REGIÃO DE COIMBRA PORTUGAL
FACILITAR A ARTICULAÇÃO ENTRE OS ATORES
PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL DO TERRITÓRIO
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Este estudo de caso resulta de uma entrevista realizada a Paula Silvestre - Divisão Administrativa
e Financeira e Vera Lopes – Estrutura de Desenvolvimento Económico e Social, da Comunidade
Intermunicipal Região de Coimbra. Escrito por Cecília Delgado (CICS.NOVA, NOVA.FCSH)

A COMUNIDADE INTERMUNICIPAL (CIM) REGIÃO DE COIMBRA (RC), é formada por 19 municípios, totalizando
cerca de 437 mil habitantes (INE, 2021) num território de 4.3 mil km2 (média de 101.7 hab/Km2). O conjunto
de municípios apresenta características populacionais muitas heterogéneas, por exemplo, um baixo nível
de escolaridade, não obstante a Universidade de Coimbra, fundada em 1290, ser uma das mais antigas
da Europa. Apresenta igualmente uma substancial dicotomia entre municípios localizados no litoral vs.
interiores e municípios urbanos vs. rurais.

“

Faltam momentos e tempo
para técnicos, políticos e
outros atores interagirem,
conversarem, trocarem ideias
e experiências. Se isto não
existir não há compromisso, e
muito dificilmente vamos ser
eficientes e eficazes.

“

Em Portugal as Comunidades Intermunicipais - CIMs, correspondem a uma unidade territorial composta por
um conjunto de municípios. Em termos administrativos a CIM tem como principais atribuições a promoção
da gestão da estratégia de desenvolvimento económico, social e ambiental do território abrangido,
priorizando a articulação dos investimentos municipais e a contratualização de fundos comunitários.

Em 2017 um incêndio florestal de proporções dramáticas em 7 dos 19 municípios da Comunidade intermunicipal
(CIM) da Região de Coimbra (RC), resultou em mais de 50 perdas humanas, animais, milhares de hectares
ardidos, floresta e infraestruturas. Uma catástrofe que levou a CIM RC a intervir na mitigação e adaptação às
alterações climáticas e na valorização do potencial endógeno do território, numa perspetiva de desenvolvimento
económico e social. Desde 2018, a CIM RC coordena iniciativas no âmbito do clima e da alimentação, em
particular o projeto ClimAgir e o galardão Coimbra - Região Europeia da Gastronomia 21/22.
O projeto CLIMAGIR é uma das componentes do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas
(PIAAC), elaborado pela CIM RC e pela Universidade de Coimbra em 2017, na sequência do mencionado incêndio.
O galardão COIMBRA – REGIÃO EUROPEIA DA GASTRONOMIA 2021-2022 – corresponde a uma distinção
atribuída pelo IGCAT - Instituto Internacional de Gastronomia, Cultura, Artes e Turismo, sediado em Barcelona.

FACILITADORES

BARREIRAS

Os incêndios que aconteceram em 2017 criaram uma onda de
sensibilidade coletiva para a importância de atuar na educação
ambiental e mitigar as alterações climáticas, que culminou no PIAAC.

Quando existem várias linhas de financiamento lançadas pelo governo
central, na mesma altura temporal, existe o risco de os atores estarem
a desenvolver projetos similares, sem articulação das ações no terreno
e no tempo. A articulação implica diálogo e tempo que nem sempre é
coordenável com os prazos curtos e sobrepostos das candidaturas para
financiamento.

Para cada quadro comunitário da União Europeia, é definida uma
estratégia por um conselho de atores locais, constituído por instituições
públicas, autarquias, organizações sem fins lucrativos, entidades do
sistema científico e tecnológico regional e empresas. Cabe aos atores
locais, se pertinente, incluir na estratégia temas como o clima, floresta,
alimentação ou a agricultura.
A diferente racionalidade dos atores, autarquias, organizações locais,
setor privado, academia, agricultores, etc., imprime riqueza aos
processos, mas, implica tempo, sensibilização, e desmitificação de
ideias pré-estabelecidas. É preciso fazer com que os atores se sintam
identificados com os processos.

FATOS CHAVE
• O projeto ClimAgir, pretendia sensibilizar a população,
nomeadamente os jovens, através de campanhas
educacionais, para um conjunto de medidas de
mitigação e adaptação às alterações climáticas.
Este projeto foi reconhecido como BOA PRÁTICA
pelo Programa Interreg Europe. As atividades
foram financiadas pelo Programa Operacional de
Sustentabilidade e Eficiência de Uso dos Recursos,
Portugal 2020 e Fundo de Coesão.
• No âmbito do galardão COIMBRA – REGIÃO EUROPEIA
DA GASTRONOMIA 2021-2022 foi desenvolvido um
Passaporte Gastronómico, um voucher Restauração e
o Menu Taste Coimbra Region. O voucher restauração
permite ao portador obter um desconto de 15,00
euros numa refeição Menu Taste Coimbra Region
de valor igual ou superior a 30,00 euros. Foram
disponibilizados 2 mil vouchers, representando um
investimento de 30 mil Euros. No total está previsto
um orçamento de 2,5 milhões de Euros para um
conjunto vasto de iniciativas.

A comunicação entre os diferentes atores é uma barreira, atendendo
nomeadamente aos baixos níveis de escolaridade de alguns agricultores
(segundo dados estatísticos de 2019 o agricultor singular Português tem
uma média de idade de 64 anos e 52,4% destes, frequentou apenas 4
anos de escolaridade). É preciso adaptar a comunicação aos atores, por
exemplo os termos técnicos tem que ser simplificados. Há a expectativa
de que o projeto Europeu URBACT FOOD CORRIDORS liderado pela CIM
RC, seja capaz de ultrapassar a barreira de comunicação entre os atores
e culmine num plano de ação construído de forma colaborativa.
Os limites administrativos entre as diferentes CIMs continuam a ser um
obstáculo. Por exemplo, a gestão de recursos como a floresta e a terra
agrícola não é coadunável com uma visão territorial que termina no
limite da CIM RC.
Por fim, a sectorização das políticas publicas é ainda um problema e
uma barreira difícil de ultrapassar.

Tendo presente que a prioridade da CIM é a captação de investimento
para as ações é importante fazer um trabalho de mapeamento das
necessidades, nomeadamente dos produtores agrícolas para perceber
o que já está feito e o que falta fazer, numa perspetiva de articulação
com os outros atores no terreno. Isto criará transparência no terreno e
garantirá que projetos não sejam duplicados.
Desde 2018, o projeto ClimAgir já envolveu 324 turmas, num total de
6898 estudantes de todos os ciclos escolares (dos 6 aos 18 anos de
idade). Para além do público escolar foram envolvidas cerca de 50.000
pessoas de 9 dos 19 municípios da CIM RC. No âmbito do projeto
foram dinamizados espaços expositivos móveis que circularam nos
municípios – sendo a alimentação parte dos conteúdos disseminados;
foram ainda realizadas ações de oferta de espécies autóctones à
população para reflorestação.

“

No futuro queremos perceber como conectar o desperdício de
diferentes sectores numa perspetiva de circularidade que crie
crescimento económico para a região.

“

As CIMs têm uma linha de financiamento própria, os Pactos para o
desenvolvimento territorial, onde negociam diretamente com o governo
central no âmbito de cada quadro comunitário Europeu quais são os eixos
de investimento pretendido. Nesse sentido, tem um poder de negociação
e financiamento com o governo central, que lhes permite ultrapassar as
dificuldades financeiras da generalidade dos municípios portugueses.

