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P R E S I D E N T E

DO
D A

PRESIDENTE
C O M I S S Ã O

Quando lancei o Pacto de Confiança para o
Emprego, fi-Io com um desejo: mobilizar todos os
actores na esfera do emprego, canalizando todas as
nossas energias e capacidades, a fim de assegurar o
crescimento do emprego.
A Europa tem trunfos importantes. O seu mercado
único, a sua tradição de ¡novação e desenvolvimento tecnológico, o seu modelo social e, em
breve, a sua moeda única que lhe dará um peso
nos mercados financeiros igual ao do dólar. Com
estas valiosas cartas na mão, só nos resta jogar e
jogar bem!
Joguemos, pois, como parceiros, e não como adversários. Juntemos as nossas forças para responder em
comum aos desafios de um mundo em mutação, à
globalização do comércio, à evolução cada vez mais
rápida das nossas sociedades.
Os Pactos Territoriais para o Emprego são, ao nível
microcosme, aquilo que os Estados membros e a
própria Europa devem fazer Uma redução do nível
demasiado elevado do desemprego, visando uma
sociedade na qual cada um encontre o seu lugar, só
se alcançará através da conjugação dos esforços
das pessoas, à escala local ou regional, partilhando
problemas e necessidades específicas, mas também
sabendo aproveitar em conjunto os respectivos
conhecimentos, oportunidades e capacidades
específicas.

SANTER,
E U R O P E I A

É pois com todo o gosto que vos apresento esta
brochura onde se reúnem exemplos de uma série
de projectos já financiados pela União Europeia.
Estes projectos não são Pactos Territoriais para o
Emprego, mas todos eles oferecem experiências
em áreas afins, de que poderemos todos beneficiar.

Jacques Santer
Presidente da Comissão
Europeia

Espero que os coordenadores de todos os Pactos
Territoriais para o Emprego possam 1er esta
brochura e dela retirar ensinamentos úteis. Só
aprendendo com outras experiências e transmitindo permanentemente as boas práticas poderão
os Pactos Territoriais para o Emprego contribuir
efectivamente para o crescimento do emprego, que
é o nosso desejo comum.

Å

INTRODUÇÃO
O desemprego continua a ser um grave problema

Objectivo desta brochura

na União Europeia. Os chefes de Estado e de

Pretende-se com a presente brochura apoiar os
agentes locais nos seus esforços para concretizar os
dispositivos experimentais aprovados pelo
Conselho Europeu. O seu objectivo é, pois, informar sobre experiências pertinentes que, apesar de
localizadas em campos muito diversos, têm características comuns. São concebidas e realizadas ao
nível da base, são inovadoras, revelam a intenção
de intervir no âmbito de parcerias alargadas e
promovem uma estratégia de intervenção integrada, ou seja, baseada na interdependência entre
os diversos actores envolvidos.

Governo, preocupados com a degradação do
emprego desde o início da década de 90, colocaram
esta questão na primeira linha das prioridades da
União.
A seguir à publicação, em finais de 1993, do Livro
Branco da Comissão Europeia sobre Crescimento,
Competitividade e Emprego, os vários Conselhos
Europeus que desde então se reuniram conseguiram implementar uma estratégia europeia para o
emprego. Esta estratégia baseia-se numa abordagem
global visando integrar todos os factores determinantes para o desenvolvimento do emprego na
Europa. Engloba, assim, não só as dimensões macroeconómicas que influenciam a evolução do
emprego, como também os aspectos relativos às
necessárias reformas estruturais do mercado de
trabalho. Além disso, o Conselho Europeu reconheceu a pertinência da intervenção a nível local e
regional, a fim de promover o emprego.
Está hoje reconhecido o papel fundamental da
dimensão territorial, local ou regional, na luta contra
o desemprego, em parte, como consequência dos
trabalhos realizados pela Comissão sobre as iniciativas locais de desenvolvimento e de emprego. A
crescente importância acordada à dimensão regional e local foi, aliás, realçada pelo Presidente da
Comissão, Jacques Santer no âmbito do Pacto
Europeu de Confiança para o Emprego, e também
através da comunicação da Comissão "Acção para o
Emprego na Europa" onde se encontra a proposta
de criação dos Pactos Territoriais para o Emprego.
Em resposta às sugestões da Comissão, os Conse-

Como tal, estas experiências não pretendem constituir-se como modelos de Pactos Territoriais para o
Emprego. Nem foram seleccionadas na base de
uma análise sistemática da variada gama de exemplos em curso na União Europeia. No entanto,
todas servem de fonte de informação e de inspiração a quem quer que esteja envolvido na preparação de pactos, na medida em que proporcionam
uma melhor compreensão dos desafios, das oportunidades e das dificuldades inerentes às parcerias,
à inovação e à abordagem ascendente.
Esta brochura complementa a documentação oficial
já publicada pela Comissão sobre o tema dos
Pactos Territoriais para o Emprego, em particular o
"Gula dos Pactos Territoriais para o Emprego".
Pretende-se que esta brochura seja útil para o
conjunto dos operadores envolvidos, com o apoio
da Comissão, no dispositivo experimental aprovado
pelo Conselho Europeu, e que sirva também a
todos os actores locais ou regionais empenhados
em iniciativas locais de emprego. Desta forma, a

lhos Europeus de Florença e de Dublin decidiram

presente brochura poderá contribuir para uma

lançar a título experimental, cerca de 60 pactos,

vasta divulgação do processo necessário à monta-

com o propósito de desenvolver novas abordagens

gem de Pactos Territoriais para o Emprego por

e de demonstrar o valor acrescentado das parcerias

toda a União Europeia.

a nível local.

A brochura divide-se em cinco secções temáticas,

A iniciativa de desenvolver estes Pactos tem como

tratando cada secção de questões-chave que terão

objectivos: sublinhar a importância das iniciativas de

de ser respondidas por quem lançar e preparar

o

base territorial no combate contra o desemprego;

parcerias e partos territoriais para o emprego.

identificar as dificuldades e as perspectivas de cada

o

•

actor local e regional no domínio do emprego;

D
Q

uma estratégia integrada para a criação de novas

O
cu

mobilizar todos os recursos disponíveis a favor de
oportunidades de emprego; melhorar a integração
e a coordenação das medidas a favor da criação e
manutenção do emprego.

como desenvo/ver parcerias e pactos locais para
o emprego ?

•
•

como os implementar e reforçar ?
que inovações podem ser introduzidas, com esta
abordagem, a nível local, no desenvolvimento
económico e na criação de emprego ?

•

como é que as parcerias e os partos podem
aperfeiçoar os principais programas já em
execução a nível local ?

•

como garantir uma abordagem estratégica realmente integrada e, em especial, como tornar
compatíveis, no âmbito de tais estratégias, as
considerações económicas e a criação de
emprego ?

Cada secção inclui um determinado número de
exemplos de regiões e localidades, em contextos
económicos, sociais e institucionais diversos. As
coordenadas do responsável ou do fundador do
projecto estão referenciadas em cada caso, a fim de
permitir ao leitor, caso o considere necessário,
procurar directamente mais informações.

(^area-based partnerships") na Irlanda ou das
Comissões de Bacia de Emprego ("Comités de
Bassin d'Emploi ") em França. Certas parcerias,
generalizadas em vários países da União Europeia,
resultam de acordos institucionais tripartidos,
enquanto noutros casos se trata de soluções inteiramente "ad hoc". Além disso, enquanto algumas
parcerias prosseguem estratégias globais, outras
concentram-se em sectores ou tipos de acção
específicos. Finalmente, enquanto umas parcerias
começaram de um modo informal e como tal se
mantêm até hoje, outras dotaram-se de um estatuto oficial, como é o caso dos acordos dos "patti
territoriali" recentemente assinados em Itália.
As parcerias locais variam, pois, consideravelmente
quanto à sua amplitude e forma. Contudo, todas

Cada situação local é um caso único. Consequente-

elas tendem a servir de trampolim à ¡novação e à

mente, os actores locais ou regionais responsáveis

adopção de uma abordagem ascendente (das bases

pela criação de um Pacto Territorial para o

para o topo), num processo onde os agentes e os

Emprego terão de decidir qual a metodologia a

actores locais ou regionais desempenham o papel

adoptar. Esta decisão estratégica é parte integrante

principal.

do processo. Nesse sentido, os exemplos aqui
apresentados pretendem estimular o debate e
orientar a acção dos promotores dos pactos territoriais.

Principais características de um Pacto
Territorial para o Emprego: abordagem ascendente, parcerias e inovação
Os Partos Territoriais para o Emprego apresentam
características comuns: concentram-se claramente
sobre as questões do emprego; os projectos são
decididos ao nível mais próximo do cidadão (abordagem dita ascendente ou "bottom-up"); implicam
sempre parcerias; são inovadores para o território
em questão. Além disso, são multissectoriais e
abrangentes, e foram estabelecidos com o acordo
explícito de todos os parceiros.
O processo de desenvolvimento dos Pactos Territoriais para o Emprego assenta na enorme experiência já acumulada no domínio das parcerias
locais e regionais. Nos últimos dez anos, um
número crescente de regiões e localidades lançaram toda uma variada gama de iniciativas baseadas
numa abordagem de parceria entre os diversos
níveis governamentais, sectores público e privado e
organizações sem fins lucrativos.
Algumas destas iniciativas resultaram de acções
espontâneas de actores públicos ou privados,
enquanto outras se inseriram no âmbito de iniciativas nacionais apoiadas pelas autoridades centrais,
como é o caso das Parcerias de Base Territorial

A riqueza e a diversidade das parcerias locais e
regionais estabelecidas ao longo destes últimos dez
anos, proporcionam um leque alargado de informações úteis sobre experiências concretas e
métodos, a utilizar por quem esteja envolvido na
preparação de Pactos Territoriais para o Emprego.
Sublinhe-se, no entanto, o facto de que todas as
características fundamentais destes partos - parceria, inovação e abordagem ascendente - devem ser
entendidas na sua matriz própria e de acordo com
os diferentes contextos económicos e sociais das
regiões e localidades em causa e com as tradições
institucionais e políticas de cada Estado membro.
É, porém, inegável que, graças a uma abordagem
comum - centrada no emprego e melhor ajustada
às realidades regionais e locais, à utilização mais
eficaz dos recursos existentes, à capacidade de
mobilização de novos recursos, ao valor acrescentado que trazem às acções de cada um dos parceiros e ao reforço mútuo dessas acções, as parcerias
e os partos, em toda a sua diversidade, representam um potencial considerável do qual se podem
esperar grandes benefícios.
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PACTOS
A acção integrada  isto é, a acção baseada na
interdependência entre diversos actores  é uma
característica das parcerias. E um instrumento para
garantir o empenhamento desses actores no
processo de desenvolvimento do emprego. As
parcerias multissectoriais, implicando a cooperação
entre os sectores público, privado e associativo, são
vistas como a norma no quadro do desenvolvi
mento territorial  local e regional  integrado.
Todavia, ao constituirse uma parceria ou um pacto,
há que respeitaras possibilidades de comprometi
mento real dos parceiros potenciais, em especial no
Nas parcerias não existe um modelo único. A
situações diferentes aplicamse modelos diferentes.
Todavia, algumas características comuns a um leque
alargado de situações podem contribuir para a

que se refere à sua vontade ou capacidade de
investir recursos e de tomar decisões de forma
colectiva ou em cooperação.
Por esta razão, o número de membros oficiais de

criação de novas parcerias e pactos para o

uma parceria é normalmente inferior ao número

emprego ou para uma evolução mais positiva dos

total das pessoas e organizações interessadas no

já constituídos.

seu funcionamento. E, pois, indispensável para o

A mobilização das pessoas e das organizações para
a formação de uma parceria resulta de factores

êxito de uma parceria que se criem e mantenham
laços fortes entre todas as partes interessadas.

diversos. Por exemplo, a criação de uma parceria

Em última instância, o sucesso depende também da

pode ser um meio de conceber e pôr em

existência de mútuos benefícios e de valor acres

execução uma nova estratégia ou um novo plano

centado para cada um dos parceiros. Na realidade,

de desenvolvimento. Noutros casos, como resposta

o objectivo de uma parceria é de, em conjunto,

a uma crise local, por exemplo, o declínio ou o

alcançar objectivos impossíveis de atingir individual

encerramento de uma grande indústria de que

mente. Isto requer uma análise prévia dos contribu

resultou a eliminação de postos de trabalho. Na

tos, em tempo e em recursos, exigidos aos partici

en

maioria dos casos, contudo, serão as condições de

pantes. A avaliação deve também perspectivar os

<

financiamento que desempenham o papel determi

resultados que a parceria espera obter e o impacto

nante na construção da parceria.

das suas iniciativas na região. Os parceiros podem,
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inclusivamente, assumir um compromisso, durante
um período de tempo pré-determinado visando
atingir uma meta comum.
O sucesso das parcerias depende também de uma
preparação meticulosa e do envolvimento activo
de todos os parceiros. Isto implica muitas vezes que
os parceiros procedam a um diagnóstico das forças
e das debilidades da região, antes de elaborarem
uma estratégia local ou regional para o emprego
ou de porem em prática um programa de trabalho
rigoroso.
Existe uma enorme variedade de parcerias. Num
extremo do espectro, encontram-se as parcerias
que funcionam como forums de intercâmbio entre
pessoas e organizações, facilitando a coordenação
ou a cooperação. Estas parcerias são em geral
informais e abertas. Outras têm um estatuto oficial
e procuram definir objectivos comuns e um quadro
estratégico.
Na outra extremidade do espectro, encontramos
as parcerias vocacionadas para exercer funções
executivas. Estão dotadas de recursos humanos e
financeiros adequados, estruturas e procedimentos
de decisão eficazes, o que lhes permite realizar
directamente acções ou gerir um programa ou um
projecto. Este tipo de parcerias possui normalmente personalidade jurídica, com estatuto próprio
e regras de funcionamento bem precisas.
As possibilidade de variação entre estes dois extremos são, obviamente, múltiplas. E começam já a

surgir com efeito, modelos ainda mais sofisticados,
envolvendo uma parceria de parcerias. Esta
evolução tornou-se necessária a fim de evitar
sobreposições ou duplicações e assegurar a
complementaridade das acções dentro de um
quadro estratégico comum.
A maioria das parcerias necessita de uma certa
modalidade de serviço central, tal como uma
unidade de secretariado ou coordenação. Estas
funções podem ser asseguradas por um parceiro
ou, colectivamente, pela própria parceria. O
primeiro caso pode ser mais simples de levar à
prática, mas não incentiva a participação activa de
todos os parceiros.
Em termos ideais, a parceria deve procurar optimizar as competências, os recursos e a experiência de
cada um dos parceiros. Nalguns casos esse objectivo é atingido, focalizando a parceria mais nas
pessoas do que nas organizações. Essa opção ajuda
a construir a identidade da parceria e assegura as
melhores condições possíveis para o desenvolvimento das capacidades colectivas dos membros da
parceria.
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Parceria para a Paz e a Reconciliação da
cidade e do distrito de Armagh
As parcerias para a Paz e a Reconciliação constituem um
forum para a reconciliação, através de uma vasta participação de base comunitária. Este projecto revela como é
possível construir parcerias novas e inovadoras que
ganhem credibilidade a nível local.
A Parceria para a Paz e a Reconciliação da cidade e

A parceria constituiu-se formalmente como socie-

do distrito de Armagh foi fundada em 1996. Como

dade de responsabilidade limitada, com aval, o que

ponto de encontro a favor da paz e da reconci-

exigiu a prévia definição de um mandato, um

liação, propôs-se definir uma estratégia e um plano

código de conduta e um modelo de gestão.

de acção, no âmbito do subprograma para as
parcerias de distrito.

investigação a nível local, de que resultou o perfil

cial de Apoio à Paz e à Reconciliação, financiado

sócio-económico da região. Em simultâneo proce-

pela União Europeia. O distrito, situado junto à

desse à análise das estratégias e acções até então

fronteira com a República da Irlanda, tem um

desenvolvidas, o que permitiu identificar as lacunas

pouco mais de 50.000 habitantes, dimensão média

existentes e determinar com clareza as contri-

na Irlanda do Norte. Caracterizado por uma polari-

buições específicas da parceria. Numa reunião de

zação extrema entre as comunidades, possui graves

"brainstorming", a parceria procedeu à análise dos

O programa pretende contribuir para a paz e a
reconciliação através de acções integradas de natureza económica e social. Os objectivos principais a
alcançar são a inserção dos indivíduos marginalizados económica e socialmente e, em especial, a

problemas a enfrentar e dos meios susceptíveis de
os resolver. A partir daí elaborou-se uma visão do
futuro do distrito e definiu-se a missão da parceria:
"promover a reconciliação através de uma sociedade solidária, caracterizada por um elevado nível
de auto-estima e de respeito mútuo."

Contacto:

concentração nas pessoas e áreas mais afectadas

Os principais resultados da pesquisa efectuada a

Armagh City and District

pela miséria e a violência. As parcerias distritais

nível local foram amplamente difundidos. Os

Peace and Reconciliation

foram aqui consideradas um dos meios privilegia-

membros da parceria passaram então a um

Partnership

dos de mobilização das energias locais para se

trabalho de consulta directa aos indivíduos e aos

The Palace Demesne

alcançarem estes objectivos.

grupos previamente identificados na pesquisa. Este

Armagh BT60 4EL
Northern Ireland

A parceria é constituída da seguinte forma: um

Reino Unido.

terço dos membros são deputados do Conselho

Tel:+44
Fax:+44

<

um plano de acção começou com trabalho de

Este subprograma está inserido no Programa Espe-

bolsas de pobreza nas zonas urbanas e rurais.

LO

O processo de formulação de uma estratégia e de

1861
1861

529600
529604

processo contribuiu para reforçar a parceria e
sublinhar a importância da missão.

de Distrito. O segundo terço é proveniente do

Assim se chegou à definição dos objectivos estraté-

sector comunitário e associativo. O restante terço

gicos e das prioridades de acção. A parceria elabo-

representa os empresários, os sindicatos e a função

rou enfim o seu plano de acção, na certeza de ter

pública. Para ser aprovada, a parceria teve de asse-

assegurado uma abordagem solidária, de ter desco-

cc

gurar a sua representatividade em termos do equi-

berto novas oportunidades para as suas iniciativas

j j

líbrio entre sexos, zonas geográficas e comunidades

e de poder levar à prática soluções e abordagens

locais, e também a sua capacidade de execução de

inovadoras. A parceria pôde também assegurar-se

uma estratégia integrada e coerente.

da criação futura de valor acrescentado e de
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Apoiada em directrizes claras e com um suporte
financeiro adequado, a parceria, ao fim de seis
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meses, apresentou o seu plano de acção. Graças a
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uma abordagem focada principalmente nas tarefas
a realizar foi possível suscitar as atenções e reforçar
a coesão do grupo num prazo relativamente curto.

impactos positivos , em especial benefício dos
segmentos mais desfavorecidos da população.
Deste modo, foi possível acreditar que este
processo seria uma real contribuição para o objectivo global de promoção da paz e da reconciliação.

As parcerias constituem-se como resposta a uma
série de necessidades. Nos exemplos seguintes, constata-se que um esforço conjunto pode gerar um todo
superior à soma das partes.

DINAMARCA

A rede empresarial de Lolland
A ¡lha de Lolland tem uma população de 67.000
habitantes. Em 1994, uma rede de empresários
decidiu que seria melhor promover de uma forma
conjunta os interesses das empresas da ilha, e não
através de iniciativas dispersas por parte dos
centros empresariais espalhados por nove municípios. Decidiram, assim, criar uma aliança cooperativa entre as empresas locais e as organizações
públicas e privadas que as apoiam.
Escreveram a chefes de empresa, sindicatos, bancos,
alguns membros da Confederação Empresarial
Dinamarquesa e aos municípios, endereçando-lhes
um convite para participar numa conferência. Definiram as suas ideias, fizeram propostas, fixaram um
calendário. Na primeira reunião do novo Conselho
das Empresas de Lolland foi nomeada uma direcção.

Erhvervsrad Lolland é hoje uma associação com
estatutos próprios. Os associados principais são
empresas e municípios. Os 200 associados pagam
uma cotização. Em Assembleia Geral elege-se um
conselho de 50 representantes que, por sua vez,
elegem o conselho de administração. De entre os
sete administradores, cinco são chefes de empresa
e dois são representantes municipais. A maioria das
decisões é tomada por consenso. O programa de
actividades da Erhvervsrad Lolland é executado por
uma equipa técnica composta por um director e 6
associados.

Contacto:
Director
Erhvervsrad Lolland
Maribouej
DK-4960

Holeby

Dinamarca.
Tel: + 45 54 88 05 05
Fax: + 45 54 88 05 55

FRANÇA

U m Fórum regional para o emprego
e o trabalho, Nord-Pas-de-Calais
Na Primavera de 1994, o Conselho Regional e os
representantes da população da região do NordPas-de-Calais organizaram um Fórum regional para
o emprego e o trabalho ("Assises pour l'emploi et
le travail"). Esta iniciativa traduzia a vontade de
inscrever a criação de emprego e de trabalho numa
dinâmica de longo prazo apoiada pela sociedade
no seu conjunto. O apelo da Presidência do
Conselho Regional dirigido à população em Maio
de 1994 teve uma enorme ressonância: 500
cidadãos - homens, mulheres, desempregados, assalariados, dirigentes de empresas, responsáveis associativos - participaram numa sessão de lançamento
em que estiveram presentes mais de 1500 habitantes.

Os recursos à disposição da comunidade regional
foram de seguida discutidos durante vários meses
através de seis grupos de trabalho. As numerosas
propostas concretas daí resultantes, articulam-se
em torno dos seguintes grandes eixos:
redução/reorganização do tempo de trabalho e
criação de actividades e empregos; criação de
novas empresas para dar resposta às necessidades
sociais e públicas essenciais; reforço das competências das pessoas, das organizações e dos territórios;
preparação de cartas de cooperação para o
emprego e o trabalho; desenvolvimento da democracia participativa. Em Janeiro de 1995, num
encontro de síntese, as primeiras conclusões foram
apresentadas a 1500 participantes e lançaram-se as
bases de seis programas de acção.

Contacto:
Conseil regional Nord-Pasde-Calais, Mission Assises
pour l'Emploi et le Travail
Hôtel de Région. Centre
Rihour. F-59555 Lille Cedex
França.
Tel: + 33 3 28 82 52 56
Fax: +33

3 28 82 52 55

SUÉCIA

Kvinnum - reforçar a posição das
mulheres
Uma estrutura multinivelada, uma boa capacidade de
adaptação à mudança, à eficácia de uma equipa de gente
perseverante, são características que possibilitam à parce
ria de Kvinnum atingir resultados superiores aos que se
riam alcançados através dos simples esforços individuais.
A parceria "Kvinnum", criada em 1991, analisa a

Kvinnum continua a trabalhar no quadro desta

situação das mulheres que vivem em áreas rurais,

estrutura a vários níveis  grupo de direcção, grupo

em especial, a questão do êxodo rural das jovens.

de trabalho, grupo de referência, com o suporte de

E apoiada por várias fontes de financiamento,

uma equipa de projecto. Os membros do grupo de

incluindo o programa Objectivo 6 para Jämtland.
A parceria de Kvinnum foi constituída no segui
mento de uma iniciativa do governo sueco para
analisar a situação das mulheres nas zonas rurais. A

referência são substituídos com regularidade, de
forma a assegurar a contínua sensibilidade da
Kvinnum para as novas necessidades e prioridades.
A cooperação entre residentes, quadros técnicos e

investigação realizada constatou, no território em

decisores permitiu que as acções fossem desenvol

Contacto:

causa, uma forte emigração de mulheres jovens. O

vidas e implementadas com mais rapidez e eficácia.

Kvinnum

projecto, de início financiado pela administração do

A equipa de projecto tornouse assim capaz de

Ösavägen 14

condado, é agora apoiado por diversos organismos

desenvolver projectos aceitáveis tanto aos olhos da

S-830 43 Ãs

regionais, nacionais e europeus, designadamente

população como dos decisores políticos do

Suécia.

pelo programa do Objectivo 6 para Jämtland.

condado.

Tel: + 46 63 307 33
Fax: + 46 63 304 40

Kvinnum é uma associação através da qual grupos

Kvinnum tornouse uma associação em 1994, mas

representativos dos interesses das mulheres actuam

manteve a sua estrutura específica  direcção, grupo

em parceria com organismos públicos do condado.

de trabalho, grupo de referência  que se revelara

Por meio de programas de educação e de emprego,

tão eficaz. Na lista das actividades figuram a

pretendese reforçar a posição das mulheres em

promoção e a montagem de projectos de desenvol

Jämtland.

vimento, a constituição de redes regionais e interna

No início, a parceria consultou, de maneira informal,
o maior número possível de gente interessada.
Organizaramse, para isso, muitas reuniões públicas,
assim como consultas individuais ou em pequenos
grupos. Os principais centros de interesse, assim
revelados, tornaramse os pilares do desenvolvimen
to da parceria. A partir daí instituiuse uma estrutura
LO
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res e o apoio à administração regional dentro da
sua política de igualdade de oportunidades.
O ponto de partida para todos os projectos da
Kvinnum é a identificação das necessidades, que
emergem, de maneira formal ou informal, nas

sentantes do mais alto nível e presidido pelo G over

υ

de saúde como resposta às necessidades das mulhe

de numerosos sectores da comunidade.

forma: o grupo de direcção constituído por repre

LU

melhorar as condições de trabalho das respectivas
colaboradoras, a aplicação de dispositivos sociais e

de consulta mais formal, incluindo os representantes

A parceria de Kvinnum está organizada da seguinte

Cd

cionais, a ajuda a organizações existentes a fim de

reuniões regulares, em seminários ou em outras
manifestações.Trimestralmente é distribuído um
boletim informativo através das redes locais de
mulheres.
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nador do condado; um grupo de trabalho consti
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tuído pelos responsáveis das principais agências

Logo que seja identificada uma necessidade, a
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envolvidas na questão feminina; um grupo de

equipa de projecto e o grupo de trabalho elaboram

LO

<
Ω

CO

0

0 -

u
<
—
ai

U
<

U
<
0_

referência, com 50 mulheres do distrito, propostas

um projecto. Os membros do grupo de trabalho,

pelos municípios.

que ocupam cargos de responsabilidade nas suas

Duas mulheres, já anteriormente activas neste
campo, foram contratadas para formar uma equipa
de projecto, em colaboração com uma funcionária
do conselho de administração distrital. Esta estru
tura possibilitou um nível elevado de consulta,

LO

o

empenho e acção.

organizações, garantem a participação destas em
todo o processo. A legitimidade e o apoio dos
projectos são ainda reforçados com o envolvimento
do comité director no processo de decisão.

Apoiando-se na partilha dos saber-fazer locais, as
parcerias são tão benéficas para zonas em regeneração económica naWestfalia Renânia do Norte,
como para o desenvolvimento social e económico da
área rural de Alverca.
ALEMANHA

As conferências regionais da Renânia
do Norte-Westphalia
Face ao declínio das minas e da indústria metalúrgica, em 1988. o Land da Renânia do NorteWestphalia foi forçado a proceder a uma reconversão económica.
O estado foi dividido em 15 sub-regiões. Em cada
uma das sub-regiões realizaram-se conferências
regionais, juntando sindicatos, associações comerciais e industriais, associações profissionais e municípios, e com o objectivo de elaborar estratégias
regionais de desenvolvimento, definir projectos
prioritários e recomendá-los ao Governo.
Ao nível das sub-regiões organizaram-se também

parceiros sociais e representantes municipais definiram programas gerais de emprego e qualificação.
Estas mesas redondas foram preparadas por secretárias com vencimento parcialmente financiado
pelo FSE. Esta maneira de trabalhar, descentralizada,
assegura acções mais ajustadas à realidade, capazes
de integrar as políticas económicas e de emprego.
A título de exemplo, em Duisburg, a transformação
de um polo industrial inactivo com cerca de 200
hectares num belo parque recreativo, deu oportunidade a 150 desempregados de melhorarem as
suas qualificações profissionais e encontrarem
emprego.

Contacto:
LEG Standort- und Projektentwicklung GmbH
Hohbezk 12

mesas redondas sobre o emprego, onde operado-

D-40882

res de acções de formação profissional e emprego,

Alemanha.

Radingen

Tel: + 49 210 286 670
Fax:+ 49 210 286 671 II

PORTUGAL

CEBI - fundação para o desenvolvimento comunitário de Alverca
Uma pequena creche em Alverca, inaugurada em
1968, serviu de ponto de partida para o desenvolvimento da instituição particular de solidariedade
social - CEBI. Esta organização sem fins lucrativos,
com a forma jurídica de uma Fundação, tenta dar
uma resposta flexível e adaptada às necessidades
da população local. 363 mulheres e 42 homens
trabalham em permanência na Fundação, constituindo uma equipa polivalente de professores,
formadores, médicos, enfermeiros, psicólogos,
pessoal administrativo e de manutenção. Os directores e os técnicos qualificados também prestam
colaboração em regime de voluntariado.
A CEBI presta serviços em várias áreas, designadamente educação, saúde, criação de emprego,
formação profissional, apoio às famílias, orientação
psico-pedagógica, etc. Os problemas são analisados

numa perspectiva global.Todas as acções visam em
primeiro lugar a valorização das pessoas, incentivando-as a ser mais autónomas e a participar nas
iniciativas. A dignidade da pessoa é sempre respeitada. As famílias em dificuldades no plano social e
económico, as crianças, os jovens, a terceira idade,
os deficientes que necessitam de ajuda: eis os seus
principais destinatários.
Para levar a cabo a sua acção, a CEBI mobiliza uma
vasta parceria, associando pessoas, empresas, organizações públicas e privadas. Assim, os recursos
disponíveis nas áreas social, cultural, educativa e
financeira são racionalizados e optimizados. A participação financeira dos próprios clientes é também
incentivada.

Contocto;
CEBI
Quinta de Santa Maria
Estrada Nacional. 10
P-2615 Alverca
Portugal.

FRANÇA

A Comissão da Bacia de Emprego
de Cherburgo, Cotentin N o r t e
Na região de Cherburgo, uma comissão que agrupa
parceiros sociais e todos os demais interessados nas
estratégias económicas e de emprego está a tomarse
uma instituição estratégica e de tomada de decisão,
numa área a braços com graves problemas económicos.
A parceria tem por objectivo mobilizar as forças
económicas locais, visando definir uma estratégia
concertada de desenvolvimento. O reforço da cola
boração entre os actores locais, os decisores e os
financiadores, no sentido de valorizar actividades
endógenas para lutar contra o desemprego e a
exclusão social, são igualmente finalidades da parceria.
Numa perspectiva de alcançar estes objectivos,
diversas iniciativas foram lançadas:
•

melhoria da cooperação vertical, através de
protocolos entre o nível local e outras instâncias
do poder: Contrato de Cidade, Plano Local de

Situado no Oeste da França, junto ao Canal da

Contocto:

Mancha, o Cotentin Norte é uma região cuja activi

CSE de Cherbourg
I. rue d'Anjou. BP 81
F-50l30Octeville

•

Tel:+33 2 33 Ol 64 68
6460

evolução da fase de informação partilhada para
uma coordenação territorial colectiva e estraté

da indústria nuclear e da construção naval. Dema

gica: o CBE participa desde 1994 numa expe

siado dependente de opções económicas externas,

França.

Fax: + 3323301

dade económica está fortemente ligada aos polos

Inserção Económica;

riência de coordenação das políticas de

o mercado local de emprego tenta concretizar a

formação, de inserção e de emprego ao nível

sua reconversão desde o final dos anos 80.

dos mercados locais de emprego. Esta experiên

Em 1991 os actores locais mobilizaramse para

cia, que associa 14 CBEs de várias regiões de

encontrar uma solução para os problemas de

França, é impulsionada e dirigida pelo Comissão

inserção. Inspirandose num modelo desenvolvido

de Ligação das Comissões das Bacias de

noutra região de França, criaram em Cherburgo

Emprego. Sob a tutela do Ministério do

uma Casa do Emprego e da Formação, cobrindo

Trabalho, a Comissão de Ligação fomenta

diferentes serviços no domínio do acolhimento,

intercâmbios entre as Comissões das Bacias de

orientação e formação para o emprego a pessoas

Emprego a que presta apoio metodológico;

em dificuldade. A Casa do Emprego e da Formação

•

estímulo de acções concretas: o CBE de Cher

esteve na base da Comissão da Bacia de Emprego

burgo criou, em 1996, três comissões de

(CBE), fundada em 1993, sob a forma de parceria

trabalho: Desenvolvimento do Território,

<

local.

Emprego e Formação, Desenvolvimento Social.

Cd

Como qualquer outra das oitenta ou mais

Estruturada desta forma, a parceria apoia a

Comissões de Bacias de Emprego em França, a de

criação de "ninhos" para microempresas, acom
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Cherburgo reúne parceiros sociais e autarcas a fim

panhamento global de pequenos projectos e

de estimular o diálogo social localmente. As admi

troca de ideias sobre o lançamento de activida

nistrações do Estado também apoiam. Os custos

des com ligação ao mar.

de funcionamento desta plataforma de intercâmbio
LO

e concertação são cobertos pelas eotizações dos
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seus membros e através de um subsídio concedido
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a nível central (Delegação do Emprego).
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A passagem a CBE levou à evolução da sua estru
tura inicial, dandose mais realce à dimensão
económica. A parceria estendeuse a novos
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membros e a base territorial foi alargada aos 6
municípios da Comunidade Urbana de Cherburgo.

