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Está em curso, desde 2016, a implementação de uma 

Estratégia de Desenvolvimento Local de Base Comunitária 

(DLBC), coordenada pela ADRAT, que pretende contribuir para 

aprofundar o processo de afirmação do Alto Tâmega como 

uma região viável, sustentada e com identidade própria, a partir 

da valorização dos seus recursos endógenos, e em estreita 

articulação com outras estratégias territoriais em curso na 

região. A DLBC aponta para os seguintes objetivos: 

 

 Acrescentar valor aos recursos locais e dinamizar as 
atividades do mundo rural. 

 Promover a criação de emprego e empresas sustentáveis. 
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A estratégia DLBC para o Alto Tâmega está, em geral, ajustada, ou há algum 

aspeto a merecer revisão? 

• Houve, nos últimos 3 anos, alterações no contexto regional-local que tenham 

implicações relevantes? De que tipo? 

• A estratégia (prioridades e instrumentos) deixam de fora alguma questão-desafio 

especialmente importante?  

• Há sinais (queixas, sugestões,…) vindos “do terreno” que devam ser tidos em conta? 

 

Os instrumentos de financiamento existentes ajustam-se às necessidades reais da 

região? 

• As medidas FEADER para explorações agrícolas e para ações mais “coletivas” 

(cadeias curtas, mercados, produtos de qualidade) estão a ser aplicadas de forma 

integrada, para que se reforcem mutuamente? 

• E as medidas FEDER-FSE? 

• Qual a importância das medidas de valorização territorial (património natural e 

cultural, renovação de aldeias…)? 

• Nos casos em que a própria DLBC não dá resposta, reconhecem outros instrumentos 

financeiros que possam ser complementares (SI2E/CIM, PDR2020, etc.)? 

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

1. A ESTRATÉGIA E O CONTEXTO 



QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

2. A ABORDAGEM LEADER 
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As instituições regionais estão a colaborar de forma eficaz para 

responder aos desafios da região do Alto Tâmega? 

• Como vêm a articulação das diversas estratégias territoriais em curso na 

região (EIDT/CIM, PROVERE, DLBC/PDR2020, AT Empreende 2.0, …)? 

• Como avaliam o papel da ADRAT na dinamização e gestão da DLBC, em 

particular no estímulo à cooperação entre agentes? 

A estratégia DLBC está a gerar dinâmicas sustentáveis e colaborativas 

na região? 

• Como avaliam as dinâmicas estabelecidas em torno do DLBC? Acham 

que, enquanto agentes regionais-locais, poderiam ser mais envolvidos, e 

em que aspetos (definição de prioridades, preparação de avisos, etc.)? 

• Como se autoavaliam no seu próprio papel de intermediadores e 

dinamizadores junto dos responsáveis pelas explorações, dos 

empreendedores e outros destinatários dos apoios, nos respetivos 

setores/áreas de intervenção? 
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