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 27 de maio 2014 - versão 1.0 

 

Sessões temáticas “Poder Local /Saber Local” 
 

I Sessão – O Novo Regime das Autarquias Locais e o Estatuto das Entidades Intermunicipais / Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, Porto 7 de fevereiro 

 
II Sessão – Sustentabilidade das Finanças Públicas e a Nova Lei das Finanças Locais, Guimarães 27 de 

maio de 2014 
 

III Sessão – Nova Governação Pública Local, Mirandela 29 de outubro de 2014 
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A Opção do Desenvolvimento Económico Local  
 

 
• Níveis de infraestruturação atingidos  

 
• 3 regiões de convergência no continente  
 
• O contexto macroeconómico nacional  
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A Opção do Desenvolvimento Económico Local  
A Agenda pública do início do Século XXI impõe que a  administração pública aos vários níveis 
(Nacional e sub nacional) se assuma como “Gestora do Valor Público”, mais orientada para a resolução 
de problemas e atividades de interesse geral da comunidade territorial respetiva, para além da 
capacidade geral de manutenção do sistema. (Guerry Stoker) 
 
A identificação das atividades geradoras de  Valor Público/ Desenvolvimento Económico Local 
presssupõe: 
• um processo de construção  coletiva por meio de discussão e deliberação, envolvendo membros 

eleitos e não eleitos, e outros atores- chave (maior legitimação dos projetos) 
• governação em rede: concertar com os outros níveis de  governação, com os cidadãos, 

especialistas, universidades (evitar as sobreposições, duplicações (overlapping) e robustecer os 
projetos) 

• adaptação contínua, aprendizagem pela experiência, peer learning 
 

(Fornecer serviços já não é uma justificação suficiente para a existência de uma governação) 
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A Opção do Desenvolvimento Económico Local  
 

 
Da era do investimento corpóreo (em infraestruturas básicas e equipamentos) para uma nova geração de 
investimento essencialmente incorpóreo. 
 
Desenvolvimento económico local: 
bem-estar  e felicidade das populações; sustentabilidade económica; sustentabilidade ecológica; 
comunidade viva, participativa e inclusiva, com reforçar a legitimação da governação formal e informal 
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Dinâmicas subsequentes Local  
 

 
• Identificar, Acompanhar e Dinamizar iniciativas em curso na região (Bolsa de iniciativas de 

interesse) 
 

• Promover a cooperação intraregional dos projetos (Plataforma de “Ideias”, “Projetos Piloto” e 
“Estudos de Caso” workshops, seminários)  
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Obrigada 

 

Manuela Gomes, CCDR-N 


