”.
Todavia, esta forte e aguerrida visão empresarial, acabou por ignorar algumas fileiras emergentes no Baixo
Alentejo, onde se trabalha e se tenta afirmar o mel, o medronho, o figo da índia, os cogumelos (foi chamada
a atenção para a falta de uma marca nacional) ou as PAM – Plantas Aromáticas e Medicinais.
Luís Matias apresentou o projecto Smart Rural Living Lab14, um chapéu para um desenvolvimento rural
inovador em Penela15, suportado num Living Lab de base territorial, que parte do território, dos problemas e
das necessidades existentes, para criar inovação, desenvolver novos produtos, soluções sustentáveis e novas
oportunidades de emprego e de negócio.
Os exemplos apresentados foram uma prova de que a baixa densidade não é necessariamente um obstáculo
ao desenvolvimento, desde que haja criatividade e vontade política para ligar as pessoas na afirmação dos
seus territórios, muita vontade política! É mais difícil? Por certo que sim, mas não impossível! Aliás, este
orador, frisou bem, que “não há territórios condenados ao fracasso e acreditar é o primeiro passo para fazer
acontecer”!
Entre os exemplos apresentados destaca-se pela inovação o do queijo Rabaçal, em que para manter a
produção foi necessário ultrapassar um problema com a matéria-prima (leite de cabra), não por falta de

14

Os Living Lab, actualmente já espalhados por todo o Mundo, são comunidades de actores envolvidos no processo de
inovação, incluindo empresas, investigadores, consumidores e instituições públicas. O Município de Penela é líder do
consórcio Smart Rural Living Lab, co-financiado pelo Sistema de Incentivo às Acções Coletivas (SIAC), que faz parte da
Rede Europeia de Living Labs (ENoLL).
15
Penela localiza-se na NUT III Pinhal Interior Norte (Região Centro) e é também um concelho de baixa densidade e
2
envelhecido, com 5.953 habitantes em 2011, 44,2 hab./km , 12,7% de jovens e 28,8% de idosos (≥ 65 anos). Base de
dados PORDATA, Fundação Francisco Manuel dos Santos.
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cabras mas de pastores. Do Living Lab saiu o curioso projecto FarmReal16 de “pastoreio virtual”. Também o
recurso a financiamento coletivo (crowdfunding)17 e a um consórcio alargado18 que reúne o sistema
científico e tecnológico (universidades e politécnicos), a comunidade local (consumidores, beneficiários,
utentes dos serviços), o poder municipal e o tecido empresarial, revelam bem que as dificuldades da baixa
densidade podem ser combatidas com dedicação, imaginação e inovação, não apenas científica, mas
também do saber-fazer local!
O mundo do desenvolvimento local-rural tem inúmeros exemplos de “boas práticas e de casos de
sucesso”19, de que Tondela20 é também um excelente exemplo, através do trabalho desenvolvido por uma
associação que se considera como uma “plataforma giratória de afectos” (ACERT – Associação Cultural e
Recreativa de Tondela) e que evoluiu de um grupo de teatro amador (Trigo Limpo) que trabalhou
inicialmente para responder a necessidades de carências comunitárias.
Miguel Torres destacou bem os alicerces da ACERT, a visão de uma intervenção territorial muito centrada no
fortalecimento de parcerias locais, na aposta na cidadania cultural, na cidadania informada, na igualdade
como plataforma para o desenvolvimento, na cultura enquanto referencial de preservação da memória
colectiva21, tudo suportado numa lógica de trabalho que pretende reforçar a ligação comunitária:
identificação entre a comunidade e o projecto associativo22.
Tendo na educação/formação um dos seus referenciais de intervenção, a Escola não poderia ficar de lado,
até porque defendeu que não há desenvolvimento do território sem o envolvimento da Escola, mas de uma
Escola promotora de soluções e de inovação, não de uma Escola normalizadora, tendo ficado no ar a

16

O FarmReal desenvolveu um conceito disruptivo de rebanho comunitário tirando partido de tecnologias como as
redes de sensores sem fios e o streaming de vídeo, associado ao potencial emergente das redes sociais. Nesta
plataforma os utilizadores podem ser “pastores” de uma ou mais cabras reais, acompanhando o seu dia-a-dia,
monitorizando o comportamento, a socialização, a localização GPS, os vídeos, a produção de leite entre outros.
http://farmreal.eu/#
17
Consiste na obtenção de capital para iniciativas de interesse coletivo através da agregação de múltiplas fontes de
financiamento, em geral pessoas físicas interessadas na iniciativa.
18
Do Consórcio fazem parte o IPN – Instituto Pedro Nunes, a Divisão de Inovação e Transferências do Saber da
Universidade de Coimbra, a ESAC – Escola Superior Agrária do politécnico de Coimbra, a empresa YDreams ou a SPI –
SOCIEDADE Portuguesa de Inovação.
19
Reunidos em estudos diversos, mas sem um trabalho de fundo, que incorpore a própria história de vida dos
projectos. Consideramos muito importante que de uma vez por todas se separem os projectos que nasceram para ter
apoios comunitários dos que visaram o sucesso e a continuidade. Podem não ter tido êxito, mas pelo menos tentaram!
20
Tondela localiza-se na NUT III Dão-Lafões (Região Centro), tinha 28.874 habitantes em 2011, uma densidade
2
populacional de 77,8 hab./km , 11,9% de jovens (> 15 anos) e 27,2% de idosos (≥ 65 anos). Base de dados PORDATA,
Fundação Francisco Manuel dos Santos.
21
A Queima do Judas é um espectáculo anual de teatro comunitário da ACERT, de elevado nível de participação
(envolve 250 voluntários), onde se reproduz uma tradição de Tondela que ocorria à porta da igreja no sábado de
Páscoa, à saída da Missa de Aleluia, quando se queimava um boneco de palha que personificava todos os males que
tinham acontecido à comunidade no ano anterior, numa tentativa de entrar num ano novo de fartura, associado à
Primavera e ao rito das plantações. Este evento é um bom exemplo de que os jovens continuam a ter capacidade de
participação e de envolvimento, desde que existam ofertas de interesse.
22
Foi apresentado como exemplo um excelente trabalho de levantamento das memórias dos idosos do concelho de
Tondela, também publicado em livro: Memória – Marca Humana de 26 Freguesias do Concelho de Tondela, ACERT,
Tondela, 2006. É pena que este tipo de trabalho, sendo perfeitamente transferível para outros contextos e
problemáticas, não seja fácil de perpetuar. Falamos com conhecimento de causa, até porque já o tentámos reproduzir
em 2009 no contexto da Reforma Agrária, a partir das memórias dos envolvidos na antiga UCP 1º de Maio de Avis, mas
sem sucesso, não da parte das pessoas seleccionadas, mas do imprescindível apoio municipal.
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seguinte questão: “Como é que a Escola se transforma, novamente, num espaço aberto à criatividade e à
inovação”?

5. A “nova Europa” 2020: o que nos espera?
Artur Rosa Pires e António Costa da Silva abordaram o futuro próximo. O primeiro mais focado na
necessidade de mudança de quadros mentais, imprescindível para a concretização da actual política
europeia; o segundo mais orientado para o pragmatismo da política regional, até pela sua responsabilidade
profissional directa, mais concretamente na programação do novo pacote de fundos para a região Alentejo.
Para Rosa Pires as actuais políticas europeias proporcionam condições muito interessantes que merecem ser
apoiadas. A Europa 2020, com a sua estratégia tríplice de um “crescimento inteligente, sustentável e
inclusivo”, aponta claramente na direcção de uma “nova economia”, de uma “economia social de mercado
para o século XXI”, uma nova economia com uma relação diferente com a natureza, por isso mais
sustentável, mas também com uma outra relação com a sociedade, mais inclusiva e promotora de um novo
modelo de desenvolvimento, em que a inovação23 surge como uma peça central da política social, o que lhe
confere mesmo o carácter de pré-requisito na aprovação do que agora se designa por Acordo de Parceria24.
Também a importância da cooperação para o desenvolvimento dos territórios foi trazida à colação, mas uma
cooperação “informada, com um propósito reconhecido e uma orientação colectiva que não esmague o
interesse dos cooperantes”, particularmente importante na vertente intermunicipal, mas também
transregional e transfronteiriça25.
Para quem como nós acompanhou e avaliou a Iniciativa Comunitária LEADER desde o seu início, mesmo que
neste momento já seja apenas uma referência histórica do desenvolvimento local-rural (o Subprograma 3 do
ProDeR não é comparável), não pode deixar de relembrar a sua Abordagem e as características essenciais
que a enformavam, em que não faltavam a cooperação, a inovação ou a ligação em rede, com provas dadas
ao longo dos seus quinze anos de funcionamento26.
No actual “mosaico territorial de necessidades”, como referiu Artur Rosa Pires, temos efectivamente de
encontrar abordagens novas para atacar os problemas e as oportunidades que nos aparecem, mas também
ter a capacidade de saber combater a “inércia do passado nos quadros mentais da política pública”. O
23