ITÁLIA

Os Pactos Territoriais na província de Rovigo,
em Cal tan ¡ssetta e em Lamezia Terme
Estes Pactos Territoriais italianos mostram como os
actores locais, tais como autarquias e sindicatos,
podem conjugar os seus esforços para promover o
espírito de empreendimento e apoiar o desenvolvi
mento de PME e a criação de emprego.
Os "Patti Territoriali" da província de Rovigo, em
Caltanisetta e Lamezia Terme, foram implementa
dos para facilitar a criação de actividades empresa
riais e a sua expansão, e promover o desenvolvi
mento local na sua globalidade. Estas regiões são
caracterizadas por fraca coordenação das activida
des agroindustriais (Rovigo), declínio industrial e
agrícola (Caltanisetta) e desemprego e actividade
industrial insuficiente (Lamezia Terme).
Os Partos Territoriais têm por objectivo o desen
volvimento local, através da promoção de PME,
criação de emprego e formação. Mais especifica
mente:
•

o Pacto Territorial de Rovigo tem como objecti

locais (municipais e distritais). O Parto Territorial de
LameziaTerme partiu da iniciativa da Assembleia
Permanente dos Sindicatos e envolveu a cidade de
Lamezia e 20 freguesias circundantes.
O Pacto Territorial de Rovigo garantiu a motivação
de todos os parceiros graças às boas relações entre
os sindicatos, à situação geográfica vantajosa desta
província italiana e à massa crítica de recursos
humanos (profissional, experimentada e flexível).
Em Caltanisseta, celebrouse um protocolo inova
dor em matéria de relações laborais, que prevê
opções específicas para melhorar as condições de
trabalho e constitui uma plataforma de concer
tação para todos os parceiros.

vos principais: assegurar a coordenação das polí

•

ticas de ordenamento do território; criar uma

O Parto Territorial de LameziaTerme lançou um

rede de serviços para as empresas locais; enco

projecto de desenvolvimento local com objectivos

rajar a cooperação entre PME; facilitar o acesso

bem precisos que galvanizaram os esforços de

ao financiamento da inovação tecnológica e da

todos os parceiros sociais.

formação; abrir vias de acesso à formação contí

As iniciativas em curso, em Rovigo, cararterizamse

nua; lutar contra a descapitalização endémica

por uma grande integração de actividades econó

das empresas da região; auxiliar o mercado local

micas, intervenções inovadoras no sector do

nos seus esforços para se tornar mais competi

ambiente, criação de emprego e acordos laborais

tivo e no seu processo de internacionalização.

relativos aos custos da mãodeobra.Tudo isto tem

em Caltanissetta, a acção local surgiu como

permitido o crescimento do emprego.

resposta à reestruturação da fábrica petroquí
mica de Gela, que representou uma diminuição
considerável de postos de trabalho. O objectivo
global do Pacto Territorial é, assim, a introdução

As actividades em Caltanisseta concentramse em
quatro projectos: integração das PME; formação e
qualidade; desenvolvimento do potencial turístico e
desenvolvimento agrícola e agroindustrial.

de novas iniciativas nos sectores da agroindús
tria e do turismo, para combater o desemprego.
•

o Parto Territorial de Lamezia Terme pretende
combater o "espírito de capela" instalado na
região e a falta de comunicação a nível local.
Visa, portanto, desenvolver políticas de coope
ração entre parceiros locais e exteriores, que
conduzirão a acções de promoção das PME.
implicando as empresas locais e valorizando os
recursos humanos locais. Desta forma se
poderão resolver os problemas do desemprego.

O Parto Territorial de LameziaTerme definiu os
seguintes objectivos principais para desenvolver as
potencialidades locais: apoio às actividades inovado
ras das empresas agrícolas; promoção da imagem
de qualidade da agricultura; fomento do sector
agroalimentar; valorização do património cultural
da região; encorajamento da expansão das PME;
criação de um sistema de transportes multimodal;
desenvolvimento do turismo balneário e do
turismo rural; exploração das oportunidades resul
tantes da feira agrícola anual.

Contacto:
Patto territoriale della Provincia di Rovigo
Presidente Consorzio Sviluppo Polesine
Via dall'Ara. 5
1-45100 Rovigo. Itália.
Tel. +39 425 29 203
Fax+39

425 21 076

Patto territoriale di Lamezia Terme:
Sindaco di Lamezia Terme.
Municipio di Lamezia Terme
Loc. Maddame -1-88046
Italia-Tel:+

Lamezia.

39 968 20 72 26

Fax: + 39 968 20 72 24
N
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Todos os sectores sociais de Rovigo estão envolvi
dos num processo de cooperação com as autori

Patto territoriale di Caltanissetta:

dades locais (municipais e distritais) no quadro do

Direttore Assindustria Caltanissetta

Sindicato das Manufacturas. O Pacto Territorial de

Via Cavour - C. le Conti. 2

Caltanissetta foi promovido pela Associação Indus

1-93100 Caltanissetta. Italia.

trial, ao lançar um processo de cooperação com os

Tel: + 39 934 58 54 50

sindicatos e, posteriormente, com as autoridades

Catania

5-Calunisjetta

337 88 48 62
Fax: + 39 934 58 54 80
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através da animação e mobilização de muitos
actores locais e da elaboração dos aspectos técni
cos e financeiros das propostas de projectos. Esta
fase do ciclo termina normalmente com uma
avaliação preliminar e selecção dos projectos por
parte da parceria.
A implementação de um plano de acção e dos
projectos individuais que o integram implica um
conjunto complexo de actividades: gestão finan
ceira, recurso a especialistas técnicos e a gestores
de projectos, ligações em rede e cooperação com
acções afins. Algumas destas actividades serão
As parcerias e os pactos devem apresentar ao

executadas de um modo descentralizado por

mesmo tempo solidez e flexibilidade, para

parceiros individuais ou por agências especializadas

poderem responder à evolução das necessidades

na formação, na consultoria, etc. Outras podem ser

locais. Isto implica uma atenção especial com o

realizadas em bloco, por empresas multiserviços,

processo de arranque das parcerias, e com o modo

que até podem incluir a própria parceria, caso esta

de reforçar as estruturas internas e os processos

disponha dos recursos e da capacidade de reali

de decisão ao longo do ciclo de vida activa de cada

zação necessários. Seja qual for o caso, a parceria

parceria.

tem sempre uma função primordial, ao nível do

Existe um ciclo de actividades comum a todas as
parcerias. Este ciclo inclui funções tão diversas
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Normalmente, a parceria terá também um papel

desenvolvimento do projecto, a implementação do

importante no controlo e na avaliação do plano

plano de acção e dos projectos individuais que o

global de acção. Deverá adoptar para isso, uma

Após a definição das finalidades e objectivos da
parceria, normalmente, o passo seguinte implica um

O
Cd

como a identificação das necessidades, a definição e

compõem, o controlo e a avaliação.

Q

trabalho de maior profundidade na identificação de
LO

plano de acção, em especial na área da gestão
financeira.

perspectiva alargada e integrada, avaliando a eficácia
do plano, não tanto pelos resultados imediatos, mas
sobretudo pelos efeitos a longo prazo para toda a
região.

O o

necessidades específicas e na concepção de novas

Desenvolver e implementar uma parceria exige um

ideias para projectos. Em geral, tornase necessário

elevado grau de especialização e de capacidade orga

proceder a uma pesquisa a nível local, que leve a

nizativa. Mesmo quando as parcerias reúnem um
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um diagnóstico exaustivo e ao levantamento dos

espectro alargado de competências e experiência, é
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recursos, o que é muito útil para a formulação de

muitas vezes necessário um apoio extra nas áreas da

ideias de projecto. A esta etapa seguese o desen

formação em gestão, na mediação ou resolução de

volvimento sistemático do processo, normalmente

conflitos, para que funcionem mais eficientemente.

Este processo ajuda a construir um sentimento de
responsabilidade colectiva, de identidade e de
coesão na parceria. Consequentemente, a parceria
torna-se um modelo de democracia participativa,
contribuindo para o desenvolvimento das
competências das organizações locais.
As parcerias abertas ao exterior desenvolvem
frequentemente ligações com instâncias similares
para a troca de experiências. Quando se articulam
com outras organizações, a montante ou a jusante,
indirectamente implicadas nas acções, ganham em
geral credibilidade; especialmente, no que se refere
ao poder de influenciar políticas e a aplicação de
programas de larga escala.
Outros factores podem condicionar o êxito das
parcerias e garantir a implementação das respectivas estratégias e dos planos de acção. Uma
direcção forte é essencial para o sucesso de uma
parceria, tal como é fundamental um apoio administrativo e executivo adequado e a possibilidade
de recorrer às competências técnicas exigidas que vão desde a mediação e a arbitragem entre
organizações até à gestão de projectos, consoante
o papel específico de cada parceria.
As vantagens da parceria devem ser evidentes para
todas as partes envolvidas, e inclusivamente para os
que a ela não tenham aderido formalmente. Deve
resultar da parceria, não só um real valor acrescentado, como um impacto visível na região. Daí a
importância das medidas de controlo e avaliação
do desempenho da parceria, tomando em linha de
conta as finalidades e objectivos traçados, e que
devem ser ajustados em função das mudanças nas
condicionantes internas e externas. Para qualquer
sistema de trabalho em cooperação, a flexibilidade
é a chave do sucesso, no longo prazo.

As parcerias operam dentro de um contexto dinâmico e, muitas vezes, elas próprias o fazem evoluir.
Nessa perspectiva, têm de ser capazes de se
adaptar à mudança, ajustando estruturas, objectivos
e métodos.Torna-se assim essencial proceder
permanentemente à reavaliação da validade e utilidade da parceria, em função dos contextos interno
e externo dominantes.
A sustentabilidade a longo prazo das parcerias
depende, assim, de uma combinação de factores,
sendo os mais importantes: a eficácia na obtenção
dos resultados esperados; a adaptabilidade às modificações do respectivo contexto; a capacidade de
diversificar fontes de financiamento e acesso a
recursos e, acima de tudo, a capacidade de conservar o apoio de todas as partes interessadas.

ITÁLIA

Val Venosta - u m exemplo de
desenvolvimento rural
A credibilidade de uma parceria depende geralmente de
resultados visíveis nos primeiros tempos da acção. O
reforço das capacidades e do poder das comunidades locais
pode servir de base sólida a um programa de actividades
rico e complexo, como demonstra o exemplo seguinte.
Classificado como zona de Objectivo 5b,Val

Para cada projecto organiza-se um programa de

Venosta ("Vinschgau" em alemão) é uma região

formação específico. Desta forma, ficam assegura-

germanofona localizada no norte de Itália. As

das não só a preparação dos actores em causa,

cadeias montanhosas, que limitam o vale, condicio-

como também a criação de valor acrescentado no

nam e isolam as actividades locais, onde predomi-

curto prazo, sem o que os projectos seriam aban-

nam a agricultura, o turismo e os artesanatos. Com

donados pelos locais.

uma economia essencialmente familiar, o isolamento e as particularidades linguística e cultural
contribuíram para uma certa desconfiança dos
produtores para com apoios exteriores ou formas
de cooperação.
No ano do lançamento do programa LEADER, em
1992, o método comum de desenvolvimento

E possível a implementação das acções por parcerias
diferentes dentro do mesmo sector de actividade.
Por exemplo, 20 oficinas mecânicas associaram-se
para abrir uma loja de peças e gerir colectivamente
os serviços de assistência aos clientes.
Foram também constituídas parcerias inter-sectoriais: um grupo de construtores, marceneiros, pinto-

Contacto:

acabou por reunir diferentes intervenções: o apoio

LEADER VAL VENOSTA

das autoridades provinciais; a análise da região pela

Kugelgasse, I

Universidade de Innsbruck; o trabalho de reflexão e

1-39020 Schluderns (BZ)

de elaboração de estratégias de desenvolvimento; a

Quando todos os actores locais se apercebem que,

Itália.

animação e a organização de parcerias por um

por um interesse ou por outro, se encontram

Tel: + 39 473 61 55 00

agente de desenvolvimento.

ligados ao programa LEADER, é possível avançar

Fax: + 39 473 61 54 40

Todos os ingredientes necessários para assegurar o
sucesso do programa de desenvolvimento estavam,
portanto, presentes.

res e electricistas criou um consórcio na área da
eco-construção.

para dispositivos de gestão territorial com alargada
participação. Uma pista para ciclistas ao longo de
todo o vale, por exemplo. Proposta pelos hoteleiros, esta ideia foi inicialmente rejeitada pelos agri-

A Província disponibilizou meios avultados e

cultores que utilizam os caminhos rurais para as

LO

criaram-se dispositivos de pré- financiamento para

suas máquinas. Por isso, os autarcas também hesita-

<

responder rapidamente aos pedidos dos beneficiá-

ram à volta desta questão. Só numa fase mais

rios. Esta medida deu confiança aos habitantes do

adiantada do programa se conseguiu ultrapassar o

vale. Para motivar o envolvimento dos actores

obstáculo, confirmando-se, assim, a concretização

locais, organizaram-se quatro níveis de parcerias:

de uma cultura de parceria, baseada na solidarie-

parceria de financiamento (Província, Governo

dade e na cooperação.
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italiano e União Europeia); Parceria de gestão do
programa (união inter-municipal); o Grupo de
Acção Local LEADER I, constituído pelos oito
autarcas dos municípios envolvidos, por representantes dos sectores económicos e pelo coordenador; e cinco grupos de trabalho informais, que
tiveram boa aceitação junto das populações locais.
Três desses grupos consagraram-se aos principais
sectores de actividade (agricultura, turismo e artesanatos) e os outros dois às questões transversais
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(formação, telemática). Estes grupos conseguiram
trazer pessoas-chave para colaborar no planeamento estratégico e avançar com novas propostas
de projectos.

HOLANDA

Vinex - projecto piloto
de revitalização rural
O projecto Vinex é um exemplo de estratégia integrada em zona rural que se baseia num processo de
consultas e na participação activa dos principais organismos públicos e privados, contando ainda com um
forte empenho das comunidades locais.
Na zona rural de Oost Groningen, com 151.000
habitantes, distribuídos por nove municípios, o
emprego dependeu, desde sempre, da agricultura.
O projecto Vinex foi implementado para responder
às necessidades desta área rural em declínio, envolvendo comunidades locais, sector público e agricultores. Pretende identificar e desenvolver novos
domínios de emprego e tornar o campo num local
atraente para viver e trabalhar.
O Vinex foi lançado, como projerto-piloto, pelo
governo holandês, a província de Groningen e
cinco municípios de Oldamt. A comissão executiva,
constituída por representantes da província e das
municipalidades, procedeu a uma consulta alargada
às comunidades locais e às empresas, a fim de
conceber um plano de desenvolvimento local,
baseado na agricultura, no turismo, na habitação, no
mercado de trabalho, no ambiente e nas acessibilidades. Através de várias sessões de informação e

seminários de discussão, com a participação activa
da comunidade local, esboçou-se um plano que foi
de novo submetido a debate público. Mais de uma
centena de convites foram endereçados a organizações públicas, privadas e associativas, incentivando-as a comentar o plano.
Em tomo dos temas prioritários, formaram-se grupos
de trabalho coordenados por um grupo de orientação, composto pelos representantes dos municípios. Cabe a este a responsabilidade pelas decisões
finais, juntamente com a comissão executiva.

Contacto:
Vinex Streekrad
Oost Groningen Postbus 7
NL-9698 Wedde
Holanda.
Tel:+31 597 562005
Fax:+31 597 562410

BÉLGICA

U m plano estratégico
para o distrito de Malines
O fortalecimento de uma parceria exige uma evolução
orgânica, em especial, para gerar a estrutura mais adequada
e os meios de implementar os programas de actividade. O
exemplo seguinte revela como se pode realizar esta
evolução e como se introduz a flexibilidade de modo a dar
resposta a necessidades em constante mutação.
Em 1993, políticos e representantes de empresas,

grada e de longo prazo do desenvolvimento da

administrações e principais organizações económicas

região. O governo flamengo assinou ainda um

e sociais do distrito de Malines, entre Bruxelas e

protocolo de colaboração formalizando a sua

Antuérpia, fundaram um forum neutro e indepen

intenção de financiar os projectos estratégicos nele

dente sob a forma de associação sem fins lucrativos.

estabelecidos.

O forum tem por objectivo a definição de uma

Criaramse cinco unidades estratégicas para

estratégia distrital para o desenvolvimento social,

abordar os seguintes temas: promoção, turismo,

económico e cultural e para a criação de emprego.

centro de excelência e de especialização, qualidade

O governo flamengo credenciou, em 1995, esta
associação como "Plataforma subregional". Nessa
condição, passa a beneficiar de um programa de
apoio e enquadramento lançado pelas autoridades
da Flandres, que passaram a assegurar em conjunto
com a província, os custos de funcionamento da
plataforma. Prestase, assim, assistência técnica aos

Contacto:

actores locais, ajudandoos a definir uma visão inte

Strategisch Plan
Arrondissement

M echelen

Onze-Lieve-Vrouwestraat 85
ß2800 /Mechelen

Bélgica.
Tel: + 32 15 45 19 45
Fax:+32 15 45 19 41
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de vida e acessibilidades. Estas unidades coordenam
os grupos de trabalho temáticos que, com um
prazo de duração limitado e uma missão bem defi
nida, executam os projectos concretos.

IRLANDA

A Parceria para o Emprego de
Dundalk
As parcerias só podem subsistir se souberem ajustar-se continuamente às necessidades locais em constante mutação. Este
projecto mostra como a respectiva parceria se consolidou e
aprofundou, através de avaliações contínuas do seu desempenho e da reorientação dos objectivos e das acções.
A Parceria para o Emprego de Dundalk foi criada
em 1991, no quadro do Programa para o
Progresso Económico e Social - iniciativa piloto
assente numa subvenção global da União Europeia
e gerida por uma agência independente ADM Ltd
(Area Development Management). Dundalk, uma
cidade com mais de 25.000 habitantes, situada no
nordeste do país, na fronteira com a Irlanda do
Norte, atravessa uma grave crise sócio-económica.
Os índices de desemprego e de pobreza são extremamente elevados: uma taxa de desemprego
global que ultrapassa os 26% e ainda esconde
bolsas de desemprego muito mais acentuado. Num
dos bairros, esta taxa atingiu 73% e metade dessas
pessoas estavam no desemprego há mais de 5
anos.
O projecto piloto foi a primeira oportunidade para
os parceiros sociais (representantes do patronato e
dos trabalhadores), o sector público e o sector
associativo e comunitário trabalharem formalmente
em conjunto e iniciarem uma luta contra as consequências das elevadíssimas taxas de desemprego.
Durante a fase experimental, a parceria lançou uma
série de iniciativas, algumas das quais influenciaram
a política nacional e constituíram exemplos de boas
práticas no domínio do desenvolvimento económico local.
Foi tal o sucesso da acção piloto que se alargou o
seu campo de acção, no âmbito do Programa
Operacional de Desenvolvimento Local Rural e
Urbano para 1994-1999, passando a integrar um
vasto conjunto de zonas designadas como desfavorecidas. Este programa foi decidido em reconhecimento do papel fundamental das iniciativas locais
como catalisadores do desenvolvimento social,
económico e ambiental, e em especial, da
importância das medidas de base territorial para
complementar a abordagem nacional e libertar as
potencialidades locais de desenvolvimento.

As numerosas realizações durante a fase piloto
fortaleceram, naturalmente, a credibilidade da
parceria de Dundalk. Bem apoiada na sua história
de sucesso, preparou então um plano de acção
global, de longo prazo, para os anos de 1996-2000.
A parceria já existia, a equipa estava constituída, as
ligações com o exterior e as relações de trabalho
estavam consolidadas. Logo, em vez de se concentrar nas metodologias a seguir, podia passar directamente aos projectos e aos produtos, incluindo a
criação directa de postos de trabalho.
Durante a fase piloto, e com a ajuda da equipa de
apoio da ADM, verificou-se um crescimento da
competência colectiva e dos conhecimentos dos
membros da parceria. O trabalho da equipa de
apoio consistiu na divulgação das boas práticas,
designadamente nas áreas de controlo financeiro,
métodos de acompanhamento e avaliação. A parceria familiarizou-se com as necessidades dos desempregados de longa duração e dos desfavorecidos,
encontrando-se agora bem posicionada para avaliar
e influenciar o conjunto complexo de medidas
necessárias para responder às suas necessidades.
A função principal da parceria é a coordenação dos
serviços de outras agências, visando assegurar a
eficácia das respostas às necessidades locais. Ao
mesmo tempo, a parceria tem aprofundado a sua
ligação com a comunidade local, de que é exemplo
a criação de um Centro de Recursos Comunitário,
instalado num dos Centros de Empresas.
A parceria de Dundalk está assente em bases
sólidas. A transparência das suas acções aumentou
a sua credibilidade, em especial junto da comunidade local. Aprendeu com as suas experiências e
com as de outros e é hoje em dia um actor de
peso na economia local. O seu sucesso é devido à
sua adaptabilidade, ao seu engenho e à sua capacidade de construir um todo superior à soma das
partes.

Contacto:
Dundalk Employment
Partnership
Partnership Court
Park St
Dundalk, Co Louth
Irlanda.
Tel: + 353 42 30288
Fax: + 353 42 30552

FRANÇA

Pays Cathare - aproveitar ao m á x i m o
a herança cultural
No âmbito de uma parceria, o esforço continuado
pode ter um impacto considerável na comunidade
local, traduzindose na criação de numerosos empre
gos, como se verifica no exemplo seguinte.

No sopé dos Pirinéus, o Pays Cathare abrange um

função de valorizar os castelos e as aldeias, e os

nal muito baixa, esta região vive grandes dificulda

grupos de trabalho por fileira. Este processo levou,

des nas suas duas actividades principais: a indústria

em 1992, à redacção da "Carta do Pays Cathare "

(chapelaria, calçado e plásticos) e a vinicultura.

na base de um acordo entre todos os parceiros.

Ainda não há 20 anos. o Pays Cathare não tinha

Qualquer empresa que pretenda beneficiar da

identidade própria. O catarismo não passava de

marca "Pays Cathare", tem de aderir a esta carta de

uma velha história escondida nas ruínas dos caste

qualidade e participar numa sessão de formação

los feudais dispersos por zonas rurais de três

designada por "Assinatura do Pays Cathare". Elabo

concelhos diferentes.

rasse um plano de formação por fileira de

Nos anos 80, vários estudos prévios confirmavam
que a notoriedade do Pays Cathare poderia viabili
zar um processo de desenvolvimento baseado no
turismo cultural. O conceito será posteriormente
validado por uma comissão científica, composta por
especialistas do catarismo que garantem o respeito
da autenticidade.

Contacto:
Service Déve/oppement

Em 1989, a Comissão Departamental do Patrimó

Local et Aménagement du

nio Cultural de Aude adoptou um plano assente

Territoire. Conseil général de

em três eixos: exploração comercial dos nove

l'Aude - Centre

castelos principais do Pays Cathare (localidades

administratif

départemental

pólo) à volta de um tema didáctico específico de

F-11855 Carcassonne

descoberta cultural; criação de uma rede do

Cedex 9

conjunto destas localidades pólo e sua promoção

LO

França.

comum; associação de cada localidade pólo a uma
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Tel: + 33 4 68 I 1 64 50

Q

visita de aldeia e oferta de actividades culturais

Fax: + 33 4 68 11 64 08

complementares.

0

Várias acções de animação e de formação levaram

O

o público a compreender o conceito "Pays Cathare"
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grupos de trabalho para cada localidade pólo, com a

vasto espaço rural. Com uma densidade populacio

e a população local a envolverse nesta operação,
possibilitando assim a realização de um plano de tão
elevada complexidade. Criamse, assim, a comissão
coordenadora  onde se encontram os principais
parceiros institucionais, a comissão científica, os

produção, baseado na qualidade e especificidade
culturais do País Catara. "Pays Cathare" é hoje uma
marca registada e sinónimo de qualidade para o
consumidor As empresas da região podem utilizála
gratuitamente mas sempre a título precário e revo
gável. A marca atesta que as empresas e os seus
produtos ou serviços estão conformes com as
normas profissionais de qualidade.
Um boletim periódico mantém os agentes associa
dos à exploração da marca informados sobre os
progressos do programa. Um anuário profissional
apresenta as localidades pólo, as fileiras e as cerca
de 600 empresas que utilizam a marca. A comuni
cação exterior articulase à volta de uma sinali
zação bem cuidada e extremamente visível por
toda a região. Cada empresa associada utiliza a
marca para se promover e é, ao mesmo tempo, um
embaixador da região.
Financiado por fundos europeus, públicos e priva
dos e apoiado desde 1992 pela Iniciativa europeia
LEADER, o programa "Pays Cathare" criou directa
mente 300 postos de trabalho no sector do
turismo e outros tantos noutras fileiras.

IRLANDA

Análise do impacto social e econòmico
Existem instrumentos específicos para controlar e
avaliar resultados, cuja eficácia será muito superior se
fizerem parte integrante de um processo de
formação, o que contribui para um acréscimo de
capacidades no seio da parceria.
FAS, a agência irlandesa de formação profissional,
concebeu, em colaboração com vários grupos de
desenvolvimento local, um programa de análise do
impacto económico e social. Este é um meio
importante de definir, observar e descrever o
impacto dos projertos.Tem por principal função
ajudar os promotores locais, no âmbito dos seus
projectos, a negociar com as entidades financiadoras e a informar as respectivas comunidades.
Daí resultou um manual onde se apresentam as
nove etapas do processo:
1. Visão e valores da comunidade
2. Acompanhamento da população em matéria de
saúde

local integrado foi introduzido no quadro do
Programa Pobreza 3. O Programa para o Desen-

Contacto:
Southill Community

3. Análise das necessidades

volvimento Integrado de Southill (SIDP) estende-se

4. Indicadores de mudança

para lá do ano 2000.

5. Elaboração do projecto

A sua avaliação é feita de acordo com este modelo

Centre, Southill House

6. Avaliação dos beneficios líquidos

de análise do impacto sócio-económico, permitindo

Roxboto, Limerick

7. Negociação

assim medir os resultados da iniciativa, quer do

Irlanda.

ponto de vista quantitativo, quer qualitativo. O

Tel:+353 6l 415340

8. Balanço social

recurso a este tipo de análise permitiu a revisão

9. Auditoria

das actividades e contribuiu para um reforço da

Uma aplicação piloto veio demonstrar que este
instrumento é particularmente eficaz quando utilizado desde o início do projecto e que a chave de
todo o processo é o balanço social. Em Southill,
subúrbio de Limerick, onde o desemprego quase
atinge os 50 %, o conceito de desenvolvimento

parceria.

Services Board
Southill Community Resource

CAPÍTULO
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INOVADORAS

EMPREGO
pem na concepção de tipos e modos de inter
venção mais eficientes, dando resposta às necessida
des não satisfeitas ou mal satisfeitas. O mercado de
trabalho só pode operar de um modo satisfatório
se os serviços de saúde, de habitação, de transpor
tes ou de educação também funcionarem eficaz
mente. É preciso prospectar e tirar partido de
novas reservas de emprego que respondam às
novas necessidades emergentes da constante
evolução das estruturas sociais e dos estilos de vida.
Trabalhos recentes da Comissão Europeia sobre as
Iniciativas locais de desenvolvimento e de emprego

o
o
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A inovação pode ser definida como urna nova

mostram que as áreas mais susceptíveis de criar

resposta a uma situação existente, que introduz uma

emprego são: o ambiente; a cultura e os serviços às

nova dinâmica, benéfica para as pessoas, as empre

pessoas ou à colectividade. Contudo, para aprovei

sas, as organizações e o conjunto do território.

tar estas potencialidades e criar empregos é neces

A inovação tecnológica e organizacional origina
produtos, serviços e processos originais, o que
permite a criação de emprego nas empresas em

sário montar dispositivos de detecção das necessi
dades insatisfeitas. E a satisfação destas que faz
surgir novas profissões, mas a formação relevante
tem de estar disponível. Paralelamente, e para

expansão ou nas novas empresas. Para estimular

garantir uma optimização de todo o processo, é

esta dinâmica de desenvolvimento, as empresas

necessária uma reestruturação da oferta do

Σ

podem adaptar um método de gestão incentivador

mercado de trabalho, imaginando novos modelos

LU

da criatividade. Podem também estimular a

para as empresas, novos métodos de gestão e de

formação dos seus recursos humanos, detectar

financiamento e envolvendo também os utentes

nichos de mercado ou abrirse a novos mercados,

dos serviços, de modo a garantir a viabilidade

<

cooperar em rede com outras empresas.

comercial das iniciativas.Todo este processo requer,
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dada região, a atitude inovadora de umas tantas

evidentemente, a adaptação dos contextos jurídi
cos e administrativos.

empresas não é suficiente. E fundamental que o

Elevando o conhecimento do modo como funciona

conjunto dos indivíduos e das organizações partici

a inovação e, através da formação, ensinando a

dominar o respectivo processo, torna-se possível

a procura do trabalho, e sempre que possível simul-

elevar a todos os níveis o impacto das acções.

taneamente em ambas as frentes.

Cada um dos diferentes tipos de acção será mais

As parcerias encorajam as acções integradas, alargadas a vários sectores de actividade; ampliando o
acesso à especialização e aos recursos a cada um
dos seus membros, a parceria amplia também as
respectivas capacidades.

eficaz se existir uma coordenação eficiente. A
criação de sinergias inovadoras para promover
planos de desenvolvimento claramente definidos
permitirá aos actores e à respectiva região valorizar
ao máximo os seus recursos tangíveis e intangíveis.
Assim surgem soluções originais e se produzem
novas riquezas.
As autoridades públicas têm um papel importante
na organização dos diversos dispositivos exigidos
pelas empresas, e que trarão prosperidade à
economia local: centros de pesquisa e desenvolvimento, institutos de ensino e formação, parques
tecnológicos, ninhos de empresas, agências de
consultoria, fundos de investimento e de capital de
risco, etc. Desta forma, o poder público também
estimula e facilita a criação de postos de trabalho
nas novas áreas de emprego, encoraja experiências
e assegura a difusão dos resultados com sucesso.
As mulheres, os jovens, os desempregados de longa
duração, os deficientes e todos os marginalizados
no mercado de trabalho podem ser orientados,
formados e reinseridos no emprego, se houver
programas que respondam tanto às suas necessidades específicas como às da região. O problema do
acesso ao emprego destes grupos pode ser melhor
combatido se as intervenções, concertadas e integradas, actuarem tanto sobre a oferta como sobre

A inovação pode ser encontrada não só em actividades lideradas por entidades públicas ou privadas,
mas também no modo como é mobilizada por
estes dois tipos de actores e pela comunidade em
geral. Assim se fomentam actividades capazes de
promover um desenvolvimento integrado, durável e
criador de emprego, que se articulam de formas
inteiramente inéditas. A região passa a estar
imbuída de uma cultura de empreendimento,
tornando-se assim inventora e responsável pelo
seu próprio futuro.

FINLÂNDIA

O fabrico de mobiliário e a utilização
da madeira e m Eteläpohjanmaa
Na costa ocidental da Finlândia, os fabricantes de mobi
liário trabalham em conjunto para diversificar os seus
produtos, melhorar a qualidade e aumentar as vendas.
Este processo permitelhes desenvolver as próprias
empresas, a sua região e também criar emprego.
A maioria dos pequenos fabricantes de móveis, na

1992 e 1995 criamse 200 empregos. As dele

Finlândia, estão concentrados na província de

gações locais de emprego apoiam a formação

Ostrobothnia do Sul, na costa ocidental. O grosso

profissional dos novos empregados.

da sua produção era inicialmente destinado ao
mercado interno. Até 1989, a procura interna foi
estável, mas desde então as vendas começaram a
decair o que levou à perda de emprego.
Até então, as empresas pouco ou nada colabora

O
(J
LU

nas áreas do design, da gestão, do marketing e da
exportação, tendo em vista o alargamento dos

Contacto:

dade do mobiliário fabricado em Ostrobothnia e

mercados externos. 60 empresas integramse em

Työministeriö

aumentaras exportações. Com o apoio do Minis

rede e formam pequenos grupos com base no tipo

Postbox 524

tério do Trabalho, 5 municípios formaram uma

de produção. 46 destas empresas juntamse para

FIN-OOI Ol Helsinki

rede. Definido o primeiro projecto, uma parceria

criar uma empresa de marketing e de exportação,

Finlândia.

pública e privada põeno em execução.Tratavase

de que passam a ser accionistas.

Tel: + 358 6 323 68I6

de unir empresas em círculos de colaboração, em

Fax: + 358 6 317 8922

função da sua dimensão. Desta forma, um círculo
associa as empresas maiores, um outro as médias e
um terceiro as mais pequenas. Os círculos são de
seguida ligados em rede. As grandes empresas cola
boram essencialmente nas áreas do marketing e da
exportação. Apoiamse em agrupamentos de sub

Ζ

contratantes especializados no fabrico de produtos
muito específicos. Em simultâneo, criase uma rede

Desenhamse entretanto novos modelos de mobi

projecto é assegurado pelo Ministério do Trabalho,

liário em bétula, que serão apresentados na Feira
de Colónia em Janeiro de 1998.

<

pelas próprias empresas e pelo Ministério do
Comércio e Indústria. Nomeouse um chefe de

<

projecto e constituiuse uma comissão coordena
dora, composta por representantes das empresas.
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dos municípios, das delegações locais de emprego,
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do Ministério do Comércio e Indústria, do Fundo
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de Desenvolvimento Regional e dos centros tecno
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Foram implementados vários instrumentos para a
gestão da rede: sistemas de certificação de quali
dade e de gestão contabilística e financeira. Introdu
zemse aplicações informáticas sofisticadas para o
planeamento e funções administrativas. Para garan
tir a qualidade das matérias primas (madeira), a
colaboração com os fornecedores é também inten
sificada através da rede.

de empresas de transporte. O financiamento do

CL
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mente incentivar as pequenas empresas a colaborar

de cooperação flexíveis, a fim de melhorar a quali

CL

C'

um novo projecto para o período de 1995 a 1998.
A iniciativa, com o apoio do FEDER, visa prioritaria

vam entre si. Perante a crise, decidiram criar redes
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Estimulados por este sucesso. I 2 municípios e o
Ministério do Trabalho decidem, em 1995, lançar

Constituemse, assim, oito círculos de exportação.
O volume de negócios e as exportações das 60
empresas associadas aumentam rapidamente. Entre

Este segundo projecto permitiu já a criação de mais
I 13 postos de trabalho, prevendose que, graças ao
aumento das exportações, algumas centenas de
postos sejam criados até 2005.

