
Plano de Desenvolvimento do Alto Minho 
Seminário de Arranque 

 

 
 
12 de Janeiro de 2012 
Viana do Castelo 
 
 



O arranque do Plano de Desenvolvimento do Alto Minho foi marcado por um 
Seminário, que se realizou no passado dia 12 de Janeiro, no Auditório do Castelo de 
Santiago da Barra, em Viana do Castelo. A este seminário de arranque seguir-se-ão 
outros seminários temáticos e sessões de trabalho, ao longo dos 18 meses em que 
decorrerá a definição da estratégia para encarar o desafio do Alto Minho para 2020 . 
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Metodologia de 

Trabalho 
 

 

 

 

Processo global de 
trabalho do Plano 

de Desenvolvimento 
do Alto Minho 

• O primeiro Seminário “Alto Minho, desafio 2020” 
marcou o arranque público do Plano de 
Desenvolvimento do Alto Minho; 

• O Plano de Desenvolvimento do Alto Minho foi 
pensado como um processo de trabalho conducente 
à definição, concertada, participada  e coerente, da 
estratégia e do plano de ação para atingir a visão do 
Alto Minho de 2020; 

• A metodologia de trabalho adotada privilegia a 
participação e o envolvimento da comunidade e dos 
agentes económico-sociais do Alto Minho na: 

• identificação das temáticas a intervencionar; 

• definição dos principais caminhos a privilegiar; 

• assumpção partilhada de decisões de intervenção.  

I Seminário: Alto Minho, desafio 2020 
 

Plano de 
desenvolvimento 
para o Alto Minho 

 

• Seminários 
• Focus-Group 
• Participação 
• Concursos 
• Documentos 
• Comunicação 
• Site 

I Seminário 
… arranque… 



• Este primeiro seminário traduz a face visível da 
abordagem metodológica adotada na construção do 
Plano de Desenvolvimento do Alto Minho: 

• conjugar capacidade técnica e vontade política; 

• potenciar a consolidação da atuação da CIM Alto 
Minho pela atuação conjunta dos seus municípios. 

 

• O processo de trabalho assumido privilegia: 

• criar as condições adequadas à participação direta 
de atores públicos, privados e da sociedade civil; 

• promover a concertação estratégica e o 
alargamento, qualificação e fortalecimento da rede 
de protagonistas regionais; 

• potenciar o estímulo à reflexão e ao debate sobre 
o futuro da região na próxima década; 

• possibilitar a identificação de temáticas centrais 
para promover o desenvolvimento da região. 
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Trabalho 
 

 

 

 

Objectivos do Plano 
de Desenvolvimento 

do Alto Minho 

Plano de 
desenvolvimento 
para o Alto Minho 

• Afirmar actuação 
da CIM Alto Minho 

• Consenso entre  a 
decisão estratégica, 
política e técnica 

• Promover o debate  
e concertação na 
tomada de decisão 

I Seminário 
… arranque… 
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TERRITÓRIO

ATRACTIVO

Viver Trabalhar

Investir Visitar

Modelo 
Operacional 

Diagnóstico Estratégia 

Plano 
de Acção 

Do quadro metodológico de referência… 
 



“Cidade 

EMPRESARIAL” 

“Cidade 

INSTITUCIONAL” 

“Cidade 

RESIDENCIAL” 

“Cidade 

LOGÍSTICA” 

“Cidade 

CULTURAL” 

“Cidade 

CONHECIMENTO” 

“Cidade  

CRIATIVA” 

“Cidade 

SUSTENTÁVEL” 

Motores explicativos dos processos 
de crescimento urbano 

Dimensões de utilização e fruição 
do território associadas à definição 

de estratégias de base territorial 

VISITAR VIVER 

APRENDER 
E 

CONHECER 

INVESTIR 
E 

TRABALHAR 

Dimensões de atractividade como 
catalisador de processos 

de desenvolvimento e crescimento 

Afirmação sequencial, cumulativa e 
desequilibrada de processos 

de crescimento urbano 

Escala de actuação 
orienta articulação metodológica variável 

Supra-municipal 
Concelho 
Estratégias de Planeamento de Base Territorial 
prevalecem, incorporando a dimensão urbana 
de planeamento 

