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No primeiro contributo para o painel, Fernando Gaspar fez uma apresentação sobre o
papel do Centro de Formação Profissional do Artesanato (CEARTE – www.cearte.pt/),
desde as suas origens (em 1986) talhado para a valorização dos saberes tradicionais
(conjugando tradição e modernidade), a favor da economia local. Esse desígnio realizase através da formação profissional e da certificação de competências, em particular dos
artesãos, apoiando a inovação e a qualificação no domínio das artes e ofícios. Desta
forma promove-se a credibilização social / valorização simbólica e a empregabilidade,
com recurso a processos de formação e aprendizagem, envolvendo diferentes formas de
cooperação, diversas parcerias e a “apropriação em rede dos recursos e competências”.
A influência nacional do CEARTE tem sido traduzida, por exemplo, em 80 locais de
formação em todo o país, mediante acordos de cooperação, e mais de 4000 formandos
em cada um dos últimos anos, sendo um fator de empregabilidade e de real criação de
emprego, em diferentes fileiras da economia, em várias situações promovendo a
diversificação das fontes de rendimento. Entre os instrumentos para a garantia da
qualidade, referiram-se o Registo Nacional do Artesanato (cerca de 180 atividades
registadas) e o Estatuto do Artesão, desde 2002, tendo dado lugar ao registo formal de
2100 entidades dedicadas ao artesanato. Também a criação em junho de 2015 do
Sistema Nacional de Qualificação e Certificação de Produções Artesanais Tradicionais
(SNQCPAT) e a recomendação no Parlamento Europeu (outubro de 2015) de que se
estenda aos produtos artesanais tradicionais não alimentares um enquadramento
normativo valorizador como o já existente para os alimentares, protegendo as
Indicações Geográficas (IG), veio no mesmo sentido.
Na segunda intervenção, José João Rodrigues fez a apresentação da Rede Colaborativa
do Mondego (RCM), dedicada aos ‘nanoprodutores’, responsáveis por microproduções
de “produtos do Mondego” de qualidade, em vários casos associados a pequenos e
médios produtores. Antes de ser rede, a RCM começou por ser uma ‘parceria
colaborativa’, desenvolvendo-se depois a abrangência do projeto com a assinatura de
protocolos, envolvendo formas articuladas de produção, promoção e comercialização
(incluindo mutualismo no trabalho, quanto à venda). Foram dados exemplos de
“produtos do Mondego” (com o apoio de parceiros presentes na sessão), que são
divulgados como produtos turísticos, promovendo-se a sua venda e consumo de modo
contextualizado, ou seja, no território. Assim, alguma animação turística é feita em

torno do que é produzido. Um dos exemplos apresentados aludia aos antigos Barqueiros
do Mondego, que levavam o sal da Figueira da Foz para Coimbra, inspirando os atuais
‘pratos do barqueiro’. A aposta na confeção esmerada com seletas produções locais / da
região veio a sugerir a designação de produtos ‘rurmet’, com um requinte construído
pela combinação harmoniosa de tradição de base rural e inovação, e sem deixar de
procurar responder às atuais exigências de comida saudável. Em vários casos conseguese a exibição dos produtos em congressos e outros eventos científicos e técnicos. Outra
das opções de marketing passou pela criação de uma aplicação para ‘smartphones’, em
quatro línguas europeias – com o nome do projeto em que se integra, designado por
“Portugal Tradicional” (www.portugaltradicional.com.pt/) – envolvendo a
georreferenciação dos produtores e com um alcance internacional diverso, com
particular incidência no domínio do autocaravanismo, em que o turista / visitante revela
grande mobilidade.
A terceira apresentação no painel foi realizada por Vítor Nogueira, em representação do
Grupo de Solidariedade Social, Desportivo, Cultural e Recreativo de Miro (GSSDCRM,
no município de Penacova – www.gssdcrmiro.pt/), centrada na Economia Social como
criadora de emprego local. Tendo o GSSDCRM o estatuto de IPSS, centra grande parte
da sua atividade no seu “Complexo Social”, que é na verdade um “complexo ativo
local” integrador e promotor de dinâmicas de desenvolvimento local. Se na dimensão do
‘social’ compreende lar de idosos, Centro de Dia, apoio domiciliário, creche e apoio aos
cuidados de saúde (além de um certo ‘social’ das seções de Desporto e Juventude, e das
seções autónomas de Escoteiros, Rancho Típico, Caça e Pesca, Cooperativa Agrícola,
Desportos radicais, Transportes de Passageiros Lda), nos domínios de uma ‘economia
plural’ diferentes projetos correspondem a duas estratégias: a) captação de recursos; b)
retenção de recursos. Esta última orienta-se para fazer circular o dinheiro localmente,
procurando maximizar o consumo de base local e reduzir a dependência do exterior.