ATGS e a rede de projectos NOW, apesar de prioridades e objectivos diferentes, revelam as potencialidades
das parcerias locais para a criação de empresas e de
empregos em novos sectores, em particular no campo
das tecnologias de ponta e da investigação científica.
ALEMANHA

A promoção do sector naval no
Mecklemburgo
A privatização, em 1992. dos estaleiros navais no
Land de Mecklemburgo - Pomerania ocidental é
acompanhada de planos sociais que prevêem a
criação de um fundo local de promoção da
inovação. Este fundo é gerido pelaTGS (Traegergesellschaft Schiffbau), parceria fundada em 1991 pelo
sindicato IG Metall, a associação patronal do sector
metalúrgico da Alemanha do norte, a Nordmetall, e
pelo governo do Land de Mecklemburgo Pomerania ocidental. ATGS fica encarregue de
desenvolver as infra-estruturas e o emprego no
sector da construção naval do Land. Para combater
o desemprego, aTGS coordena a implementação
de medidas activas de criação de postos de

trabalho, beneficiando muitas vezes do apoio do
FSE. Procura também assegurar que o fundo de
promoção da inovação estimule a criação de novas
empresas e empregos permanentes. Constituem-se
sociedades para explorar concretamente os resultados da investigação científica. O potencial científico da região é, desta forma, preservado e intensificado. Desde 1992 foram apoiados 64 projectos
que geraram 28 empresas, 570 empregos permanentes e cerca de 1000 postos de trabalho temporários, com um custo de criação de emprego
bastante reduzido.

Contacto:
Director, Trãgergesellschafi
Schiffbau, Gesellschaft fur
Strukturentwicklung und
Beschäftigung im maritimen
Bereich im Land Mecklenburg
- Vorpommern mbH
Carl-Hopp Str.. 17
D-18069 Rostock
Alemanha.
Tel:+ 49 3 81 80 85 221
Fax:+ 49 3 81 80 85 240

ALEMANHA

Rede de projectos N O W para promover a criação de empresas e o espírito
de empreendimento das mulheres
Esta rede, financiada no âmbito da iniciativa comunitária NOW, congrega quatro projectos no Land
de Bade-Wurtenberg. Cada um destes projectos
assegura serviços de informação, aconselhamento,
acompanhamento e formação às mulheres candidatas à criação de empresas ou que já as tenham
criado. Cada projecto tem também por objectivo a
criação de um ninho de PME ou o aperfeiçoamento de ninhos já existentes, de modo a responderem de forma mais efectiva às reais necessidades
das mulheres criadoras de empresas.

Os quatro projectos dividem entre si as tarefas e
partilham conhecimentos especializados em áreas
tais como assistência na doença, serviços de apoio
às empresas, teletrabalho, produção artesanal e, de
um modo geral, em tudo o que se refira ao funcionamento de uma empresa, como por exemplo,
fiscalidade, capital inicial, capital de risco, etc. A
parceria entre os quatro projectos ficou ainda mais
reforçada através da sua ligação com as associações
comerciais e o Ministério regional da Indústria e
Comércio. As mulheres que procuram aconselhamento são assim dirigidas para a fonte de informação mais competente na região.

Contacto:
FRAUEN AM MARKT
Adlerstr. 41
D-76133 Karlsruhe
Alemanha.
Tel:+ 49 7 21 37 30 33
Fax:+49

7 21 37 30 34

REINO

UNIDO

O bairro das indústrias culturais,
Sheffield
Diversificar o tecido económico, melhorar a imagem e
criar emprego levaram a cidade de Sheffield a desen
volver o sector cultural, em associação com empresas
privadas.

moderadas e instalações diversas (ex: antigas fábri
cas desafectadas) e atribuição de apoios para a sua
renovação.
Quanto ao sector privado, trouxe um considerável
apoio financeiro à iniciativa CIQ, permitindo o cres
cimento e o sucesso de várias pequenas e micro
empresas. A criação de um conjunto coerente
("cluster") de indústrias culturais trouxe às empre
sas um valor acrescentado, através da partilha de
recursos, lançamento de novos produtos, explo
ração de novas oportunidades e inserção em
redes.
O Conselho municipal facilitou também a criação
Contacto:
Department for Economie
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and Employment Develop
ment. Sheffield City Council
Palatine Chambers
Pinstone Street
Sheffield SI 2NH
Reino Unido.
Tel:+ 44 114 279 8839

O
<

Fax:+44 114 279 8839

Sheffield, a quarta cidade da Inglaterra, viveu

de jardins de infância, restaurantes, cafés e bares 

durante muitas décadas da indústria do aço e da

actividades que apoiam as indústrias emergentes

cutelaria. O declínio destas indústrias levou, desde

no Bairro, mas funcionam ainda como fontes de

os anos 70 à perda de 50.000 empregos. Os

criação de emprego e elementos de revitalização

adores e as agências locais reconheceram a neces

urbana.

sidade de uma base económica mais diversificada e
desligada do círculo estreito de actividades tradicio
nais, para assegurar a sobrevivência e a prosperi
dade da cidade.

1 32 empresas ligadas aos media e às ciências.
Espaços altamente cotados no domínio musical e
artístico já surgiram no Bairro: o Centro profissional

de revitalização económica, orientada para novos

dos Media, que abriu em 1993; o novo centro de

sectores, com o objectivo de criar emprego local.

empresas culturais e de formação  com 35

Desde então, o Conselho municipal, em parceria

<

com outras organizações da cidade, tem implemen

CL

tado uma estratégia voluntarista de apoio ao
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desenvolvimento do sector cultural. Esta estratégia
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centrouse sobretudo no sector dos media: vídeo,
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captação de som, cinema e difusão de programas.
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para fins comerciais, educativos e culturais  abriga

Em meados dos anos 80 definese uma estratégia
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0 CIQ, actualmente um local vivo e animado 

Em 1988, os serviços municipais de desenvolvi
mento económico e emprego designaram este
bloco de actividades como vector de crescimento.
Projectouse então transformar um bairro, no

empresas  em instalações especialmente desenha
das e dispondo de salas de conferências, jardins
infantis, salas de recepções e hall de exposições; a "
Scotia Works", antiga fábrica de cutelaria, completa
mente reabilitada e transformada em centro de
formação de artes e media; o Centro de Artes de
Yorkshire  vinte estúdios de tipografia, escultura,
marcenaria, joalharia, cerâmica, instrumentos musi
cais, artesanato, fotografia e artes; a Escola dos

centro da cidade, em Bairro das Indústrias Culturais

Media do Norte, que reúne os cursos da Universi

Ζ

(CIQ).

dade de Sheffield em cinema, vídeo e fotografia e
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Esta estratégia  que pretendia diversificar a econo

<
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mia local, revitalizar o centro urbano, valorizar a
decisivo na reabilitação urbana e na expansão do

Esta iniciativa ambiciosa envolveu investimentos

<

turismo  apoiouse numa forte parceria entre o

vultuosos. As principais fontes de financiamento

Conselho municipal, empresas privadas e patrocina

foram o programa Urban do Reino Unido, o

os cursos municipais; um Centro de empresas

U

audiovisuais que disponibiliza espaços devidamente
equipados para novas empresas.

imagem de Sheffield e desempenhar um papel

dores. O Conselho municipal vem fornecendo um
apoio eficaz ao sector privado em áreas diversas:
formação e acompanhamento para empresários
potenciais, disponibilização de espaços com rendas

FEDER, o FSE, o Conselho municipal e o Fundo da
lotaria nacional.

Acções de reinserção de grupos marginalizados no
mercado do trabalho são aqui apresentadas, sublinhando medidas que tomam em consideração as
necessidades específicas dos jovens e a criação de
emprego em novos sectores da economia local.
BÉLGICA

Terre - protecção do ambiente
Em 1995, um grupo de jovens de Liège mobilizou-

•

manutenção e crescimento do emprego;

se e formou a Associação Terre, para promover o

•

apoio a projectos de solidariedade.

desenvolvimento económico e social sustentável.
Uma gestão rigorosa zela pelo auto-financiamento
A actividade principal da Terre consiste na recolha
selectiva e reciclagem de detritos, a fim de proteger
o ambiente e desenvolver o emprego para os mais
desfavorecidos. Dos actuais 280 assalariados, 70%
viviam anteriormente dos apoios da segurança
social mas actualmente provêm às suas próprias
necessidades, descontando para a segurança social
e pagando os impostos.
A prática da Terre recusa-se a ser ocupacional. Os
empregos são duradouros e a formação e a educação fazem parte integrante do trabalho. Existe um
sistema participativo de gestão, em que todos os
empregados participam nas reuniões para avaliação,
consulta, informação e tomada de decisão.

e a continuidade dos projectos, minimizando o
impacto financeiro nos contribuintes.
A colaboração com empresas privadas locais
inscreve-se no quadro das relações habituais entre
clientes e fornecedores.
Desde a criação da Associação, o seu campo de
actividade alargou-se consideravelmente, e há
projectos noutras áreas da cidade. As actividades
diversificaram-se, desenvolveram-se e comercializaram-se novos produtos, que receberam um bom
acolhimento. O grupo estruturou-se, entretanto,
em vários centros de actividade. O objectivo, no
entanto, mantem-se constante: colocar a economia
ao serviço do ser humano.

Os lucros são afectados às seguintes áreas:

Contacto:
TERRE a.s.b.l.
Siège social:
rue Célestin Demblon. 14
B-4683 Vivegnis
Bélgica.
Tel: + 32 4 240 58 69
Fax: +32 4 240 58 79

• constituição de uma reserva para garantir a
autonomia;

ITÁLIA

A Cooperativa O R S O desenvolver o turismo
A Cooperativa Social ORSO foi fundada em 1987 como sociedade de responsabilidade limitada - pelo
"Gioc", um movimento social que emergiu da luta
contra o desemprego dos jovens e se envolveu
numa série de iniciativas no Piemonte, desde
meados dos anos 80. A Cooperativa alargou
progressivamente o seu campo de acção a todas as
actividades ligadas à reinserção dos desempregados
no mercado do trabalho e expandiu o seu grupo
alvo de modo a abranger toda a população potencialmente activa (jovens, adultos e grupos em dificuldade).
A cooperativa tem 45 colaboradores, uns em
regime de tempo parcial e outros em voluntariado.
Gioc é um dos membros da cooperativa , com
direito de voto na Assembleia Geral. Para projectos
específicos, se necessário, a cooperativa faz apelo a
colaboradores externos.
ORSO presta serviços de informação e de aconselhamento, organiza seminários de formação, faz

consultoria e também implementa iniciativas no
sector turístico.
Entre as suas actividades figuram:
•

•

serviços de informação para os jovens e pessoas
que procurem activamente um emprego, procurando equilibrar a oferta e a procura. Os beneficiários destes serviços são os municípios, a
Província, empresas privadas e associações
empresariais;
auxilio a grupos desfavorecidos, como toxicodependentes e desempregados de longa duração
com necessidade de assistência e aconselhamento para a reinserção no mercado de
trabalho;

•

organização de acções de pré-formação, incluindo
cursos para participantes de toda a Província e da
Região e centros de formação profissional;

• gestão de um centro de exposições para difusão
da informação e promoção turística.

Contacto:
Cooperativa sociale a
responsabilità limitata
Via Eritrea 20
l-IO 142 Tonno
Italia.

PORTUGAL

Modabarr - u m a linha de vestuário
criada por mulheres num meio rural
No norte de Portugal, um grupo de mulheres associouse
para confeccionar vestuário tradicional para uso privado,
como actividade económica rentável. Desta forma, ganha
ram autonomia, promoveram uma nova forma de organi
zação do trabalho e criaram empregos permanentes,
O Barroso é uma micro região montanhosa situada

autênticos, têm mais procura e vendemse melhor.

no extremo norte de Portugal. O relevo e o clima,

Desde então, as mulheres organizaramse no

caracterizado por uma pluviosidade elevada e

sentido de serem elas próprias a conceber os seus

temperaturas baixas, desaconselham a actividade

modelos.

agrícola. Dado o seu isolamento, a população,
pouco numerosa, manteve as técnicas e o modo de
vida tradicionais. As mulheres, para proverem às
necessidades da família, transformam a lã em
roupas. Esta actividade está, no entanto . em declí
nio. Os jovens recusamse a vestir as roupas tradi
cionais que consideram fora de moda, e assim a
indústria do prontoavestir vai expulsando as acti
vidades artesanais.

A comercialização decorre através de vários
canais: vendas directas a nível local e nacional, feiras
nacionais e lojas de moda. A acção de promoção
mais inovadora consiste na organização de desfiles
de moda. Por diferentes meios, um produto que à
partida se destinava ao autoconsumo, acaba por
encontrar um verdadeiro nicho de mercado. E
então lançada a linha topo de gama do pronto a
vestir Modabarr G radualmente, as mulheres tomam

Com o lançamento do programa LEADER, em

conta do projecto. Em 1994, saiem debaixo da "asa"

1991, um grupo de jovens activos no desenvolvi

da cooperativa e constituem uma nova empresa.

mento local consegue concretizar um projecto de

Graças aos seus múltiplos contactos, quer a nível

Contacto:

criação de uma empresa de confecção de vestuário

nacional, quer internacional, a cooperativa continua

MODABARR

tradicional. Nos primeiros três anos, a iniciativa foi

ainda hoje a ter um papel fundamental no escoa

Moda Barrosa

gerida por uma cooperativa de turismo, que estes

mento dos artigos.

Lda, Casa do Artesanato

mesmos jovens tinham utilizado, nos últimos dez
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anos, como instrumento institucional e financeiro
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Portugal.

para a implementação dos seus projectos. Uma das
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Tel: + 35l 76 51 10 80

mulheres dessa cooperativa assegura hoje sozinha a
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Fax:+ 351 76 51 1080
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supervisão do projecto. 60% do investimento inicial

Os empregos criados estão consolidados, visto que
a empresa conseguiu atingir o equilíbrio financeiro

Nos primeiros seis meses, organizouse um curso
de costura frequentado por várias mulheres
desempregadas. Montouse uma rede de abasteci
mento de tecidos tradicionais, mobilizando as
dade. Em paralelo, fezse um trabalho de pesquisa
sobre a história da região, que veio realçar o valor

o

dos bordados e dos artigos de vestuário tradicional.
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O recurso a uma estilista para a criação de novos
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modelos não correu como se esperava. Os
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igualmente promovidos.

foi financiado pelo programa LEADER.

mulheres nas aldeias que exercem ainda esta activi
LO

Em complemento ao vestuário tradicional, outros
artigos locais, para a decoração interior, têm sido

modelos concebidos pelas mulheres da região, mais

sem mais subsídios, tendo já capacidade para finan
ciar o custo de renovação do investimento. Novas
perspectivas de comercialização surgem até
noutros países. Embora os salários se regulem pelo
salário mínimo nacional, não deixam de ser interes
santes para as mulheres da região. Para o Barroso, a
Modabarr· não é só uma nova actividade como
também uma forma de trabalho inovadora. A
empresa é de facto a primeira da região a não viver
exclusivamente do trabalho familiar.

HOLANDA

D e Brug - empresa de serviços de
manutenção
As oportunidades de emprego nos novos serviços
são identificadas e exploradas por este inovador
projecto holandês que é gerido de modo a combinar
a acção na esfera social com a procura de novos
serviços.
EmVrieheide, um bairro problemático da cidade de
Heerlen, na Holanda, a firma De Brug (a ponte),
criada em 1995, pretende alcançar um objectivo
social duplo: tornar os serviços de manutenção
para casas e jardins acessíveis a pessoas de rendimento baixo e proporcionar emprego para os
desempregados de longa duração residentes no
bairro. A empresa oferece os seus serviços a duas
categorias de clientes: os particulares e os organismos públicos. Com um estatuto de fundação, é
gerida como se fosse uma verdadeira empresa
privada, para aumentar as hipóteses de sucesso. Os
lucros asseguram a sobrevivência da empresa. Para
estar em conformidade com a lei holandesa e com
as regras em vigor no sector da construção
(normas de segurança, responsabilidade civil). De
Brug constituiu uma sociedade privada que executa
trabalhos de construção em grandes obras, em
colaboração estreita com as empresas imobiliárias.
23 desempregados há mais de 6 anos candidataram-se e obtiveram um emprego seguro na De
Brug. O processo de formação foi conduzido no

local de trabalho.Todos começaram com um
contrato de 3 meses à experiência e durante esse
período puderam conservar os subsídios de
desemprego. Posteriormente foram contratados e
o seu salário oscila entre os 100 e os I 30% do
salário mínimo nacional.

