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CLLD: Uma oportunidade de financiamento da UE, para iniciativas 
comunitárias locais relacionadas com alterações climáticas e 

sustentabilidade 

 

 

Em Janeiro de 2014, a UE irá lançar uma série de novas iniciativas de 
financiamento, uma das quais, o CLLD, poderá proporcionar oportunidades 
directas para financiar projectos e iniciativas locais relacionados com alterações 
climáticas e sustentabilidade. 
 

 

O que é o CLLD? 

 

 

Desenvolvimento Local Liderado pela Comunidade (CLLD, em inglês) é, no 
contexto da UE, uma abordagem ao desenvolvimento local, que envolve parceiros 
locais (dos sectores público, privado e comunitário) trabalhando em conjunto, para 
desenvolver e implementar uma estratégia de desenvolvimento local, que 
responda às necessidades e oportunidades locais. Esta abordagem surge e 
desenvolve-se a partir do que foi o programa LEADER da UE. Parcerias locais 
envolvidas no CLLD poderão tornar-se os agentes de distribuição dos fundos da 
UE, que são direccionados para projectos e iniciativas que suportem a 
implementação da estratégia de desenvolvimento local. 
 

 

Como é financiado? 

 

 

Para o período de 2014 a 2020, o CLLD irá continuar como uma parte obrigatória 
dos Programas de Desenvolvimento Local, financiados pelo Fundo Agrícola 
Europeu de Desenvolvimento Rural (FEADAR). Isto é conhecido como o Eixo 
LEADER (ver abaixo). 
Também se manterá como parte do Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e 
das Pescas (FEAMP) (ver abaixo). No entanto, passará agora a ser também uma 
opção no contexto do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do 
Fundo Social Europeu (FSE), o que expande o potencial do CLLD para as áreas 
urbanas e aumenta o espectro de assuntos/problemas  cobertos. Parcerias locais 
que adiram a uma abordagem de CLLD poderão optar por procurar  financiamento 
para as suas estratégias de desenvolvimento local em uma ou mais das fontes 
referidas. O fundo, ou conjunto de fundos usados vai depender do objectivo da 
estratégia. 
 

 

Como podem beneficiar os Grupos de Transição, Ecovilas e outras 
iniciativas comunitárias relacionadas com as alterações climáticas e 
sustentabilidade? 

 

 

http://enrd.ec.europa.eu/leader/en/leader_en.cfm


 

Prevê-se que a acção comunitária local relacionada com as alterações climáticas e 
a sustentabilidade seja elegivel como uma área a ser apoiada pelo CLLD. Existem 
três formas principais, através das quais os grupos locais activos nesta área 
poderão beneficiar: 
 

 

1. Se já existe uma parceria local, poderá concorrer para esta parceria para 
financiamento para projectos/acções específicos 

2. Como membros do sector comunitário local poderão procurar representação na 
parceria local e/ou ter um papel activo no desenho e implementação da estratégia 
de desenvolvimento local (grupos que queiram seguir este caminho poderão 
querer juntar forças com outros grupos semelhantes na mesma área) 

 

 

3. Um ou mais grupos locais (grupos de transição, ecovilas, etc) na mesma área 
poderão querer criar uma nova parceria local. 
 

 

Grupos  de áreas rurais, onde já existam grupos LEADER ou outro tipo de 
parcerias poderão ter mais beneficios se se concentrarem nos pontos 1 e 2. No 
entanto, grupos de áreas urbanas, ou outras áreas onde não existam parcerias 
prévias  terão também a hipótese de seguir o caminho indicado em 3. 
 

 

 

O que devem os grupos interessados fazer a seguir? 

 

 

Cada Estado Membro da UE poderá decidir como deve ser aplicado o CLLD, 
dentro da sua área de juridisção. Por exemplo, alguns poderão decidir que o CLLD 
só poderá ser aplicado em áreas rurais ou pesqueiras, e outros disponibilizá-lo 
também para áreas urbanas. Em alguns países, regiões diferentes poderão 
adoptar abordagens diferentes. Assim, o primeiro passo deverá ser verificar qual a 
situação no vosso país ou região. Isto poderá ser feito contactando o ministério 
responsável pelos fundos estruturais da UE ou pelos fundos de desenvolvimento 
rural (ver link abaixo). 
 

 

Depois de verificar qual a situação, é necessário descobrir se existe uma parceria 
local na área ( o ministério também poderá fornecer esta informação, ou verifiquem 
os links LEADER e FARNET abaixo). Se existir, este poderá ser o vosso ponto de 
partida, de maneira a explorar os pontos 1 e 2 referidos acima. 
 

 

Se não existe nenhuma parceria local na vossa área, então terão de descobrir se 
está a ser formada alguma ou poderão discutir com o ministério a possibilidade de 
estabelecer uma (ponto 3 acima). Para grupos que considerem liderar o 
estabelecimento de uma nova parceria local é importante realçar que existe 



 

financiamento para as fases/acções preparatórias (custos associados ao 
estabelecimento de uma nova parceria local e à preparação de uma estratégia de 
desenvolvimento local). Despesas incorridas a partir de 1 de Janeiro de 2014 
poderão ser elegíveis a este apoio. Verifiquem com o respectivo ministério. 
 

 

Mais informações 

 

 

Será publicado um guia detalhado do CLLD para potenciais beneficiários até ao 
final de 2013. Este outros documentos relevantes estão a ser publicados  em 
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/experts_documents_en.cfm 

 

 

Informação sobre o LEADER, incluindo parcerias locais existentes em áreas rurais 
(LAG’s) : http://enrd.ec.europa.eu/leader/en/leader_en.cfm 

 

 

Informação sobre o CLLD no FEAMP (FARNET), incluindo parcerias locais 
existentes em áreas pesqueiras (FLAG’s) : 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/ 
 

 

Portal único das finanças da UE (incluindo os contactos nacionais para os fundos 
estruturais e de desenvolvimento rural): 
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-
finance/index_en.htm 

 

 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/experts_documents_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/en/leader_en.cfm
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm

