
Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) 

Este documento sintetiza a Estratégia de Desenvolvimento Local, focando-se nomeadamente nos objetivos 

estratégicos e nos objetivos específicos financiados pelo FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional) e pelo FSE (Fundo Social Europeu). 

Objetivos Estratégicos (OET): 

OET1. Promover iniciativas de mercado de base local que gerem emprego e autoemprego 

OET2. Contribuir para a promoção da igualdade de oportunidades no acesso ao emprego 

OET3. Promover a integração dos jovens no mercado de trabalho, ensino ou formação 

Objetivos Específicos (OEP): 

OEP1.1 Apoiar e incentivar modelos de negócio que potenciem e privilegiem vantagens competitivas 

de Alcabideche e São Domingos de Rana 

OEP1.2 Apoiar a dinamização de iniciativas inovadoras e competitivas que potenciem a criação de 

emprego e autoemprego (empreendedorismo, empreendedorismo social, microcrédito e outras 

iniciativas de economia social) 

OEP 2.1 Reforçar as condições de acesso a emprego e criação de emprego, de grupos vulneráveis 

incluindo a capacitação de parceiros locais 

OEP 3.1 Promover competências para a empregabilidade e mecanismos de transição para a vida ativa 

junto dos jovens NEET 

 

 

EDL – Objetivos e vocação específica do DLBC 

I. Da análise SWOT à definição da vocação específica 

Na análise SWOT, realizada pelo Grupo de Ação Local (GAL) na fase de pré-qualificação e revista na 

definição da EDL, foram identificados 2 problemas principais no território de incidência: 1) elevada taxa 

de desemprego da população; 2) percursos educativos e formativos incompletos que reproduzem 

desigualdades de oportunidades. 

As causas identificadas pelo GAL associadas ao desemprego da população no território de incidência 

decorrem de dinâmica regressiva do mercado, da insuficiência de apoios para integração no mercado de 

trabalho, das baixas qualificações da população e da desigualdade de oportunidades nas condições de 

empregabilidade e de acesso ao emprego. Por sua vez, as causas associadas aos percursos educativos e 

formativos incompletos que reproduzem desigualdades de oportunidade decorrem da reduzida 

atratividade dos espaços de ensino e de formação (currículos e gestão top-down do espaço Escola), da 

pouca ligação dos mesmos ao mercado de trabalho, da insuficiência de respostas para o aumento de 

percursos de mobilidade social, da desigualdade no acesso a serviços de educação formal, não formal e 

informal ou outros complementares ao percursos de desenvolvimento pessoal.  

A vocação específica da EDL assenta do desenvolvimento de ações que tenham efeito nas causas dos 2 

problemas identificados, que por sua vez orientam a definição dos objetivos estratégicos. Assim, a 

parceria do DLBC em Alcabideche e S. Domingos de Rana pretende contribuir, até 2020, para o aumento 

do n.º de pessoas empregadas e o n.º de jovens com percursos educativos e formativos completos, como 

forma de quebrar a reprodução do ciclo de pobreza. 

 



II. Os objetivos estratégicos por áreas temáticas e tipologias de intervenção 

No âmbito da promoção da inclusão social, através do combate a problemas de exclusão social e de 

abandono escolar, com ênfase em medidas de inovação e empreendedorismo social em territórios 

urbanos desfavorecidos, prevista para o instrumento DLBC Urbano, a EDL enquadra-se nas seguintes 

prioridades de investimento (PI) do POR Lisboa: 9.10/ 9.d – investimentos no contexto de estratégias de 

desenvolvimento local de base comunitária (FEDER) e 9.6/ 9.vi – estratégias de desenvolvimento local 

lideradas pelas comunidades locais (FSE), respondendo às seguintes áreas temáticas: a) Criação de 

Emprego e Auto Emprego e b) Exclusão Social e Abandono Escolar. 

a) Criação de Emprego e Auto Emprego 

O GAL pretende promover iniciativas de mercado de base local que gerem emprego e autoemprego 

(OET 1), com soluções inovadoras e/ou que favoreçam o aproveitamento dos recursos endógenos do 

território. 

Para o efeito será crucial o investimento do FEDER nomeadamente nas ações da PI 9.10 Apoio ao 

empreendedorismo local, social e cooperativo, à criação de empresas e do próprio emprego e ao emprego 

e Incentivos ao investimento de pequena dimensão e à criação de microempresas onde a criação de 

emprego é critério fundamental do apoio. 

b) Exclusão Social e Abandono Escolar 

Para esta área temática, o GAL propõe alcançar 2 objetivos estratégicos, com recurso a investimento do 

FSE e fundos próprios: contribuir para a promoção da igualdade de oportunidades no acesso ao emprego 

(OET 2) e promover a integração dos jovens no mercado de trabalho, ensino ou formação (OET 3). 

Estes objetivos enquadram-se nas seguintes ações da PI) 9.6: Promoção de inclusão ativa para a 

empregabilidade de grupos vulneráveis e Estímulo à inovação no que respeita à procura de novas 

respostas sociais para a resolução de desafios sociais identificados. 

Em linha com o POR Lisboa, o GAL assume nesta EDL que a resposta aos “elevados níveis de desemprego 

e aos crescentes índices de pobreza” requer uma estratégia complementar entre a “dinamização 

económica local, da revitalização dos mercados locais e da sua articulação com territórios mais amplos, 

em geral, da diversificação das economias locais, do estímulo à inovação social e à busca de novas 

respostas a problemas de pobreza, desemprego e exclusão” (POR Lisboa). Para além disto, assume a 

necessidade de se implementar ações que garantam a quebra da reprodução do ciclo de pobreza e da 

exclusão social, atendendo às características da população residente no território de incidência. 

III. Dos objetivos estratégicos à identificação dos objetivos específicos  

No âmbito da promoção de iniciativas de mercado de base local que gerem emprego e autoemprego 

(OET1), a EDL prevê apoiar e incentivar modelos de negócio que potenciem e privilegiem vantagens 

competitivas de Alcabideche e São Domingos de Rana (OEP 1.1) e apoiar a dinamização de iniciativas 

inovadoras e competitivas que potenciem a criação de emprego e autoemprego (empreendedorismo, 

empreendedorismo social, microcrédito e outras iniciativas de economia social) (OEP 1.2). Estas 

iniciativas irão contribuir para a implementação de soluções que promovam o desenvolvimento territorial 

do ponto de vista socioeconómico, gerando mais postos de trabalho, tendo em vista os recursos 

existentes e a sua sustentabilidade. 

No âmbito da contribuição para a promoção da igualdade de oportunidades no acesso ao emprego 

(OET2), a EDL pressupõe o reforço das condições de acesso a emprego e criação de emprego, de grupos 

vulneráveis incluindo a capacitação de parceiros locais (OEP 2.1). Para promover a integração dos jovens 

no mercado de trabalho, ensino ou formação (OET3), a EDL prevê a promoção de competências para a 

empregabilidade e mecanismos de transição para a vida ativa junto dos jovens NEET (OEP 3.1). 


