
 

 

Concurso para a apresentação 
de candidaturas visando o 
reconhecimento das Estratégias 
Integradas de Desenvolvimento 
Territorial 

Foi publicado, no Balcão 2020, o Aviso para a 
Apresentação de Candidaturas N.º 01/2014, 
de 12 de Novembro, visando o 
reconhecimento de Estratégias Integradas de 
Desenvolvimento Territorial. 

Objecto do concurso 

O presente concurso destina-se ao 
reconhecimento de Estratégias Integradas de 
Desenvolvimento Territorial, que serão a base 
para a contratualização dos pactos para o 
desenvolvimento e coesão territorial e dos 
pactos para o desenvolvimento local de base 
comunitária. 

Em coerência com o quadro estratégico do 
Portugal 2020, as Estratégias Integradas 
deverão abordar as seguintes áreas temáticas: 

 Desenvolvimento urbano, nomeadamente 
por via de estratégias de regeneração e 
revitalização urbanas; 

 Articulação territorial de competências 
municipais, nomeadamente no âmbito da 
prestação de serviços públicos nas 
diversas áreas; 

 Competitividade económica local, 
incluindo prioridades em matéria de 
ajustamento das ofertas formativas e de 
outras políticas activas de emprego às 
características do desenvolvimento do 
território; 

 Promoção da inclusão social, incluindo o 
combate do abandono escolar precoce, 
num contexto de mobilização concertada 
da rede social existente no território. 

Âmbito territorial 

As candidaturas abrangem o território do 
Continente e deverão ter incidência sobre 
território de nível NUTS III ou agrupamento de 
NUTS III contíguas. 

Entidades proponentes 

As candidaturas deverão ser apresentadas por 
uma comunidade intermunicipal ou área 
metropolitana, conforme requisitos 
estabelecidos na Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro. 

Processo de selecção e avaliação de 
candidaturas 

As candidaturas serão avaliadas por uma 
Comissão de Avaliação, que apreciará as 
seguintes dimensões de análise: 

 Parceria e envolvimento de actores 
relevantes na elaboração das Estratégias 
Integradas; 

 Governação e liderança; 

 Alinhamento com a estratégia regional e 
com os instrumentos de gestão territorial. 

Estrutura indicativa da Estratégia 

As Estratégias Integradas de Desenvolvimento 
Territorial deverão ser formuladas no sentido 
de incluírem pelo menos os seguintes pontos: 

 Metodologia de elaboração da Estratégia; 

 Diagnóstico (situação actual, análise de 
stakeholders, análise SWOT, desafios e 
factores críticos de sucesso); 

 Estratégia (missão e visão, 
posicionamento estratégico a atingir, 
eixos, objectivos estratégicos e objectivos 
específicos); 

 Modelo de governação (modelo de gestão 
e organização, recursos e competências, 
mecanismos de acompanhamento, 
monitorização e auto-avaliação); 

 Indicadores e metas de resultado. 
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Apresentação de candidaturas 

As candidaturas poderão ser apresentadas 
durante o prazo de 45 dias a contar da data de 
divulgação do presente concurso (12 de 
Novembro de 2014), através de formulário 
electrónico disponível no Balcão PT2020, no 
endereço 
https://www.portugal2020.pt/Balcao2020. 

 

Para mais detalhes, consulte o Aviso para a 
Apresentação de Candidaturas N.º 01/2014, 
de 12 de Novembro de 2014. 
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