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Análise da Eficácia, Eficiência e Valor Acrescentado 

de Políticas Públicas Place-based –  

uma aplicação a territórios rurais

Anabela Santos1, Maria Manuel Serrano2 e Paulo Neto3

Resumo: O lançamento do Programa LEADER, em 1991, imprimiu uma nova 
dinâmica à política de desenvolvimento rural da União Europeia. Este programa, 
concebido para fomentar o empreendedorismo, potenciar o crescimento económico 
e estimular a inovação nas zonas rurais, distinguiu-se dos modelos clássicos 
de política pública por assentar numa abordagem territorial, multissectorial e 
integrada. Este artigo tem como principal objetivo a análise do valor acrescentado, 
da eficácia e da eficiência do Programa LEADER, na região Alentejo, ao longo das 
três primeiras fases da sua implementação. Para atingir este objetivo analisou-se 
a totalidade dos 2.706 projetos de investimento executados e financiados pelo 
LEADER, no período de 1991 a 2006, no Alentejo4, tendo sido consideradas no 
estudo as seguintes dimensões de análise: localização geográfica, tipo de promotor, 
atividade económica e natureza da despesa efetuada. A recolha de dados estatísticos, 
junto das entidades nacionais gestoras do Programa, permitiu a realização de uma 
análise estatística descritiva de indicadores financeiros e de impacto. Os resultados 
obtidos permitiram concluir que o LEADER contribuiu para uma nova dinâmica 
socioeconómica, uma vez que contribuiu para uma especialização do investimento 
realizado em torno de dois setores de atividade considerados hoje estratégicos 
para o Alentejo: o turismo e a agroindústria. Contudo, o LEADER revelou-se 
pouco expressivo nas despesas com I&DT, precisamente aquelas atividades cujo 
contributo poderia alavancar a competitividade das empresas locais.
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1. Introdução

As políticas públicas place-based, focadas nas 
prioridades e potencialidades de um territó-
rio ou região, têm assumido progressivamente 
um papel crescente, enquanto instrumento de 
desenvolvimento local. Um dos exemplos mais 
conhecidos de políticas placed-based aplicadas 
a territórios rurais é o Programa de Iniciativa 
Comunitária LEADER – Ligação entre Ações de 
Desenvolvimento da Economia Rural (OECD, 
2006, p. 94). Segundo o Comité Económico e Social 
Europeu (CESE, 2011), ao longo dos últimos 20 
anos, a abordagem LEADER demonstrou ser viá-
vel, o que levou este organismo a recomendar o 
alargamento da metodologia LEADER a outros 
programas operacionais para o período pós 2013. 
Inclusivamente, o Quadro Estratégico Comum 
(QEC), delineado pela Comissão para o período 
2014-2020, pressupõe como condição prévia de 
acesso ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), a existência de Estratégias 
de Investigação e Inovação Nacionais/Regionais 
para a Especialização Inteligente (RIS3), em cada 
Estado-membro (FORAY et al., 2012, p. 12).

O Programa de Iniciativa Comunitária 
LEADER surge em 1991, num contexto marcado 
por profundas mutações da estrutura econó-

mico-social da sociedade rural, nomeadamente: 
i) propensão para o envelhecimento populacio-
nal; ii) fraca concentração demográfica e iii) redu-
zido rendimento per capita. Face à incapacidade 
das teorias sectoriais e/ou exógenas para alte-
rar a tendência de declínio do mundo rural, a 
Comissão Europeia veio defender, no documento 
“O Futuro do Mundo Rural”, publicado em 1988, 
a necessidade de ser experimentada uma nova 
abordagem para o desenvolvimento rural, a qual 
deveria ter um enfoque territorial e uma inter-
venção das comunidades locais na procura das 
soluções (CHAMPETIER, 2003). Paralelamente, 
assiste-se, na mesma data, a uma reformulação 
do papel dos fundos estruturais europeus com o 
Regulamento CE nº 2052/88, o qual veio prever 
a necessidade de uma “maior concentração dos 
instrumentos públicos nas regiões mais caren-
ciadas, [...] [tornando] quase inevitável a criação 
de um programa inovador para contrariar o des-
povoamento e o ciclo de empobrecimento das 
áreas rurais” (MORENO, 2003, p. 3). É precisa-
mente neste contexto que foi criado o Programa 
LEADER, o qual foi usado para canalizar recursos 
financeiros para zonas mais desfavorecidas, como 
os territórios rurais de baixa densidade popula-
cional, com dificuldades de acesso ao financia-
mento externo (OECD, 2006).
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