Mas a conjugação de ambas faz-se em grande parte no âmbito do “departamento de
Projectos e Desenvolvimento”, que dinamiza um projeto de Desenvolvimento Rural,
bem como o “Portugal Tradicional” – acima referido – e a loja "Produtos da Nossa
Aldeia". Podemos dizer que o GSSDCRM aproveita as vantagens da integração
horizontal de atividades, e até de alguma integração vertical, procurando uma eficiência
sistémica de base territorial que retenha e crie emprego, numa perspetiva de
sustentabilidade, apesar das dificuldades inerentes às tendências pesadas de
configuração da economia hegemónica e da estruturação territorial que lhe corresponde.
O quarto contributo para o painel foi assegurado por Alexandre Ferraz, da Raia
Histórica (RH, Associação de Desenvolvimento do Nordeste da Beira –
http://raiahistorica.org/), organização dedicada ao desenvolvimento rural / territorial em
áreas de baixa densidade da Beira Interior, além de outros espaços (fora de Portugal),
estando inscrita como ONGD. Com o tema “Estratégias Concertadas de Intervenção nos
Territórios do Interior”, foi feita uma caraterização prévia da área de atuação da RH
(concelhos de Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda, Pinhel e Trancoso), onde se
registou uma perda de 7000 habitantes em dez anos, simbolicamente correspondente ao
“desaparecimento de uma aldeia de 700 habitantes por ano”. Este é o contexto do
desafio colocado à RH no âmbito do Grupo de Ação Local (GAL) “Castelos do Côa” e
da liderança da parceria consubstanciada na estratégia de Desenvolvimento Local de
Base Comunitária (DLBC) para o território de ‘emblema Castelos do Côa’ no âmbito
dos objetivos do ‘Portugal 2020’, que tem de fazer face a dificuldades de natureza
diversa, incluindo as de uma governança criativa que potencie da melhor forma a
resiliência e a sustentabilidade territorial.

Foi a este propósito que Regina Lopes interviu, lembrando o atual desvirtuamento de
uma filosofia inicial de mobilização do potencial criativo, própria das metodologias
integradoras de valorização dos territórios inerentes aos princípios do Programa
LEADER, e que apostava numa superior participação / liderança de responsáveis da
iniciativa privada para a gestão da ‘coisa pública’. Considerou que o sistema público,
que na Europa em geral, e em Portugal de modo acentuado, mantém uma grande força
conservadora, dispõe de pouco espaço de manobra para favorecer as dinâmicas de
competitividade que estão na base da dimensão económica (plural) da sustentabilidade.
Ou seja, a atual formatação do acesso aos fundos públicos privilegia os poderes
tradicionais, de base autárquica, eles próprios insatisfeitos com as dotações para a
satisfação das necessidades societárias locais, interpretadas do modo prevalecente –
dominando o cunho assistencial para pessoas e organizações / empresas – em
detrimento do estímulo à inovação com bases alternativas e de valorização do capital
social a diferentes níveis / escalas.
Uma conclusão mais geral sobre os contributos para este painel permite-nos salientar
alguns pontos que nos sugerem como só se podem tornar estratégicos – para as pessoas
individuais e coletivas das /nas áreas do interior, essencialmente de baixa densidade – os
domínios da economia que revelam a sua efetiva natureza plural, isto é, a economia que
compatibiliza, articulando, o público e o privado, o rural e o urbano / campo-cidade, o
social / solidário e o mercado, o tradicional e o moderno / pós-moderno, o setorial e o
territorial, o produtivo, o ambiental e o relacional, etc.
Em todos os domínios parece sobressair a importância da qualificação que leva à
preservação (qualificada) dos saberes, da certificação indutora da qualificação e da
visibilidade das iniciativas, do estímulo à criação e aproveitamento de nichos de
mercado, ligando pessoas e territórios, em parcerias, redes e domínios de interação e
complementaridade, entre produtores, entre prestadores de serviços (incluindo
mediadores), entre consumidores e, naturalmente, entre uns e outros. Tratam-se de
condições para a promoção da visão estratégica do ‘tradicional com referência
geográfica / territorial’, isto é com identidade, mas sem prescindir da inovação no
produto e no processo – conjugando tradição e inovação, com frequente recurso às
novas tecnologias –, com transferência para a acreditação que se desenvolve com o
capital simbólico.
Para viabilizar este processo, está implicada uma certa governança, nos processos de
acreditação, certificação e valorização, incluindo a gestão da promoção e capitalização
da visibilidade, que passa pela filiação e dinâmica organizativa / associativa dos atores,
tanto institucionais como da sociedade civil, que traduzem diferentes tipos de saberes.
As dimensões de marketing de produto e de fileira, de modo integrado com o marketing
territorial, dependem dessa governança para a inserção e inclusão, de pessoas,
economias e lugares / territórios, em função de uma continuada e integradora inovação
socioterritorial.