Não apenas uma inovação de base científica, mas também a inovação baseada no conhecimento dos saberes locais,
pelo que é imprescindível pensar as estratégias de desenvolvimento local com as pessoas, não perdendo a visão de
bottom-up que tem suportado o desenvolvimento das áreas rurais nos últimos 20 anos.
24
Ver pressupostos do Acordo de Parceria na Resolução do Conselho de Ministros nº 33/2013, Diário da República, 1ª
série, nº 96, 20-05-2013. O Acordo de Parceria que Portugal propôs à Comissão Europeia, denominado Portugal 2020,
data de 14-01-2014. Este Acordo organiza-se em quatro domínios temáticos: i) competitividade e internacionalização;
ii) inclusão social e emprego; iii) capital humano; iv) sustentabilidade e eficiência no uso de recursos.
25
Há desde os anos 90 um bom exemplo de cooperação transfronteiriça na euroregião Galiza-Norte de Portugal, com
forte envolvimento intermunicipal (hoje 34 municípios), por via do trabalho desenvolvido no contexto do Eixo Atlântico
do Noroeste Peninsular (http://www.eixoatlantico.com/), com o qual tivemos o grato prazer de colaborar durante mais
de uma década, na equipa coordenada pelo Prof. Xosé Manuel Souto Gonzalez.
26
A Iniciativa Comunitária LEADER teve três edições que acompanharam os períodos de programação de três Quadros
Comunitários de Apoio: LEADER I (1991 -1994) – QCA I; LEADER II (1994 -1999) – QCQ II; LEADER + (2000 -2006) – QCA
III. Para quem se interessar sobre a temática sugere-se a seguinte publicação: COMISSÃO EUROPEIA - A Abordagem
Leader - Um Guia Básico. Luxemburgo: Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, 2006, 27 p.
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instrumento RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation) pode ser um bom auxiliar de
mudança, ao promover uma “especialização inteligente” que se afigura tecnicamente bem balizada (Cf.
Anexo II).
Por fim três importantes recomendações para a acção directa nos territórios, que tem sido menorizada entre
nós27:
i)

Enraizar nas regiões as equipas técnicas que vão apoiar as estratégias de cooperação e a
elaboração dos Planos28.

ii)

Valorizar os recursos endógenos olhando para o exterior, de forma a promover articulações;

iii)

Olhar para o Futuro, para a sociedade global do futuro, que tem e continuará a ter necessidades
que valorizam os recursos das áreas rurais.

