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ABSTRACT 
This paper analyses the evolu-

tion of the notion of territorial 

cohesion in the European Union, 

with an emphasis on the impor-

tance given to the processes of 

participation and to the specif-

icities of local realities. Despite 

space and territory has always 

received attention from the eco-

nomic theories of development, 

only recently the territorial di-

mension was considered funda-

mental by the European Union. 

Even though the European Rural 

Development Policy has always 

had a greater territorial focus 

than other European policies, 

the real relevance of participa-

tory models and the involvement 

of local actors within this policy 

has been questioned and must 

be scrutinized. The reference to a 

Portuguese cooperative financial 

institution illustrates this as-

sessment by providing evidence 

on the role that a local institution 

can play in rural development.
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RESUMO 
O artigo analisa a evolução da noção de coesão 

territorial no contexto da União Europeia, evidenciando 

a importância atribuída aos processos de participação e 

às especificidades das realidades locais. Por um lado, e 

apesar da presença das dimensões espacial e territorial 

na teoria económica do desenvolvimento, apenas 

recentemente a dimensão territorial foi considerada 

fundamental por parte da União Europeia; por outro 

lado, e embora a Política de Desenvolvimento Rural 

tenha uma perspectiva territorial mais forte do que 

outras políticas europeias, a relevância dos modelos 

participativos e o envolvimento efectivo dos actores 

locais no âmbito desta política tem sido criticado e 

deve ser objecto de escrutínio. A consideração de uma 

cooperativa financeira Portuguesa tem como propósito 

a ilustração destes aspectos ao permitir evidenciar o 

papel que uma instituição local pode desempenhar no 

desenvolvimento rural.
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