Contacto:
Director, Buurtbeheerbedrijf
De Brug, Verdragstraat. 3
NL-6414 GH Heerlen
Holanda.
Tel: + 31 45 521 38 25

IRLANDA

Youthreach
Este projecto oferece uma segunda oportunidade a jovens
sem qualificações formais. Organismos públicos e privados
proporcionam um conjunto integrado de formação e de
experiência profissional, em articulação com centros locais
que reflectem as necessidades e condições da área.
Criado em 1988  como resultado dos Programas

mercado de trabalho numa abordagem de parceria

da escola para a vida adulta e profissional  este

entre estabelecimentos de ensino e formação,

programa associa educação, formação e experiên

agências de promoção de empresas e a comuni

cia de trabalho para jovens saídos da escola sem

dade empresarial. Como formadores: animadores

qualquer diploma. Os 61 centros Youthreach asse

juvenis, trabalhadores sociais, técnicos de formação

guram todos os anos a formação de 2.450 jovens.
Os estagiários de Youthreach aprendem a identifi
car as suas melhores características e a utilizálas

Youthreach Curriculum
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ração com o sector das artes e da cultura.
Esta combinação entre educação, formação e

rompendo assim o círculo do insucesso e reto

desenvolvimento da empresa garante uma aborda

mando o controlo das suas vidas. O núcleo central

gem coerente que maximiza as competências e os

do currículo, desenvolendo competências de base,

recursos nas comunidades locais.

restauração e informática. As técnicas de comuni

Development Unit

profissional e elementos do mundo empresarial. A
experiência de trabalho é feita em estreita colabo

como ponto de partida para a aprendizagem,

inclui disciplinas como marcenaria, introdução à
Contacto:

Youthreach ajuda os jovens a integraremse no

de Acção I e 2 da CE para a transição dos jovens

cação ocupam também um lugar de relevo e
promovemse aptidões que não constam dos
programas do ensino tradicional, designadamente o
espírito de empreendimento.

ESPANHA

Mona Lisa - formação em teletrabalho
EmValladolid,juntaram-se vários parceiros para
promover o teletrabalho, através de informação das
oportunidades neste campo e da formação de teletrabalhadores, em especial mulheres.

O projecto Mona Lisa, financiado pelo programa
Leonardo da Vinci, analisou o impacto sócio-económico da introdução de novas tecnologias, em particular os efeitos do teletrabalho no emprego feminino. Sediado em Valladolid, assenta numa parceria
entre a Associação empresarial, a Associação das
Mulheres-empresárias, o sindicato, a universidade, a
Fundação para o desenvolvimento da universidade,
o Parque científico e empresas privadas.
São já resultados desta cooperação: seminários
informativos para os habitantes da região sobre o
impacto das tecnologias da informação e da comunicação; serviços de aconselhamento prestados
pelas agências de apoio às empresas, às instituições
públicas e às organizações de assalariados, relativamente ao impacto sócio-económico do progresso
tecnológico; formação sobre a utilização da internet
nas empresas.

Era objectivo geral do projecto definir teletrabalho
e as necessidades profissionais dos teietrabalhadores, desenvolver formação, informar as organizações
sobre as vantagens deste tipo de organização do
trabalho e promover a criação de novas empresas.
A abordagem em parceria permitiu às organizações
mais qualificadas ou interessadas nesta área assumirem alguns aspectos da investigação. Por exemplo, a
Associação empresarial, em conjunto com a organização sindical, participou na definição de teletrabalho e do perfil profissional do teletrabalhador. A
universidade e a fundação, em colaboração com a
Associação empresarial, promoveram formação e
intercâmbios. Os sindicatos encarregaram-se de
difundir junto dos trabalhadores as vantagens do
teletrabalho e de estabelecer regras para o
emprego dos teletrabalhadores.

Contacto:
Projet Mona Lisa
Fundación Universidad
Empresa de Valladolid
(FUEVA)
Casa del Estudiante

C/Reol de Burgos sin
E-470II

Valladolid

Espanha.

Tel: + 34 83 42 30 19
Fox: + 34 83 42 32 78
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dificuldade no mercado do trabalho, programas de
orientação e de formação profissionais e apoio na
procura e consolidação do emprego.
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As regiões diferem nas suas forças e nas suas
fraquezas, na estrutura e desenvolvimento das suas
economias e nos níveis de emprego, nas instituições
e na forma como estas colaboram entre si. E ao
nível local e regional que se devem realizar os ajustamentos entre oferta e procura de trabalho, se se
quiser evitar o desemprego e a exclusão. E a este
nível que se podem lançar iniciativas privadas,
ensaiar novas soluções, desenvolver projectos individuais e colectivos e introduzir uma gama
completa de programas públicos sectoriais.
E ao nível local que são levadas à prática as políticas
activas do mercado do trabalho: ajudas à criação de
emprego em empresas privadas ou em projectos
comunitários, concessão de vantagens para favorecer o acesso ao emprego por parte de grupos em

N o entanto, estas políticas activas não se restringem ao mercado do trabalho. Consistem também
na criação de uma dinâmica de projecto, em que a
comunidade local e os beneficiários dos projectos
se envolvem directamente, Assim, seria conveniente
que os variados actores locais envolvidos se
responsabilizassem pelos programas, assegurassem
a sua descompartimentalização e os adequassem às
prioridades e necessidades específicas das pessoas
e das organizações destinatárias. O impacto dos
recursos investidos nestes programas seria desta
forma consideravelmente aumentado.
Se as organizações políticas, sociais, económicas,
institucionais e cívicas, de um território, tiverem
margem de manobra e meios suficientes, poderão
conjugar esforços no sentido da construção de
projectos complementares, capazes de fornecer
respostas multi-dimensionais a complexos problemas individuais e colectivos. Assim se pode disponibilizar um leque mais alargado e acessível de
serviços, como por exemplo, o balcão único ou
esquemas integrados de retorno ao trabalho. A
interacção entre os parceiros permitirá reforçar a
eficácia dos projectos, ao garantir a adaptação das
acções de formação profissional às necessidades da

economia local, e ao reduzir os pesos mortos. O
controlo colectivo diminui os efeitos indesejáveis
das crises imprevistas, deslocalização do emprego
ou concorrência desleal.
É possível garantir às organizações locais o aval de
que necessitam para ensaiarem e adoptarem abordagens multi-sertoriais, baseadas na sua experiência
concreta, se se descentralizar quer a formulação
quer o financiamento de políticas em áreas como o
emprego.
Deste modo, as autoridades regionais ou locais, ou
os conselhos tripartidos regionais ou locais,
poderão intervir directamente ou a título consultivo, na definição de objectivos e prioridades, bem
como na coordenação e na execução de políticas.
As parcerias podem estabelecer-se como parte
integrante destas estruturas descentralizadas ou
paralelas. De igual modo, podem estabelecer-se em
novas associações, de tipo e composição variáveis,
ou, de maneira mais pontual ainda, através da assinatura de protocolos de colaboração.
A descentralização provoca alterações na maneira
de funcionar, não só nos actores locais mas
também nos actores de outros níveis. Ao encorajar
a experimentação, apoiar experiências-piloto, coordenar e disseminar projectos bem sucedidos, os
actores locais são elevados a parceiros dentro do

seu território, dado que uma cultura de diálogo, de
participação e de cidadania responsável promove a
vontade de imaginar, moldar e controlar o seu
futuro individual e colectivo.

REINO

UNIDO

Glasgow W o r k s - o mercado de
trabalho intermediário
Glasgow Works é um exemplo inovador da utilização
do subsídio de desemprego na criação de postos de
trabalho para desempregados de longa duração, em
áreas de actividade úteis à cidade e aos seus habitantes.

Glasgow Works é urna iniciativa que se insere

locais, de menor dimensão, constituídas por uma

em que participam as principais entidades públicas

variedade de empresas de formação, agências de

da cidade.Tratase de uma abordagem de mercado

renovação local, empresas privadas e associações.

de trabalho intermediário, visando a reinserção dos

Estas parcerias locais são apoiadas por uma equipa

desempregados de longa duração através de

de quatro agentes de desenvolvimento destacados

medidas de apoio ao emprego, formação e acom

pela Agência para o Desenvolvimento de G lasgow.

panhamento personalizado.

As funções desta equipa incluem a assistência às

Glasgow Works financia em parte os custos da
formação e dos projectos, através dos subsídios atri
buídos aos desempregados que participem no
programa nacional de Formação para o Trabalho
(Training for Work,TfW). Este financiamento
consiste no subsídio de desemprego acrescido do
abono adicional para formação e pode ser utilizado
como contrapartida às verbas do FSE, principal
Contacto:

fonte de financiamento dos projectos.

Glasgow Works, Glasgow
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Development Agency

Para reintegrar os desempregados de longa

Atrium Court 50

duração, Glasgow Works introduziu uma aborda

Waterloo Street

gem de itinerário. Deste modo, todos os novos

Glasgow G2 6HQ.

participantes, antes de iniciarem o programa, benefi
ciam de uma avaliação e aconselhamento individua
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Reino Unido.
Tel:+ 44 141 204
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lizados. A formação em desenvolvimento pessoal

Cd η

Fax:+ 44 141 248

1600

ajudaos a aprender como tirar o máximo partido
da experiência realizada no âmbito do programa.
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parcerias locais na formulação de ideias de projec
tos, o aconselhamento e a informação sobre as
regras de funcionamento. Competelhe também
assegurar o financiamento dos projectos e proceder
ao seu controlo e avaliação. Esta abordagem, articu
lada em três níveis  parceria global, equipa central
e parceria local  assegura o apoio e o controlo
político e financeiro, assim como o suporte adminis
trativo e uma abordagem coordenada das acções
locais que reflectem as necessidades e as potenciali
dades locais.
Glasgow Works concentrase em projectos que,
não só facultam aos desempregados uma experiên
cia de trabalho válida, como também contribuem
para uma melhoria da qualidade de vida e da
economia de Glasgow. Glasgow Works procura
evitar que a criação de empregos seja uma forma
encapotada de substituir empregos já existentes.

formação realça o desenvolvimento de competên

Entre os projectos realçamos alguns: "Theatre

ciaschave (as de maior interesse para os emprega

Works"  representação de peças nas escolas, sobre

dores) como o trabalho em equipa, a resolução de

temas como a droga ou a delinquência, que levaram

problemas, a flexibilidade, a capacidade de comuni

à criação de uma companhia de teatro profissional ;

car e a utilização da informática. A avaliação e o

"Electrical G oods Remanufarture"  recuperação de

aconselhamento personalizados são assegurados no

frigoríficos e máquinas de lavar roupa, para venda;

decurso de todo o processo por um conselheiro ou

"City Centre Representatives"  pessoas formadas e

tutor

contratadas como guias ou recepcionistas no centro

O comprometimento total das principais organi
zações da região é um elemento essencial. A
Agência para o Desenvolvimento de Glasgow, uma
parceria alargada e que congrega as autoridades
e o Congresso dos Sindicatos Escoceses providen

U
(.!_

Melhor dizendo, aprendem a aprender Este tipo de

locais, a Scottish Enterprise, os Serviços de Emprego

ζ

financeiro. É neste quadro que operam as parcerias

dentro de uma estratégia de renovação de G lasgow,

ciam o apoio político e um forte envolvimento

da cidade.

Os projectos seguintes demonstram como a valorização
do potencial de criação de emprego local, combinada
com formação e experiência de trabalho, pode responder às necessidades do mercado e, simultaneamente,
ajudar grupos desfavorecidos a aceder ao emprego.
BÉLGICA

NewAG - atribuir um estatuto profissional
a uma actividade tradicionalmente feminina
No princípio dos anos 90, a delegação em Liège do
FOREM (Instituto para a Formação Profissional e
Emprego daValónia) constatou que os gestores
dos lares para a terceira idade tinham uma grande
necessidade de equipas profissionais capacitadas
para apoiar os idosos em todos os aspectos da sua
vida quotidiana. A carência de pessoal qualificado
era real e, para as mulheres interessadas numa
carreira profissional na assistência geriátrica, a
oferta de formação inicial e contínua era muito
limitada.
A delegação de Liège associou-se então à federação empresarial do sector FEMARBEL e a outras
pessoas preocupadas com o problema, procurando
ajustar a oferta à procura. Uma formadora do
centro tornou-se chefe do projecto e foram em
seguida assinados vários protocolos de colaboração. As organizações locais representativas dos

parceiros sociais também aprovaram a iniciativa.
Para além dos meios próprios fornecidos pelos
parceiros, a acção foi financiada pelo programa
europeu N O W e o Fundo Nacional para o
Emprego.
Os parceiros foram bem sucedidos, pois as autoridades reconheceram a qualificação profissional de
Auxiliar Geriátrica, tendo sido elaborado e aprovado um programa de formação contínua, através
de um projecto piloto que decorreu em 1993 e
1994. A experiência foi concludente: as 48 pessoas
que terminaram a formação encontraram emprego.
Este novo programa passou a ser adoptado nos
centros de formação para adultos, que agora o
reproduzem em mais larga escala.
Contacto:
FEMARBEL
180. avenue de la Liberté
ß-/ 210 Bruxelles
Bélgica.
Tel:+ 32 2 414 05 25
Fax: + 32 2 414 01 35

ESPANHA

As escolas-oficina
O programa das Escolas-Oficina foi lançado pela
Agência Nacional do Emprego (INEM) desde 1985,
com o objectivo de criar emprego para jovens,
através de acções de formação associadas a experiências de trabalho. Em Espanha verifica-se uma
das taxas mais elevadas de desemprego entre
jovens da UE e, com este programa, pretende darse uma resposta positiva ao problema, centrando as
actividades no domínio da cultura e do património
natural e urbano e utilizando, sempre que possível,
técnicas de produção tradicionais e artísticas.
Esta iniciativa disseminou-se por todo o país,
visando introduzir os jovens no mercado do
trabalho e dar-lhes uma qualificação profissional e
encorajando simultaneamente as actividades
empresariais e o emprego.
Os programas das Escolas-Oficina duram I a 2
anos, consoante o tipo de actividade. Cada estagiário, ao completar o curso com sucesso, recebe um

"certificado de aptidão profissional", reconhecido
pelas mais importantes organizações profissionais.
O programa demonstra como a experiência prática
de trabalho, quando combinada com formação
especializada, pode criar empregos úteis e prestar
serviços social e ambientalmente úteis à comunidade local. Em Granada, as Escolas-Oficina ocuparam-se da reabilitação de edifícios abandonados,
recuperando-os para o turismo rural.Também se
organiza aqui formação em técnicas de transfor-

Contacto:

mação da madeira e dos metais.

ESCUELAS TALLER
Fundación Empresa

O dispositivo envolve uma parceria que associa
agências nacionais, regionais e locais com empresas
do sector privado e organizações sem fins lucrativos. O Ministério Nacional do Emprego, o Fundo
Social Europeu e o sector privado contribuem
financeiramente.

Universidad,
clCetti Meriem 10 - Tizda
E-18010

Granada

Espanha.
Tel: + 34 58 24 61 20
Fox: +34582441
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AUSTRIA

As Fundações para o Emprego
Em Steiermark, duas Fundações para o Emprego oferecem
aos trabalhadores despedidos a oportunidade de participa
rem em medidas activas que visam reintegrálos num local de
trabalho. As colocações reflectem simultaneamente as suas
necessidades pessoais e as do mercado local de emprego.
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Em meados dos anos 80, uma grave crise abateuse

Desde Setembro de 1996 até Janeiro de 1997, 3 I

sobre a indústria siderúrgica na região de Linz, no

homens e 15 mulheres, ao verem terminados os

norte da Austria. Os despedimentos subiram em

seus contratos de trabalho, aderiram às fundações.

flecha, e, para evitar medidas prematuras e impedir

A frequência de um curso de orientação durante

que os desempregados se isolassem e caíssem em

várias semanas permitiulhes fazer um balanço dos

depressão, surgiu então a "fundação para o

seus conhecimentos e competências e promoveu a

emprego". Em termos de forma, modo organizativo

autoconfiança necessária para projectar uma nova

e funcionamento, a fundação é semelhante a uma

carreira. No final desta fase de orientação, cada

empresa. Pretende levar as pessoas despedidas a

participante definiu um percurso individual de

encontrarem um novo rumo, a procurar formação

retorno ao trabalho.Tanto as suas necessidades

ou um novo emprego ou a criarem a sua própria

como as do mercado de trabalho foram levadas

empresa. A fundação para o emprego depende,

em linha de conta. O financiamento deste projecto

para o funcionamento e para o financiamento, de

foi assegurado por contribuições das empresas

várias entidades: a empresa que faz os despedimen

Pengg Kabel e Breitenfeld Edelstahl, assim como

tos, a comissão de trabalhadores, os assalariados

pela sociedade regional de desenvolvimento

que não perderam os seus postos de trabalho, os

económico. Os trabalhadores que mantiveram os

parceiras sociais, os municípios, a região, os serviços

seus postos contribuíram também com cotizações

públicos de emprego e uma empresa privada de

de solidariedade, a que se somaram os juros rece

estudo e consultoria, especializada em políticas do

bidos das indemnizações de encerramento e

mercado de emprego.

despedimento, que foram para isso deferidas.

Meldemannstraße, 12-14

Pengg Kabel AG e Breitenfeld Edelstahl constituem

A-1200 Wien

dois exemplos recentes de Fundações para o

Austria.

Emprego e do modo como operam. No concelho

Tel:+ 43 1 33 168 331

de Murzzuschlag. uma região de forte tradição

Fax:+43 1 33 168 105

industrial do Land de Steiermark, a queda nas

LU

encomendas forçou a sociedade Pengg Kabel, em
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Pengg Breitenfeld Kabel AG.