António Costa da Silva deu grande enfoque à participação dos actores na elaboração do PAR (Plano de Acção
Regional) e ao Programa Operacional Regional (Alentejo 2020) em apreciação na Comissão Europeia.
O próximo período de programação apela a um novo paradigma, o da “identificação de prioridades”, que
implica no caso da região Alentejo atender a um “racional” com centro na política pública e três
componentes motrizes: i) Inovação de base empresarial; ii) Recursos e ativos; iii) Procura e tendências de
mercado.
De uma forma necessariamente sintética, até porque a informação está para consulta no site da CCDR
Alentejo29, chama-se apenas a atenção para os sectores económicos identificados na Estratégia Regional de
Especialização Inteligente, amplamente debatida30: i) Complexo Agroalimentar e Florestal; ii) Património e
Cultura; iii) Ambiente e Recursos Naturais; iv) Energias Renováveis; v) Mobilidade, Aeronáutica e TIC; vi)
Economia Social.
No que concerne ao próximo Programa Operacional Regional do Alentejo (Alentejo 2020), este está
suportado em dez Eixos Prioritários: Competitividade e Internacionalização das PME (Eixo 1); Ensino e
Qualificação do Capital Humano (Eixo 2); Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Eixo 3);
Acessibilidades para a Competitividade (Eixo 4); Emprego e Valorização Económica de Recursos Endógenos
(Eixo 5); Coesão Social e Inclusão (Eixo 6); Eficiência Energética e Mobilidade (Eixo 7); Ambiente e
Sustentabilidade (Eixo 8); Capacitação Institucional e Modernização Administrativa (Eixo 9); Assistência
Técnica (Eixo 10).
27

Já nos anos 90 a Fondation Rurale de Wallonie (FRW), Bélgica, assumia a necessidade dos seus agentes de
desenvolvimento habitarem na área de intervenção, mantendo no entanto uma autonomia que assegurasse a sua
independência em relação aos poderes políticos e aos grupos de pressão. Um dos requisitos para o perfil destes
técnicos era a sua disponibilidade para estarem ao serviço das populações rurais, devendo ter simultaneamente uma
capacidade de ouvintes, observadores e actores. Falamos em técnicos de intervenção local que já nos anos 80, depois
de licenciados, frequentavam “nove módulos de formação teórico-prática específica” por um período de três anos,
havendo uma perspectiva que ainda hoje me parece fundamental: a intervenção local com apropriação (os agentes
eram previamente assimilados pelas populações, eram um deles). Estavam lá, trabalhavam lá e eram reconhecidos na
rua (comprovámo-lo em várias localidades aquando de uma visita em 1995). Por cá nem sempre tem siso assim!
28
A ideia de alguém que vem de fora, fazer um Plano para os próximos quatro ou cinco anos e se vai depois embora, já
não faz sentido nos dias de hoje.
29
http://webb.ccdr-a.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=400
30
Conforme tivemos oportunidade de verificar aquando da nossa presença nos “ateliers temáticos” realizados de 17 a
19 de Março de 2014 na CCDR Alentejo.
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6. Que ideia de futuro? Que inovação?
Estas Primeiras Conferências de Aljustrel foram encerradas com uma reflexão de João Ferrão sobre futuro e
inovação, sobre a necessidade de existir uma ideia de futuro, do que mudar para lá chegar e de como mudar
em territórios concretos.
Um “futuro com agenda” para uma nova visão de inovação social, mais ambiciosa do que a que tem existido,
uma “inovação societal” entendida como inovação social em sentido amplo com três ingredientes
fundamentais: i) inovação para responder à turbulência e incerteza que afecta a sociedade actual; ii)
inovação que recupere a força da acção colectiva, a participação cívica, a capacidade de decidir em conjunto;
iii) inovação transformadora, das sociedades e da economia.
Este “futuro com agenda”, a ocorrer, marcará por certo uma outra dimensão social!
Para a estimulação desta visão, também ela inovadora, João Ferrão sugeriu quatro suportes: i) não ignorar a
importância da memória existente nos territórios; ii) arranjar embaixadores para os territórios, com
capacidade de captarem ideias e conhecimentos em trânsito; iii) ligar o que está desligado, pondo as
instituições a falarem mais umas com as outras, misturar conhecimentos, articular capacidades, lutar contra
compartimentações; iv) promover a governança territorial, democrática e multinível, eficiente e estável.