Cidade 
Centro Histórico 

Estratégias de Desenvolvimento 
e Crescimento urbano prevalecem, sendo 

necessário garantir coerência de objectivos 
com o planeamento estratégico de hierarquia 

superior 

Coerência Estratégica dos objectivos 
de desenvolvimento local e de crescimento 

urbano influenciados pela 

Dimensão Relativa da Área de Actuação 
 

[relevância da cidade no concelho/região 
e relevância do concelho na região] 

… e do quadro conceptual de referência… 
 



Marketing  Territorial 

Plano de desenvolvimento para o Alto Minho 

 

• Espaço de excelência ambiental, 
conjugando recursos, atividades 
e equipamentos que respondam 
aos desafios de competitividade, 
mudança, coesão, flexibilidade e 
sustentabilidade 

• Afirmação no contexto regional, 
nacional e transfronteiriço, como 
polo de dinamização, 
crescimento e criação de riqueza 

• Desenvolvimento económico e 
social no contexto político-
institucional, a nível europeu, 
nacional e regional 

Do contexto do Alto Minho… 

• Identificação de cenários de 
desenvolvimento estratégico  

• Definição das principais linhas 
de intervenção  

• Identificação das prioridades 
e linhas de atuação 

• Diagnóstico global e temáticos 

• “Focus-group” e reuniões 
temáticas de trabalho 

• Seminários temáticos sobre os 
desafios futuros da região 

• Linhas estratégicas temáticas 

Metodologia Instrumentos 

• Estimular participação pública 

• Estimular  articulação entre 
os  municípios da CIM e 
promover o reforço do seu 
protagonismo 

• Site como plataforma de 
informação, participação e 
comunicação 

• Concurso escolar e de fotografia 

• Edição e divulgação 

Visão Estratégia 

… ao processo de trabalho do Alto Minho 
 

Plano de Acção 

Participação e comunicação …às temáticas de intervenção 



… continuidade 
do processo de trabalho… 

• O I seminário “Alto Minho: Desafio 2020” assumiu 
um carácter abrangente, visando despoletar o debate 
e promover uma discussão participada sobre o 
futuro da região e os desafios que se lhe colocam; 

• O contexto atual do Alto Minho leva a ponderar o 
desenvolvimento desta região a partir da 
combinação de intervenções e objetivos específicos 
em quatro temáticas de intervenção, isto é: como 
tornar a região mais competitiva, mais atrativa, mais 
conectada e mais resiliente; 

• Os instrumentos previstos ao longo do processo de 
trabalho permitirão particularizar as prioridades a 
assumir em cada temática, e os mecanismos 
indispensáveis de governação a assumir. 

• Seminários temáticos, focus-group de trabalho e 
elementos diversos de carácter técnico darão corpo 
ao conjunto de propostas de intervenção estratégica 
a ponderar e, futuramente, a assumir e implementar. 

O ponto de partida da definição estratégica 

Metodologia de 

Trabalho 
 

 

 

 

Abordagem orientada 
para definir objectivos 

por temáticas de 
intervenção 

Plano de 
desenvolvimento 
para o Alto Minho 

• Região competitiva 

• Região atrativa 

• Região conectada 

• Região resiliente  

II Seminário 

III Seminário 

IV Seminário 

V Seminário 

Focus-Group 
 

Análises 
 

Documentos  
Técnicos 



• Valorizar o  potencial dos 
recursos endógenos  
na afirmação do perfil de 
especialização competitiva  
e de clusters regionais 