1996, a encerrar a sua fábrica de Breitenfeld. Criou
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Breitenfeldstraße, 1

se então uma fundação para o emprego para os

A-8662 Mitterdorf

trabalhadores despedidos. A empresa vizinha, Brei
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Austria.

tenfeld Edelstahl passava por dificuldades idênticas

Tel: + 43 38 58 30 04 32

 a procura do aço especial que fabricavam dimi

< <

Fax: + 43 38 58 30 04 4
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nuiu e a empresa decidiu reduzir o pessoal.Tam
bém aqui uma fundação para o emprego, utilizando
as ¡nfraestruturas já montadas pela Pengg Kabel
AG, passou a acolher os trabalhadores despedidos.

Enquanto frequentam este curso, os participantes
recebem um bónus adicional ao subsídio de
desemprego. O curso, na Fundação Pengg Kabel
tem uma duração média de 8 meses e o da
Fundação Breitenfeld Edelstahl cerca de 3 meses. O
Land cobre os custos da orientação profissional
dos antigos trabalhadores da Breitenfeld Edelstahl.
Em Março de 1997, a taxa de reintegração no
emprego por parte das pessoas saídas das duas
fundações atingia os 74%.

Os seguintes projectos holandeses ¡lustram como é
possível adequar a gestão de programas nacionais e
dispositivos de apoio de modo a responderem de forma
mais eficaz às necessidades das comunidades locais.
HOLANDA

Promover o trabalho e m Flevoland
Em Flevoland, a região dos "polders" na Holanda,
classificada como Objectivo I, foi implementada
desde 1995 uma experiência piloto, "Pionieren in
Flevoland", que se irá estender até I de Janeiro de
2000. No primeiro ano, a Direcção Regional do
Emprego assinou um protocolo com os parceiros
sociais e os seis municípios de Flevoland no âmbito
do qual se criou a organização independente,
"RegionaleTransfer Organisatie". Esta designação
define as missões que lhe estão confiadas: transferir
a tónica para a procura de trabalho e para acções
que permitam a sua expansão. A saber: detecção
de empregos latentes; desenvolvimento de novos
métodos de organização do trabalho; partilha do
tempo de trabalho por vários empregados; planeamento mais flexível do tempo de trabalho, etc. Um

outro tipo de transferência previsto consiste na
transformação das medidas passivas de pagamento
de subsídios em estratégias activas no mercado de
trabalho, tais como a criação de empregos subsidiados, no quadro do programa nacional Melkert II
Banen. O terceiro tipo de transferência consiste
numa redução gradual do subsídio de emprego às
empresas, para que o empregado re-integre o
mercado do trabalho não subsidiado.
Qualquer medida deste tipo pode produzir efeitos
perversos, criando privilégios injustos, efeitos de
substituição ou concorrência desleal. Na experiência "Pionieren in Flevoland", esses efeitos foram
minimizados graças à participação dos parceiros
sociais.

Contacto:
Director. Regionale Transfer
Organisatie
Postbus 2319
NL-8203 AH Lelystad
Holanda.
Tel:+31 320 242149
Fax: + 31 320 248986

HOLANDA

A conjugação de esforços no apoio aos
que procuram emprego no Limburgo
Em Abril de 1996, organizou-se uma grande
conferência no Limburgo holandês a fim de traçar
um plano de acção para incentivar a colaboração
entre municípios, organismos da segurança social e
serviços regionais de emprego. Esta colaboração é
vista como um meio de atingir 3 objectivos: encorajar os beneficiários da segurança social a regressarem à força de trabalho; optimizar os serviços prestados aos que procuram trabalho, tornando-os
mais acessíveis, mais transparentes, mais concretos
e mais flexíveis; diminuir os custos administrativos,
assegurando um atendimento e acompanhamento
comuns.

Na conferência do Limburgo, participaram cerca de
cem representantes dos municípios, dos organismos da segurança social e dos serviços regionais de
emprego. Desta conferência resultaram 5 grupos
de trabalho, cada qual correspondendo a uma das
5 sub-regiões do Limburgo. Cada sub-região criou a
sua própria estrutura consultiva, geralmente
composta por um grupo de coordenação (nível
estratégico) e um grupo de projectos (nível operacional).Vários projertos-piloto foram já seleccionados em cada sub-região.

Esta iniciativa está inserida no âmbito de um

Contacto:

programa coordenado a nível nacional para o

Presidente RBA Limburg

conjunto das regiões. Contudo, os programas de

Postbus 845

acção são definidos a nível regional.

RBA Limburg
NL-6130 AV Sittard
Holanda.
Tel:+31 46 42 03 131
Fax:+31 46 42 03 133

ALEMANHA

Serviços comunitários
e m Hamburgo
Este projecto, gerido por uma sociedade de interesse
social, tira partido de uma medida nacional para
formar desempregados dentro do quadro dos projec
tos de utilidade colectiva. As acções são consolidadas
por parcerias aos mais diversos níveis.
Hamburgo tem sido, ao longo dos séculos, o cruza

absolutamente qualquer concorrência desleal com

mento de várias rotas comerciais. As múltiplas

as empresas privadas. Uma comissão de acompa

influências exteriores enriqueceram o património

nhamento, composta por representantes dos

monumental desta cidade hanseática. No entanto,

serviços de emprego locais, da Cidade de

por falta de verba, a manutenção e o restauro dos

Hamburgo e da Câmara de Comércio, vela pelo

monumentos, dos edifícios e dos locais históricos

respeito do princípio da adicionalidade: um

nem sempre têm sido assegurados.

projecto, para ser levado a cabo pela ALH, não

Desde há alguns anos, a sociedade de interesse
social, Arbeit und Lernen Hamburg, tem centrado
algumas das suas actividades no restauro de monu

O projecto de maior dimensão começou em 199 I,

ALH

mentos, possibilitando assim aos desempregados de

quando a ALH se propôs restaurar a Igreja Angli

Haldesdorfer Straße, 60

longa duração a aprendizagem das técnicas de

cana. Construída em estilo clássico, no século

D-22179 Hamburg

restauro mais diversas e a obtenção de novas quali

passado, a igreja ficou seriamente danificada

Alemanha.

ficações.

durante a guerra, e as intervenções sucessivas a

Fax: + 49 40 64 60 09 29
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locais, da Igreja Anglicana e também de empresas e

deutschen G ewerkschaftsbundes) e por uma asso

cidadãos. Os serviços de protecção aos monumen

ciação de apoio social (Arbeitenwohlfahrt, Landes

tos da cidade de Hamburgo disponibilizaram o

verband Hamburg e.V.).

apoio técnico. O financiamento deste vasto empre

dio do Fundo Social Europeu para formação profis

emprego "primário". Para levar a cabo a sua acção,

sional. Uma comissão de restauro, sediada no

LU

ALH recorre à medida federal ABM (Arbeitsbes

bairro onde se encontra a igreja, controla a quali

cd

chaffungsmassnahme) que faculta às empresas

dade do trabalho. No início, a população local

públicas e privadas a obtenção de subsídios do

estava um pouco desconfiada, mas à medida que o

Deutsche Bundesanstalt fuer Arbeit, o Instituto

edifício foi recuperando o seu esplendor, tanto os

federal do Trabalho alemão, quando empregam

habitantes como os artesão se sentiram muito

desempregados em projectos adicionais de utili

orgulhosos com esse farto. O sucesso técnico e o
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durante quatro anos, com o apoio das autoridades

tendo em vista a sua reinserção no mercado de
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ração dos sindicatos alemães (Berufsfortbildungs
werk G emeinnuetzige Bildungseinrichtung des

trabalho para os desempregados de longa duração,

υ

Q_

Arbeit und Lernen trabalharam no projecto

endimento foi garantido pelo dispositivo ABM,
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degradação progressiva. Os colaboradores da

conjuntamente pelo instituto de formação da fede

contribuições da cidade de Hamburgo e um subsí

0

U

que foi submetida não conseguiram impedir uma
Arbeit und Lernen Hamburg foi criada em 1984,

Desde a sua fundação, ALH promove formação e
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serviços públicos.

Contacto:

Tel: + 49 40 64 60 09 19
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impacto social desta iniciativa levaram a comissão
nacional alemã para a protecção dos monumentos

De 1984 até janeiro de 1997, ALH implementou

a recompensar a ALH pelo conjunto das suas reali

206 projectos deste tipo, envolvendo 1.824 desem

zações no domínio do restauro, atribuindolhe, em

pregados de longa duração. Destes, 521 encontra

1996, o primeiro prémio da protecção dos monu

ram depois emprego no mercado de trabalho

mentos.

"primário" ou receberam formação qualificante ou
de reconversão. Para triunfar ALH tem de evitar

Intervenção rápida e iniciativas de natureza preventiva
tornaram-se a prioridade para o Conselho Regional
do Mercado de Trabalho de Storstrøm. Acrescem a
estes aspectos, metodologias inovadoras de formação
e de prática de trabalho.

DINAMARCA

O Conselho do mercado de trabalho
de Storstrøm
Na Dinamarca, a política nacional do mercado de
trabalho, da responsabilidade da Secretaria de
Estado para o Emprego, foi descentralizada. 14
conselhos regionais do mercado de trabalho
definem a política a aplicar na sua região. A semelhança dos outros conselhos, o de Storstrøm tem
um Presidente, 7 representantes do empresariado,
7 representantes dos trabalhadores e 7 representantes das autoridades regionais e locais. O director
regional do Serviço Público de Emprego é o secretário do Conselho.

£

O Conselho atribui prioridade às acções de iniciativa própria e de natureza preventiva: serviços de
qualidade adaptados às necessidades específicas das
empresas; apoio imediato aos desempregados na
procura de trabalho e de formação; identificação
das aspirações das pessoas e das necessidades do
mercado de trabalho local; harmonização das iniciativas do mercado de trabalho local.

L/STORSTRØM
Nykøbing

Contacto:
Director regional
AF Storstrøm, Storstrøm County
International Sec
Marienbergvej 80
DK-4 760 Vordingborg
Dinamarca.
Tel:+45 55 34 0155
Fax: + 45 55 34 03 55

DINAMARCA

A rotação nos empregos
A rotação nos empregos responde à necessidade de
formação e desenvolvimento pessoal para os empregados e à falta de formação e de experiência profissional para os desempregados. O dispositivo dinamarquês, que envolveu 29.000 pessoas em 95, está
agora a ser implementado noutros países da UE.
Assente em acordos entre empregadores públicos
e privados e os conselhos regionais do mercado de
emprego, o programa prevê formação para os
empregados e a sua substituição durante as acções
por desempregados, que têm uma experiência de
trabalho e podem receber formação também.
O dispositivo tem sido aplicada extensivamente na
região de Storstroem, onde em 1995 existiam 19
projectos, envolvendo 814 assalariados e 308
desempregados.
O projecto dos Correios de Nyköping é um bom
exemplo. Iniciado em 1995, envolve 48 funcionários
- homens e mulheres - que frequentam acções de

formação em gestão e em línguas. Simultaneamente. 22 desempregados tiveram 4 semanas de
trabalho e de formação em triagem e distribuição
postal; sendo depois recrutados pelos Correios,
graças a um financiamento conjunto da entidade e
do Conselho do Mercado de Emprego.
As empresas interessadas devem contactar o referido Conselho, que financia o esquema através do
fundo para o emprego e formação. Se a candidatura fôr aceite, os empregados recebem uma
"licença com vencimento" (equivalente ao subsídio
de desemprego). O empregador paga a diferença
entre o subsídio e o salário normal, durante 6
meses, no máximo.
Ao mesmo tempo, alguns desempregados são
recebidos na empresa, conservando o subsídio de
desemprego.

Contacto:
Director regional
AF Storstrøm
Vestensborg Allé, 8
DK-8400 Nykoebing F
Dinamarca.
Tel: + 45 54 88 05 05
Fax: + 45 54 88 05 55
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INTEGRAÇÃO
DAS

DAS

ESTRATÉGIAS

INTERVENÇÕES
necessidades. Aqui, os objectivos de crescimento
económico podem ser associados aos de criação de
emprego e incluir serviços de apoio à procura de
novos empregos para os grupos desfavorecidos,
como é o caso dos desempregados de longa
duração. No outro extremo, ao nível dos projectos
de menor ambição, podem criarse novos caminhos
de acesso ao emprego, articulando um certo
número de iniciativas tendentes a ajudar os grupos
desfavorecidos a assegurarem os empregos disponí
veis. Essas acções exigem que se faça um balanço da
situação e se reforcem os laços entre a escola e a
A intervenção integrada  isto é, baseada numa
interdependência entre diferentes actores  é vital

profissional e as competências sociais e empresariais

para estimular as parcerias a conceberem uma abor

e toda uma outra série de elementos capazes de

dagem estratégica. A integração associa a dimensão

interessar vários parceiros.

do crescimento económico com a da criação de
emprego, dimensões que se encontram reflectidas
nos programas e recursos dos diferentes membros
das parcerias e dos pactos. A integração aplicase a
dois níveis: o da acção e o da estratégia.
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A integração pela estratégia reveste formas diversas.
Nuns casos, os parceiros definem uma nova estraté
gia comum para a região, como parte integrante do
processo de desenvolvimento de um pacto. Noutros
casos, perante uma estratégia previamente definida e

A integração pela acção pode ser conduzida de dife

nela apoiados, os parceiros terão como função prin

rentes maneiras: num extremo, promovese a inte

cipal a constituição de um Pacto Territorial para o

gração nos grandes projectos multidimensionais, a

Emprego.

fim de dar resposta a uma enorme variedade de

<

indústria, a formação, a aquisição de experiência

Na maior parte das vezes, já existe um certo

cas das parcerias locais e regionais, com a aborda-

número de estratégias e programas, e então, a tarefa

gem conceptual, que é característica dos grandes

principal é reunir tudo isto e, por meio de uma

programas públicos e das políticas governamentais.

coordenação de objectivos, meios e acções, promover a criação de sinergias.Temos inúmeras exemplos
de tentativas para desenvolver estratégias globais,
que passam, quer pela montagem de uma parceria
estratégica entre parcerias locais, quer pela
ampliação da estratégia de crescimento económico
existente, incorporando nesta objectivos de reinserção na sociedade e no emprego. O Pacto tomase assim o motor da construção dessas estratégias
globais ou colectivas.
Estes exemplos de estratégias globais demonstram
que a integração só será bem sucedida se as estruturas e os procedimentos das parcerias forem eficazes.
A representatividade das parcerias locais e regionais
é tão importante como a existência de uma hierarquia clara dos níveis de responsabilidade. A existência de laços fortes facilita o empenhamento das
organizações comunitárias locais, das autoridades
locais e regionais, assim como do governo central.
Esses laços são essenciais para combinar a abordagem de terreno, que caracteriza a maioria das práti-

Seja como for torna-se evidente que as estruturas e
os procedimentos oficiais jamais serão suficientes
para assegurar uma abordagem integrada. Somente
através de uma verdadeira cultura de cooperação
será possível atingir resultados exemplares.

REINO

UNIDO

O P N H E - revitalização
sócio-económica em Hul
ΟΡΝΗΕ é um exemplo interessante de como algumas
agências da cidade de Hull se juntaram para responder às
necessidades sociais e económicas de um bairro degra
dado, combinando o apoio à formação e ao emprego
com o desenvolvimento das empresas.
Os bairros de Orchard Park e North Hull são
grandes empreendimentos municipais de habitação
social nos subúrbios de Hull. Na década de 80, este
tipo de bairros era caracterizado por construção
de má qualidade e ausência de qualquer actividade
comercial. Além disso, uma taxa elevadíssima de
desemprego, em grande parte de longa duração, e
delinquência e criminalidade crescentes.
O Conselho Municipal de Hull, reconhecendo a
necessidade de revitalização destas áreas, criou em
1985 um grupo de trabalho para procurar soluções
a estes problemas locais.
Foi consensual que a abordagem mais indicada
seria uma parceria que associasse os principais
organismos públicos e assegurasse o apoio do
sector privado. Assim, a nova sociedade, "OPNHE"
- de responsabilidade limitada e com garantia baseou-se no conceito de ("Business in the
Community"), que implica um envolvimento directo
Contacto:

da empresa na comunidade local. A OPNHE é uma

Director Executivo.

sociedade em que os membros não são accionistas

OPNHE Ltd.

e o conselho de administração se compõe de 4

Danepark Road

administradores sectoriais pelo sector privado, 4

Oreará Park

administradores territoriais pelos moradores, 2

LO

Hull HU6 9AR

administradores pelas autarquias locais e um direc-
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Reino Unido.

tor-geral.

