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Create value with public funding
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.

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:

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



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.





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;

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);

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.

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



Indicadores e metas de resultado.



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

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.

Para mais informações,
contacte-nos:
Lisboa

+351 210 427 500

Porto

+351 225 439 200

Luanda +244 222 679 600
www.deloitte.pt

“Deloitte” refere-se à Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada de responsabilidade limitada do Reino Unido, ou a uma ou mais entidades da sua rede de firmas
membro, sendo cada uma delas uma entidade legal separada e independente. Para aceder à descrição detalhada da estrutura legal da Deloitte Touche Tohmatsu Limited e suas firmas
membro consulte www.deloitte.com/pt/about.
A Deloitte presta serviços de auditoria, consultoria fiscal, consultoria, corporate finance a clientes nos mais diversos sectores de actividade. Com uma rede, globalmente ligada, de
firmas membro, em mais de 150 países, a Deloitte combina competências de elevado nível com oferta de serviços qualificados, conferindo aos clientes o conhecimento que lhes permite
abordar os desafios mais complexos dos seus negócios. Os cerca de 200.000 profissionais da Deloitte empenham-se continuamente para serem o padrão da excelência.
Esta comunicação apenas contém informação de carácter geral, pelo que não constitui aconselhamento ou prestação de serviços profissionais pela Deloitte Touche Tohmatsu Limited,
pelas suas firmas membro ou pelas suas entidades relacionadas (a “Rede Deloitte”). Nenhuma entidade da Rede Deloitte é responsável por quaisquer danos ou perdas sofridos pelos
resultados que advenham da tomada de decisões baseada nesta comunicação.

© 2014 Deloitte Consultores, S.A.