7. Síntese de Sugestões31
Como bem referiu José Pacheco Pereira somos bons a “identificar problemas mas não apresentamos
soluções”, até porque não estamos a pensar a partir da turbulência existente, nem olhamos bem para a
desesperança que alastra, muito ancorada na “sensação de que não temos futuro”!
Em “momentos de crise não é a solução que resolve o problema mas a atitude para o resolver”. Não é um
contrassenso, apenas uma outra forma de olhar!
No quadro abaixo compilaram-se diferentes sugestões distribuídas ao longo deste texto, esperando que
tenham utilidade para quem pensa e trabalha para o futuro de Aljustrel.
Mas esta não é uma leitura isolada do que se passou nas Primeiras Conferências de Aljustrel, antes uma
mistura de “relato com texto de autor” e por isso apenas mais um contributo!

31

Num trabalho de avaliação ter-se-ia optado pelo termo “recomendações”, mas como não foi esse o espírito de quem
falou nas Conferências e muito menos de quem interpreta neste texto o que foi dito, considerou-se mais adequado a
referência a “sugestões”.
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Quadro 3 – Compilação de Sugestões
Domínios

Sugestões

Agricultura



Comercialização





Cooperação






Demografia
Educação / Formação
Especialização
Inovação

Políticas públicas












Potencialidades





Território






Trabalho





Apostar em culturas adultas (azeite e vinho), em culturas de crescente
procura (frutos vermelhos, primores agrícolas) e em culturas emergentes
(medronho, figo da índia, cogumelos, PAM).
Criar serviços de apoio à rega.
Electrificar as parcelas agrícolas.
Criar novas infraestruturas de comercialização mais adaptadas às actuais
exigências dos consumidores.
Estruturar um eixo produtivo “Oeste – Ribatejo – Alentejo”.
Desenvolver as competências de saber vender para fora (internacionalizar).
Combater os localismos e o fechamento das regiões, promovendo a
cooperação entre territórios.
Estruturar consórcios de suporte a modelos de desenvolvimento em que
interajam o sistema científico e tecnológico (universidades e politécnicos), a
comunidade local (consumidores, beneficiários, utentes dos serviços), o
poder municipal e o tecido empresarial.
Dar incentivos à fecundidade e à natalidade.
Fixar jovens para voltar a crescer sob o ponto de vista demográfico.
Continuar a investir na melhoria das qualificações.
Fazer da Escola um aliado nos processos de desenvolvimento.
Apostar na mudança do perfil de especialização produtiva.
Inovar na cooperação de recursos, na governação (inovação institucional) e
na investigação e desenvolvimento.
Explorar as possibilidades do financiamento coletivo (crowdfunding).
Combater o deslaçamento social entre jovens e velhos.
Evitar tratar a pobreza com visões assistencialistas.
Lutar por uma discriminação positiva em termos de política fiscal para atrair
empresas e residentes.
Promover opções políticas sensatas.
Promover os Princípios da Coesão Territorial e da Justiça Territorial.
Apoiar, quando possível, fileiras mineiras geridas de forma socialmente
responsável e sustentável.
Tornar o património arqueológico mineiro numa mais-valia turística.
Incrementar a agricultura de regadio, apostando em culturas sustentáveis.
Considerar a fixação de população sénior como estratégia de dinamização
territorial.
Valorizar os recursos endógenos olhando para o exterior, de forma a
promover articulações.
Alterar o quadro das relações laborais.
Enraizar nas regiões as equipas técnicas que vão apoiar as estratégias de
cooperação e a elaboração dos Planos.
Estimular a progressão salarial.
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Nota Final
Assumidamente entendemos estruturar este texto de ‘relato’ das Primeiras Conferências de
Aljustrel num modelo um pouco diferente do habitual, mesmo na sequência de temáticas, o que só
evidencia que a qualidade do que foi explicitado não tem ordem nem condicionalismos. Tudo foi
muito útil e pode ser trabalhado de diferentes formas!
Independentemente do envolvimento do relator, porque é óbvio que existe, tentou-se ser fiel aos
principais aspectos defendidos pelos oradores.
O modelo adoptado para relatar o que se passou nestas Primeiras Conferências de Aljustrel e a
utilidade dos seus contributos para o futuro serão avaliados pelos aljustrelenses, mas termino com
um desejo muito pessoal de quem se envolveu no estudo do desenvolvimento local-rural nos
últimos 30 anos: não baixeis os braços, ou parafraseando Pacheco Pereira: “NÃO SE FIQUEM”!
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Anexo I – Questões para Reflexão Colocadas pela Organização aos Oradores