• Salientar articulação entre 
o potencial endógeno que 
sustenta a especialização 
da base empresarial e os 
fatores competitivos 
exigidos para promover a 
competitividade à escala 
nacional e internacional 

• Promover a capacidade da 
região para combinar 
dinâmicas de adaptação, 
flexibilidade e mudança, 
como forma de integrar 
objetivos de coesão, 
competitividade e 
sustentabilidade 

• Sustentar mecanismos de 
antecipação de tendências 
que garantam capacidade 
para introduzir processos 
flexíveis de adaptação 

• Promover a atratividade  
da região à fixação de 
pessoas, à luz dos fatores 
que sustentam essa 
atratividade, e que são 
apreendidos como vetores 
de qualidade de vida que 
se cruzam com a dinâmica 
das atividades e do 
emprego, das instituições 
e  dos mecanismos de 
governação regional 

• Garantir o posicionamento 
da região à escala 
internacional, valorizando a 
sua posição geográfica e 
potencial de mercado 

• Valorizar os fatores que 
sustentam o posicionamento 
internacional da região 
(exportação, mercados-alvo, 
investimento e acolhimento 
empresarial, redes de 
conectividade, logística e 
canais de comunicação) 

Região 
conectada 

Região 
atrativa 

Região 
resiliente 

Uma região 

que cria emprego 

e gera riqueza 

Uma região 

capaz de se adaptar 

à mudança 

Uma região 

para viver, 

visitar e investir 

Uma região 

ligada à Europa 

e ao mundo 

Região 
competitiva 

Temáticas de intervenção 
 

Um processo de trabalho 
que identifica objetivos transversais… 

… e que formula as premissas 
de um sistema eficaz de governação  



Região 
competitiva 

Região 
conectada 

Região 
atrativa 

Região 
resiliente 

Focus-Group Seminários 

Capital regional à partida,  
os desafios e as oportunidades 

Tornar mais competitivos os sectores 
e clusters de especialização regional 

Desenvolver os caminhos 
para a internacionalização   

Tornar a região mais atrativa 
e com maior qualidade de vida 

Construir uma região flexível,  
adaptável, coesa e capaz de mudar  

Visão estratégica e governação 
Prioridades  e plano de ação 

Orientação para o mercado 

Conjugação das óticas de 
“abertura” dos mercados 

Articulação das perspetivas  
de atratividade territorial 

Incorporar as exigências 
de flexibilidade e adaptabilidade 

Suporte à formulação 
de propostas de intervenção 

Plano de Desenvolvimento do Alto Minho 
 

Visão, Estratégia  e Plano de Acção 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Reuniões de trabalho  
(abordagem temática transversal) 

Instrumentos e processo de trabalho 

Arranque 

Encerramento 

Instrumentos 

Processo de 
trabalho 
aplicado 
às diversas 
áreas 
temáticas 

Participação facilitada 
à comunidade 

(site, concurso escolar e de 
fotografia, questionários) 

Resultados 
do processo 
de trabalho 

Envolvimento exigido 
aos agentes económicos e sociais 

(participação em focus-group temáticos, 
proposta de projectos de intervenção) 



Website  
do Plano de Desenvolvimento  do Alto Minho 

 

www.altominho2020.com 
 

Um instrumento de trabalho! 

Concurso Escolar 
Desafio Ilustração Alto Minho 2020 

Desafio Jornal Alto Minho 2020 
Desafio Vídeo Alto Minho 2020 

 
Desafio Fotografia  

Alto Minho 2020: Uma região 
competitiva, conectada, 

atrativa  e resiliente 

 

Plataforma de suporte: 
• à participação pública 
• à mobilização de contributos e 

iniciativas 
• à divulgação de informação  
• ao lançamento de questionários 

e inquéritos 
• à divulgação de publicações 

gerais e específicas 
• à publicitação e 

acompanhamento das iniciativas 
e debates a promover 
(seminários, focus-group, 
análises diversas, etc.) 

Participação e comunicação 




