
   

                                                                       

 

WORKSHOP 1 PARA PREPARAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL 2014-2020 

 

Grupos de Ação Local: Açores e Madeira 

Datas: 15 e 16 de Outubro de 2013  

Local: Lisboa – Secretaria Geral do MAM (Praça do Comércio) 

 

Apresentação 

O presente Workshop inscreve-se num programa de formação-ação promovido pela DGADR 
em colaboração com a Federação Minha Terra com o objetivo de apoiar a ação dos GAL na 
preparação das EDL (Estratégias de Desenvolvimento Local) para o período de programação de 
Fundos Comunitários 2014-2020. O Workshop dá continuidade a momentos de formação 
anteriores sobre conceção e avaliação de projetos em que foram apresentados métodos e 
instrumentos de apoio à formulação de estratégias de desenvolvimento local segundo a 
metodologia de “Programação de Projetos por Objetivos”. Pretende-se, agora, aplicar essas 
aquisições ao contexto específico de intervenção de cada GAL através de um programa que 
combina momentos de trabalho de grupo, em que cada GAL procederá à aplicação da 
metodologia ao respetivo contexto territorial com vista à formulação da EDL com o apoio 
técnico e metodológico de um formador/consultor, e momentos em plenário, dedicados à 
partilha de experiências e de conhecimento. 

O Workshop terá a duração de 12 horas repartidas por um dia e meio, a obtenção de 
resultados pressupõe a prévia preparação, por parte de cada GAL, de um conjunto de 
elementos de apoio e um forte envolvimento nos trabalhos. Cada GAL deverá, no âmbito da 
metodologia adotada, desempenhar um papel de sujeito ativo no processo de formação, 
colocando ao formador/consultor as questões pertinentes para o desenvolvimento do seu 
trabalho.  

 

Objetivos 

O objetivo geral do Workshop é o de apoiar os GAL na preparação das respetivas EDL. 
Atendendo ao estado ainda embrionário em que se encontra a preparação das EDL o 
Workshop está desenhado para apoiar a consecução de quatro objetivos específicos, os 
seguintes: 



   

                                                                       

 - Atualizar os diagnósticos prospetivos que suportaram a preparação das EDL em 
curso, utilizando o método SWOT; 

 - Verificar a pertinência dos objetivos que estão a ser prosseguidos nas EDL à luz dos 
resultados atualizados do diagnóstico; 

 - Proceder à avaliação expedita dos principais resultados das estratégias em curso; 

 - Retirar, a partir dos pontos anteriores, conclusões e recomendações para a 
preparação das EDL para o período 2014 – 2020.  

 

Programa 

Dia 15 de Outubro 

Sessão 1 (em plenário) 

9h – Apresentação dos objetivos e da forma de funcionamento do Workshop 

9h15m – Apresentação sucinta, por cada GAL, do estado de preparação da respetiva EDL para 
o período 2014-2020 e indicação das principais questões a aprofundar durante o Workshop 

Sessão 2 (trabalho em grupo) 

10h – Atualização do Diagnóstico Prospetivo.  

Cada GAL trabalhará, com o apoio do formador/consultor, a atualização do diagnóstivo do 
respetivo território de intervenção; a eficácia deste momento depende da prévia recolha e 
sistematização de elementos de caraterização sócio-económica de cada território pelo que se 
considera da máxima utilidade um trabalho de preparação a realizar por cada GAL antes do 
Workshop. 

11h – Pausa para café 

11h15 – Continuação e conlusão do trabalho em grupo; preparação do resultado do trabalho – 
matriz SWOT 

13h – Pausa para almoço  

Sessão 3 (em plenário) 

14h30m – Apresentação das matrizes SWOT por parte de cada GAL. Debate 

Sessão 4 (trabalho em grupo) 

15h30m – Análise da pertinência dos objetivos que estão a ser prosseguidos pelas atuais EDL à 
luz dos resultados atualizados de diagnóstico.  