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

INOVAÇÃO TERRITORIAL
Do que se pode estar a falar?
Será que as necessárias inovações na economia devem levar em conta as diferentes potencialidades e
especificidades de territórios tão diferenciados?
A concorrência entre territórios será factor de inovação? Ou, as diferentes estratégias territoriais devem ser
“planeadas” em conjunto?
Podem as características dos territórios de Baixa Densidade, ser terreno para mais inovação ou, serão palco para
replicações das inovações dos “centros”?
Quais os factores indispensáveis, à inovação nos territórios do “interior”? Será um “repovoamento” do interior a
chave para um desenvolvimento com sustentabilidade?
Será a inovação “neutra” socialmente? A inovação económica conjuga-se com inovação social?
Qual o papel que as imensas “diásporas” dos territórios de baixas densidades poderão desempenhar na inovação /
revitalização dos tecidos sociais e culturais?
Quais os grandes bloqueios para a inovação revitalizadora do interior?
A crise, com empobrecimento generalizado, poderá constituir um terreno fértil para, em contraciclo, potenciar o
crescimento dos territórios em espaço rural?
As estratégias de comunidades locais / territoriais de exclusão, quer no interior, quer nas metrópoles, são
compatíveis e potencialmente interrelacionadas?
Qual o papel e funções do Estado para a inovação territorial? Com que cultura e visão organizacional?
É possível e/ou desejável uma aliança estratégica dos territórios interiores de todo o País? Quais as alianças para a
coesão territorial?
CONFERÊNCIA 1
Os Desafios do Desenvolvimento: da Crise Demográfica e Territorial
Sendo, hoje, a crise demográfica uma realidade nacional, como a combater e superar com o contributo de uma
nova abordagem do desenvolvimento territorial, em que se potenciem os vastos territórios de baixas densidades
demográficas? Que medidas urgentes?
Aceitando que as questões territoriais, nestes 40 anos de democracia, têm sido negligenciadas, embora
proclamadas, que factores de inovação devem ser assumidos na projecção dum Modelo Sócio –Económico de
Desenvolvimento Sustentável do Pais, no quadro europeu e global?
Tendo em conta que no nosso regime democrático, o peso eleitoral das pessoas e comunidades de territórios de
baixa densidade é diminuto, como ganhar a sociedade e a política nacionais e europeias, para as virtualidades da
coesão territorial?
Quais os principais factores e condicionantes para conceber e operacionalizar INOVAÇÃO efectiva nas políticas e
práticas de desenvolvimento territorial? Fará sentido falar de “INOVAÇÃO TERRITORIAL”?
CONFERÊNCIA 2
Políticas e Programas para o Desenvolvimento Territorial Integrado
Quais os Modelos de Governação e Monitorização de Políticas e Programas, que possam garantir uma visão e
gestão Integrada, que potenciem as várias áreas e sectores da economia e sociedade dos territórios de baixa
densidade?
Quais as principais inovações programáticas e de gestão, que decorrem das inúmeras avaliações produzidas aos
QCA, que devem ser efectivamente decisivas para que os objectivos enunciados sejam cumpridos?
Qual o papel imprescindível do ESTADO, nacional, local e “regional”, para fomentar e/ou incentivar a coesão
territorial? Que relações / interacções com a sociedade e a economia?
Quais as prioridades que devem ser assumidas, no quadro do envelope financeiro da nova programação dos
Fundos Comunitários 2014/20? Prioridades dos Agentes Locais/Territoriais e Nacionais?

15

Anexo II – Estratégia Regional de Investigação e Inovação para a Especialização Inteligente
O QUE É?





QUE OBJETIVOS POLÍTICOS?