Tel:+ 44 1482 806952

O

Fax:+ 44 1482 806700
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estruturado de apoio, aconselhamento e formação
para as empresas locais. OPNHE oferece formação
de qualidade e apoio às pequenas empresas em
fase de expansão, inclusivamente, no âmbito do
programa de gestão da evolução tecnológica e da
inovação, "Shield". Muitas das empresas criadas com
gias de ponta e, graças ao "Shield", introduziram

relativamente às suas necessidades e à economia

métodos de trabalho inovadores. Esta combinação

local em geral - assenta em 8 pontos: apoio e

entre apoio a desempregados e à criação e desen-

aconselhamento às pequenas empresas; disponibili-

volvimento de empresas originou, em 199 I -1996,

zação de espaços para as empresas; serviços locais

100 novas empresas e 270 novos empregos. Em

de emprego para os residentes; publicação de vagas

média, 2.000 pessoas recorrem mensalmente aos

de emprego e orientação na procura de emprego;

serviços da OPNHE.

criação de empresas comunitárias prestadoras de
serviços de proximidade, capazes de se tornar
viáveis no longo prazo, empregando residentes;
criação de um serviço de aconselhamento para
etc.; organização de creches, para facilitar aos pais a
procura e a colocação em empregos; oferta de
formação e procura de formadores para acções
locais ajustadas às necessidades locais.
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tados e se encontra também um serviço bem

resultante de uma vasta auscultação à população,
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mente uma delegação dos Serviços de emprego,
onde os desempregados são aconselhados e orien-

o apoio da OPNHE operam no sector das tecnolo-

residentes sobre endividamento, direitos sociais,

l·Z
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OPNHE teve sucesso na combinação entre apoio e
aconselhamento para o emprego. Alberga actual-

A estratégia de desenvolvimento da OPNHE -

Cd

cd

zona de influência da OPNHE - só subiu 0,1 %.
De Julho de 1995 até Julho de 1996, enquanto em
Kingston upon Hull (excluindo a zona de influência
da OPNHE) o índice do desemprego baixava
10,39%, na zona da OPNHE baixava 13,73%. Desde
Janeiro de 1991, quando a OPNHE iniciou a sua
actividade local, até 31.12.1996, 1681 residentes
encontraram emprego e 280 frequentaram acções
de formação. Construíram-se 23 oficinas e todas
estão ocupadas. Em 1993, a sociedade construiu
um centro de formação, um jardim infantil com 28
lugares e um complexo de dois andares para escritórios, onde estão instalados o Centra de Aconselhamento aos Cidadãos, o Centro de Orientação
para o Emprego, um Clube de Emprego e um café
comunitário.

Um dos factores-chave do sucesso foi a forte motivação no seio da parceria.Todos os parceiros estão
equitativamente representados no Conselho e as
decisões são tomadas por unanimidade. Recentemente, criou-se uma nova parceria - "Parceiros para
o Emprego" - com todas as agências envolvidas em
revitalização local na região, o sector privado e os
próprios habitantes. Assim, a OPNHE passou a
inserir-se numa estratégia de revitalização mais

Os resultados estatísticos são impressionantes. De

abrangente para a cidade, o que garante uma maior

1991 a 1995, enquanto a taxa de desemprego no

especialização e optimização dos recursos.

Remo Unido aumentou I 3,9%, em North Hull -

O conceito de "Caminhos" em Merseyside e a estrutura de gestão LEADER a funcionar em Redange-Wiltz
revelam a importância de articular estratégias e acções
nos domínios económico e de emprego, a firn de satisfazer as necessidades da população local.
REINO

UNIDO

Traçar caminhos para a inserção
Em Merseyside. uma região de Objectivo I, o
Conselho Municipal coopera com 38 comunidades
no quadra de uma parceria local para fazer face ao
desemprego. A estratégia de reabilitação urbana da
região assenta num princípio fundamental, a que
chamam "caminhos" (pathways): as comunidades
locais são os principais protagonistas na revitalização das zonas de exclusão, o envolvimento dos
habitantes locais garante a acessibilidade dos
serviços de aconselhamento, formação e emprego
às pessoas a que se destinam.
"Pathways" representa um pacote de medidas que
traçam um percurso visando as oportunidades de
emprego. As várias fases deste percurso exigem
fortes parcerias entre os sectores público, privado
e comunitário. Cada comunidade associada à iniciativa criou a sua parceria local, constituída por entidades do sector público, privado e comunitário,
com interesses na área. Cada parceria deve apresentar um plano que responda às necessidades
locais de desenvolvimento, nos domínios do
emprego, formação, promoção e expansão de

empresas, ambiente, saúde e carências sociais. Uma
vez aprovado, os parceiros começam a trabalhar
com as agências competentes, a fim de realizar os
projectos previstos.
Para financiar o plano local e o próprio funcionamento, cada parceria recebe apoios do FEDER ou
do FSE, em grande parte através do Programa do
Objectivo I para Merseyside, complementados
pelo Conselho Municipal e por donativos de associações beneméritas.
Em meados de 1996, as 38 parcerias locais uniramse numa rede comunitária, assegurando a participação em processos-chave de tomada de poder, o
que veio fortalecer a dimensão democrática e
representativa das "Parcerias dos Caminhos".

Contacto:
Merseyside Pathway
Network, do Graphic House
107 Duke Street
Liverpool U 4JR
Reino Unido.
Tel:+ 44 151 709 1550
Fax: + 44 151 707 1112

LUXEMBURGO

Grupo de acção local Redange-Wiltz
Na região do Haute Sûre, Luxemburgo, entre 199 I
e 1993, com o apoio do programa europeu
LEADER I, foram tomadas uma série de iniciativas
inovadoras em diversos sectores. Empenhadas em
prosseguir nesta via, I I municípios, 6 associações e
3 organizações profissionais associaram-se em
Setembro de 1995 e constituíram o Grupo de
Acção Local "Redange-Wiltz" no âmbito do
LEADER II. O orçamento do Grupo é alimentado
por Fundos estruturais europeus (FEOGA, FEDER,
FSE), Estado, municípios e investidores privados. A
Câmara da Agricultura é responsável pela gestão
administrativa e financeira. Cada parceiro tem um
representante na comissão de gestão.
Foi definida uma estratégia de desenvolvimento
regional com base numa abordagem multi-sertorial
e tomando em linha de conta as necessidades

específicas da região. A estratégia insere-se num
plano de acção que prevê projectos inovadores,
exemplares e transferíveis. O Grupo de Acção
Local coordena e apoia os projectos de desenvolvimento. Assegura também a ligação entre acções
em curso em diferentes domínios: mobilização dos
actores locais e da população em geral; aconselhamento às pequenas e médias empresas; promoção
do turismo rural; estímulo da inovação; revitalização
das economias agrícola e florestal; diversificação da
oferta de produtos culturais; protecção do
ambiente e cooperação transfronteiriça.

Contacto:
Groupe d'Action Locale
LEADER II
Redange-Wiltz
31, Grand-Rue
L-9150 Eschdorf
Luxemburgo.
Tel: + 352 89 95 Ó8
Fax: + 352 89 95 67

Os projectos seguintes ¡lustram bem como a conjugação
de objectivos sociais, económicos e de emprego - envolvendo os principais organismos públicos assim como o
mundo empresarial e as organizações de apoio ao
emprego - pode gerar novas oportunidades de emprego,
ESPANHA

Acordo industrial para a região
metropolitana de Barcelona
A área metropolitana de Barcelona, com 4 milhões

O acordo cobre as seguintes áreas:

de habitantes, é a maior região industrial da UE.

•

Concentrando 70% dos habitantes, emprega
também 70%, mas apenas cobre 10% do território
da Catalunha.

•

coesão social, procurando ainda melhorar a
confiança na região, estimular o crescimento e
aumentar o emprego.

reza);
•
•

reforço das estruturas económicas e da coesão
Contacto:
Ajuntament de Barcelona
Gran Via. 809
E-08018 Barcelona
Espanha.
Tel: + 34 3 4027457
Fax:+ 34 3 301 8876

domínios: contexto empresarial, formação e
educação, coesão e organização social, meio natural

dinâmica de actividade e iniciativa (promoção
do espírito empreendedor nas escolas, institutos
e na formação profissional);

•

patrões, sindicatos e poderes públicos locais, para
social. O acordo deu prioridade aos seguintes

formação profissional (formação profissional e
coordenação/melhoria da oferta);

Resultou do Plano Estratégico Barcelona 2000, que
definiu as necessidades da região e procurou unir

sustentabilidade (redução do consumo energético e racionalização da exploração da natu-

O Acordo é uma aliança estratégica com três
objectivos: competitividade, sustentabilidade e

acessibilidades (transportes, telecomunicações,
alojamento);

adaptação das políticas públicas locais aos objectivos do Acordo;

•

reforço do diálogo social (criação de uma plataforma permanente de diálogo entre os agentes
sociais) e da investigação.

e físico. Reconhece-se que as vantagens competiti-

O acordo é gerido por uma comissão directiva,

vas de uma região já não se baseiam directamente

com representantes de associações empresariais,

no custo do trabalho ou do capital, mas sim na

sindicatos, autoridades locais e universidades. As

produtividade global - gerada por uma gama de

acções serão implementadas a nível regional e local.

factores onde se incluem mobilidade, alojamento,
serviços e competências.

ALEMANHA

Explorar o potencial m a r í t i m o e
turístico de Bremerhaven
O projecto Schaufenster Fischereihafen, sediado no

mento de infra-estruturas, assim como a criação de

porto de Bremen, procura resolver o problema

20 empresas que geraram mais 200 postos de

surgido do declínio da indústria da pesca, restrutu-

trabalho. A nova dinâmica local possibilitou uma

rando e criando empresas relacionadas com o

maior valorização profissional com aplicação numa

porto e o seu potencial turístico. O projecto é

nova área: o turismo.

apoiado pelos Fundos estruturais, no quadra do
Objectivo 2 e das iniciativas comunitárias
RENAVAL e PESCA.

Na prática, fica demonstrada a eficácia de uma
abordagem plurisectorial para a reconversão do
porto, na forte integração das actividades de

O projecto assenta num pacto celebrado entre

formação, no apoio à criação de empresas, na

organismos privados e o sector público, sendo

criação de espaços e facilidades, no marketing, e na

coordenado pela administração do porto e pela

estreita cooperação entre os sectores público e

associação de desenvolvimento. Dele resultou uma

privado.

importante reconversão, através do desenvolviContacto: FBEG, Fish Port
Operating and development
Company Ltd. Lengstrasse /
D-27572 Bremerhaven
Tel:+49 471 97320
Fax:+49 47l 9732215

O declínio rural e a desindustrialização urbana, apesar
de serem problemas bem diferentes, têm característi
cas comuns, que podem ser abordadas em parcerias
assentes nos trunfos de cada território.
GRÉCIA

A agência de desenvolvimento de
Parnon
O declínio económico, associado à quebra na activi
dade agrícola e à perda de empregos, assola a
região montanhosa de Parnon. no Peloponeso. Para
enfrentar o problema, autoridades locais, cooperati
vas agrícolas, associações culturais, a união dos
municípios da Arcádia e da Lacónia e 42 pessoas da
região criaram uma agência de desenvolvimento.
Os 120 parceiros são todos accionistas, mas os
municípios assumem a posição principal (75% das
acções), enquanto os sócios individuais só detêm
1,4%. As actividades da agência são coordenadas
por um Conselho de Administração de 9 membros.
A Assembleia G eral, onde participam todos os
accionistas, elege um Presidente, um VicePresidente
e um Director Executivo.
A parceria elaborou um plano de desenvolvimento
da região com os seguintes pontos:
•

desenvolvimento do sector primário, explorando
as vantagens climáticas e a qualidade dos solos;

•

•

conservação e protecção do ambiente, incluindo
o recurso a energias renováveis;

•

expressão cultural e criatividade.

A agência é também responsável pela gestão do
programa LEADER II e presta informações à popu
lação local relativamente aos programas da UE. para
além de assegurar a formação dos membros da
parceria.
Tendo estabelecido ligações com outras autoridades
locais, prestalhes apoio no diagnóstico da situação
local, inquéritos e investigação.
Nascida do desejo comum de resolver graves
problemas locais, a agência de Parnon é o primeiro
exemplo de cooperação deste tipo na região, coor
denando acções que beneficiam todas as entidades
parceiras. Os sucessos iniciais catalisaram a outras
parcerias informais e outros formas de cooperação
na região.

Contacto:
TEDKA
Kennedy 37
GR-22100 Tripolis
Grécia.

promoção do turismo rural;

Tel:+30 71 225 072
Fox:+30 71 225 072

FRANÇA

Estratégias Locais de Emprego para
os desfavorecidos em Vierzon
A região de Vierzon, com os seus 26 municípios,

pessoas beneficiam de um percurso de reinserção

situada no coração de França, com uma forte

completo e de acompanhamento personalizado,

tradição industrial, conhece agora uma situação

acção que tem o apoio do Fundo Social Europeu.

económica preocupante. Com a crise instalada nas
velhas indústrias da região, o desemprego  em
especial dos jovens  é elevado. Confrontados com
estas dificuldades, os actores locais, em 1995, apro
veitaram a implementação de um Plano Local de
Integração Económica (PLIE) para promover uma
política local mais coerente em matéria de
emprego, formação e inserção.
Através da mobilização de uma parceria muito alar
gada, o PLIE de Vierzon pretende assegurar, num
prazo de 3 anos (19961998), a inserção social e
profissional de 260 pessoas em maiores dificulda
des no Mercado de Emprego de Vierzon. Estas

Para ter sucesso em encontrar um posto de
trabalho estável para os que, com grandes dificulda
des, procuram emprego, é fundamental não esque
cer os postos de trabalho no lado oposto da
cadeia. Nesse sentido, as empresas locais, os
actores económicos e a associação empresarial
ALISE (nascida no âmbito do diagnóstico regional
que precedeu a criação do PLIE de Vierzon)
desempenham um papel preponderante na dinâ
mica regional.

Contacto:
Animateur du PUE, Maison
des Cultures Professionnelles
28, avenue Pierre Sémard
F-l 8100 Vierzon
França.
Tel.■+ 33 2 48 75 85 12
Fax: + 33 2 4875

509l

O compromisso de colaborar e trabalhar para um objectivo comum pode ficar consignado num acordo entre as
autoridades responsáveis. Os seguintes exemplos
mostram como uma parceria contribui para uma maior
coesão e integração das iniciativas económicas e sociais.
IRLANDA

O Grupo estratégico do
condado de Donegal
O Grupo estratégico do condado de Donegal

Os resultados deste levantamento exaustivo foram

formou-se em 1996 para assegurar a coesão de

publicados e amplamente difundidos. A partir daí

uma série de iniciativas de desenvolvimento local.

tornou-se possível desenvolver um quadro estraté-

Esta estrutura, sem quaisquer funções executivas,

gico que integrasse as estratégias e os planos de

facilita ao nível do condado, a cooperação e o

acção existentes, de forma a poder definir-se uma

intercâmbio.

direcção clara no processo de desenvolvimento.

No condado existem muitas organizações públicas,

Isto permitiu a implementação de uma "estratégia

privadas e associativas, cujas acções múltiplas em

de coordenação", que facilita a cooperação e a

prol do desenvolvimento global formam uma teia

complementaridade no dia-a-dia. Esta abordagem

complexa. Na ausência de uma estratégia global,

está alicerçada num esforço de desenvolvimento de

foram emergindo estratégias sectoriais ou marcada-

baixo para cima, no respeito pela missão e autono-

mente locais. Assim, numa primeira fase, impôs-se

mia de cada organização da parceria, enquanto se

fazer o levantamento dos dados sócio-económicos

investe num trabalho de grupo direccionado para

e das acções já em curso.

os objectivos comuns.

Contacto:
Presidente da Mesa,
Donegal County
Strategy Group
Donegal County Council
County House. Lifford, Co
Donegal, Irlanda.
Tel: + 353 74 41066
Fax:+353 74 41205

BÉLGICA

U m compromisso para o futuro
no combate ao desemprego
A extracção de carvão, até aos anos 80, constituiu a

Contacto:
Ville de Genk Hôtel de Ville
Dieplaan, 2
B-3600 Genk
Bélgica.
Tel:+32 89 30 9l II
Fax: + 32 89 35 64 55

Em 1987, a Comissão Europeia, o governo federal

principal actividade industrial do Limburgo belga. Esta

belga, o governo flamengo e as autoridades provin-

actividade atraiu inúmeros trabalhadores imigrantes.

ciais assinaram o contrato para o futuro ("Contrat

A comuna de Genk, uma das principais cidades
mineiras do Limburgo, já em 1983 - 4 anos antes
dos encerramentos sucessivos das últimas minas e
da consequente perda de 17.000 postos de trabalho
- organizou a título preventivo um Grupo de
Contacto para o Emprego. Este Grupo é presidido
pelo Município e congrega todos os partidos políticos e os parceiros sociais. O objectivo é integrar os
emigrantes e desenvolver o emprego a curto e
médio prazo. Para isso, os parceiros trocam ideias e
propostas entre si, de forma a elaborar uma estratégia concertada.

dAvenir"), em que se comprometem a juntar
esforços e recursos ao serviço dos seguintes objectivos: criação de emprego; redução do desemprego;
melhoria do nível educacional das crianças e dos
adultos; implementação de acções específicas nas
áreas afectadas pelo encerramento de minas.
A partir de 1989, a tónica foi colocada nos programas sociais: habitação, educação, protecção social.
Entre 1987 e 199 I, criaram-se assim 41.500
empregos.
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