   

                                                                       

Cada GAL procederá, com o apoio do formador-consultor, à comparação dos objetivos que 
estão a ser prosseguidos nas atuais EDL com o diagnóstico atualizado do território de 
intervenção e retirará conclusões quanto às prioridades que se mantêm relevantes, aquelas 
que deixaram de o ser e a emergência de novas necessidades evidenciadas pelo diagnóstico 
que não estão a ser cobertas pela EDL. 

17h – Pausa para café 

Sessão 5 (em plenário) 

17h15m – Apresentação, por cada GAL, dos principais gaps entre necessidades de intervenção 
que decorrem do diagnóstico atualizado e os objetivos prosseguidos pelas EDL atuais; Eventual 
identificação de novas prioridades estratégicas a integrar nas EDL 2014-2020. Debate 

18h – Conclusões do dia e introdução aos trabalhos do dia seguinte – avaliação expedita dos 
resultados das EDL em curso 

18h30m Encerramento 

 

Dia 16 de Outubro 

Sessão 6 (trabalho em grupo) 

9h – Avaliação expedita de resultados intercalares das EDL.  

Cada GAL procederá, com o apoio do formador-consultor, à avaliação das realizações e dos 
resultados intercalares alcançados por cada EDL à luz dos objetivos que prossegue, utilizando, 
principalmente, os critérios de avaliação da relevância (os objetivos orientam-se para a 
resolução de problemas ou aproveitamento de oportunidades de desenvolvimento 
identificadas?), da eficácia (os resultados previstos na EDL estão a ser atingidos?) e de impacto 
(em que medida os resultados alcançados estão a contribuir para resolver os problemas 
identificados?). Que recomendações retirar para a preparação da próxima EDL? A eficácia 
deste momento depende da prévia preparação de elementos de suporte à avaliação, 
nomeadamente a recolha de indicadores de realização e de resultado e sua análise à luz dos 
objetivos e metas estabelecidas na EDL  

11h – Pausa para café 

Sessão 7 (em plenário) 

11h15 – Apresentação, por cada GAL, das conclusões do trabalho de avaliação. Debate 

Sessão 8 (em plenário) 

12h15m – Conclusões e recomendações para a preparação das EDL para o período 2014-2020. 
Debate 



   

                                                                       

13h – Encerramento do Workshop 

 

Materiais a preparar previamente por cada GAL 

Desejavelmente, cada GAL deverá preparar e trazer para o Workshop o seguinte conjunto de 
materiais: 

-A proposta de diagnóstico atualizado , acompanhada de um corpo de indicadores 
(base line indicators) de caraterização estratégica da área de intervenção. Os pontos fortes e 
fracos deveriam estar devidamente refletidos nesses indicadores. Importa que a avaliação 
estratégica, de natureza social e económica, seja ampla de forma a integrar, nomeadamente, 
aspetos sobre demografia, recursos endógenos, caraterísticas do tecido produtivo, principais 
setores e atividades, principais empresas, principais produtos/serviços e mercados (internos e 
externos), emprego, níveis de qualificação da população, serviços coletivos de proximidade, 
acessibilidade, principais atores, etc... 

- As estratégias em curso, de forma a ser possível trabalhar sobre os objetivos em vigor 
e respetiva pertinência à luz do diagnóstico atualizado; 

- Informação sobre realizações e resultados dos programa em curso de forma a 
alimentar uma primeira aproximação à avaliação intercalar e a retirar conclusões e 
recomendações para as EDL futuras. 

Para o melhor funcionamento do ws seria útil que cada GAL explicitasse ainda as questões que 
gostaria de abordar sobre cada um dos pontos anteriores, ou outras que sejam relevantes para 
apoiar o trabalho de preparação das futuras EDL. 

Nota Final 

A profundidade da abordagem e a progressão no programa proposto depende do grau de 
maturação dos assuntos e da preparação prévia por parte de cada GAL bem como das 
dinâmicas de trabalho que fôr possível imprimir durante o Workshop. Importa, sobretudo, 
responder às necessidades específicas de cada GAL pelo que se admite que o programa possa 
evoluir em velocidade variável conforme as necessidades e possibilidades de cada equipa. 

 

 

Porto, 2 de Outubro de 2013 

Rui Azevedo 