QUE OBJETIVOS ECONÓMICOS?
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É um instrumento que suporta um dos três pilares da política de coesão para o período 20142020: Um crescimento inteligente baseado no conhecimento, na inovação e na internacionalização.
É uma condição prévia («condicionalidade ex ante») para que as regiões tenham acesso ao Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) entre 2014 e 2020.
É um referencial para uma programação focada e orientada para os resultados, no contexto das
estratégias de nível regional.
Fazer da inovação uma prioridade para todas as regiões, privilegiando: i) a inter-relação dos vários
aspetos do crescimento inteligente, sustentável e inclusivo; ii) as estratégias integradas que deem
resposta a desafios de desenvolvimento complexos, adaptando a política ao contexto regional.
Direcionar o investimento e criar sinergias: i) direcionar os esforços de desenvolvimento e os
investimentos para as mais-valias relativas de cada região, explorando oportunidades económicas e
tendências emergentes; ii) criação de sinergias entre as políticas e o financiamento europeus,
complementando os esquemas nacionais e regionais e o investimento privado.
Melhorar o processo de inovação, apostando: i) numa perspetiva de inteligência estratégica sobre
as mais-valias, os desafios, as vantagens competitivas e o potencial de excelência de uma região; ii)
em decisões inteligentes e estratégicas e na elaboração de políticas baseadas em provas; iii) numa
constante monitorização e avaliação.
Melhorar a governação e promover um maior envolvimento das partes interessadas, através: i) da
união de todas as partes interessadas sob uma visão comum, numa perspetiva interativa e de
consenso; ii) ligação entre pequenas, médias e grandes empresas; iii) incentivo à governação
multiníveis; iv) criação de capital criativo e social no âmbito da comunidade.
Desenvolver e implementar estratégias para a transformação económica, através: i) de uma
abordagem integrada e de base local da conceção e execução das políticas (políticas adaptadas ao
contexto local); ii) da aposta em diferentes caminhos possíveis (rejuvenescimento e modernização
de setores tradicionais; diversificação tecnológica; desenvolvimento de novas atividades
económicas; exploração de novas formas de inovar - inovação aberta e orientada para os
utilizadores, inovação social, inovação de serviços).
Dar resposta aos desafios económicos e sociais, atendendo: i) aos nichos de mercado existentes;
ii) à integração de novas tecnologias nas indústrias tradicionais; iii) a exploração do seu potencial
regional «inteligente».
Tornar as regiões mais visíveis aos investidores internacionais, através: i) da promoção da
especialidade de uma região junto de um setor de conhecimento ou de um nicho de mercado
específico; ii) de apoios sólidos e integrados que ajudem a fortalecer a especialização
Melhorar as ligações internas e externas de uma região: i) ligações internas devem continuar uma
bandeira da política de inovação; ii) as regiões têm de se virar para o exterior, apostando na
complementaridade inter-regional e posicionando-se em cadeias de valor europeias e globais.
Evitar sobreposições e réplicas de estratégias de desenvolvimento: i) nem sempre a
demonstratividade é transferível (evitar replicar prioridades / prioridades semelhante quando há
escassas probabilidades de êxito; ii) as regiões devem adotar políticas realistas adaptadas às suas
capacidades, oportunidades e necessidades.
Acumular uma «massa crítica» de recursos: i) concentrar esforços em áreas com verdadeiro
potencial e valor; ii) acumulação interna ao nível da região ou através da internalização e da
colaboração com outras regiões.
Promover a difusão de conhecimento e a diversificação tecnológica: i) diversificar as tecnologias,
os produtos e os serviços mais intimamente relacionados com as tecnologias dominantes existentes
e com a base de competências regional; ii) a difusão de conhecimentos tem melhores resultados
quando praticada entre indústrias relacionadas; iii) importa mais a diversificação tecnológica
especializada em atividades económicas emergentes.
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Os outros dois pilares são: Um crescimento sustentável que promova uma utilização mais eficiente, ecológica e duradoura dos
recursos, contribuindo para uma economia mais competitiva. Um crescimento inclusivo que promova uma economia de elevada
empregabilidade que assegure a coesão económica, social, ambiental e territorial.
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Anexo II – Estratégia Regional de Investigação e Inovação para a Especialização Inteligente (continuação)


QUE EFEITOS
ESPERADOS?

QUE METAS?

PORQUE SE FAZ?

COMO SE FAZ?

Cada Estado-Membro / Região devem desenvolver a sua Estratégia de Investigação e Inovação para
a Especialização Inteligente - «EIIEI».
 A «EIIEI» tem de atender aos seguintes princípios gerais: i) evidenciar uma utilização mais eficiente e
mais eficaz dos Fundos Estruturais; ii) intensificar as sinergias entre as políticas europeias, nacionais
e regionais; iii) intensificar os investimentos públicos e privados, com foco nas PME e centros de
produção e transferência de conhecimento; iv) investigação aplicada com forte potencial de
inovação para estimular o investimento do setor privado (especialmente nas PME); v) foco nos
resultados e em instrumentos de monitorização do impacto e de avaliação de desempenho.
Para estruturar as Agendas Económicas Integradas de Base Local-Regional, de acordo com as 6 etapas
do Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3):
 Etapa 1 - Diagnóstico do contexto regional incluindo a avaliação comparativa internacional
sobre possíveis vantagens competitivas e potencial de inovação;
 Etapa 2 - Assegurar a participação e apropriação regional, ampla, dentro de um modelo de
governança adequada;
 Etapa 3 - Elaboração de uma "nova visão" global para o futuro da região que seja partilhada e
apropriada por ela;
 Etapa 4 - Seleção inteligente de prioridades;
 Etapa 5 - Definição de um conjunto de instrumentos de política e planos de ação coerentes,
com a seleção de prioridades;
 Etapa 6 - Integração de mecanismos de monitorização e avaliação.
A Comissão Europeia tornou a especialização inteligente numa condição prévia para apoiar
investimentos no âmbito de duas metas:
 Meta I&I - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação;
 Meta TIC - Melhorar o acesso e a utilização de qualidade das TIC.
Meta I&I
Suportada numa «EIIEI» que:
 se baseie numa análise SWOT para concentrar recursos num conjunto limitado de prioridades
de investigação e inovação;
 contemple medidas para incentivar o investimento privado nas áreas da investigação,
desenvolvimento e tecnologia (IDT);
 inclua um sistema de análise e acompanhamento;
 verifique se um Estado-Membro adotou um quadro que define os recursos orçamentais
disponíveis para a investigação e a inovação;
 verifique se um Estado-Membro adotou um plano plurianual de orçamentação e priorização
dos investimentos ligados às prioridades da UE (Fórum Estratégico Europeu para as
Infraestruturas de Investigação – ESFRI).
Meta TIC
Suportada numa «EIIEI» que inclui um capítulo sobre crescimento digital que contém:
 orçamentação e priorização de medidas através de uma análise SWOT efetuada de acordo com
o Painel de Avaliação da Agenda Digital para a Europa;
 uma análise relativa ao equilíbrio do apoio dado à procura e à oferta de tecnologias de
informação e da comunicação (TIC);
 objetivos mensuráveis no que respeita aos resultados das ações sobre literacia digital,
competências, e-inclusão, e-acessibilidade e e-saúde, em consonância com as estratégias
nacionais ou regionais para essas áreas;
 avaliação das necessidades para o reforço de capacidades no âmbito das TIC.
 Identificação das especializações de conhecimento pelos Estados-Membros e regiões da UE.
 «Descoberta empresarial», enquanto processo de envolvimento das empresas, centros de
investigação e universidades, que colaboram para identificar as áreas de especialização mais
promissoras e as debilidades que comprometem a inovação
 Elaboração de um documento que descreva a «EIIEI» e que contenha os diferentes investimentos
envolvidos (públicos e privados, incluindo Fundos Estruturais).
Fonte: Ficha Informativa Estratégias de Investigação e Inovação para a Especialização Inteligente, Comissão Europeia.
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