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Resumo 

 

O presente trabalho procurou analisar aspectos do setor produtivo industrial de açúcar e álcool 
de Pernambuco, comparativamente ao segmento no Sudeste do País. Observou-se que as escolhas 
tecnológicas, que propiciaram melhorar a performance e a conseqüente ampliação das vantagens do 
Centro-Sul, estão vinculadas, tanto às vantagens interregionais, como às intra-empresariais. Em contra 
partida, no caso de Pernambuco, muito embora tenha havido incremento na incorporação de 
tecnologias em empresas sucro-alcooleiras, isso não se generaliza e ainda encontram-se práticas de 
gestão baseadas na intuição e no uso continuado de tecnologia sem busca constante de melhorias. 
Com isso, mostrou-se que os perfis estruturais e tecnológicos do setor sucro-alcooleiro, em São Paulo 
e Pernambuco, são muito diferentes. Além disso, procurou-se estudar diferenças de comportamentos 
de empresas pernambucanas e, como exemplo, confrontaram-se os perfis de duas unidades industriais 
de Pernambuco, de modo a ilustrar, como as dimensões tecnológica e estrutural podem afetar a 
competitividade entre empresas. 

1. Introdução 

                                                 
1 Pesquisador Titular da Fundação Joaquim Nabuco e Professor da Universidade Federal de Pernambuco. Doutor 
em Economia pela UNICAMP. 
2 Economista da Fundação Joaquim Nabuco. Mestre em Engenharia da Produção pela Universidade Federal de 
Pernambuco. 
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A operação em uma indústria sucro-alcooleira envolve um grande número de variáveis bem 
como de controles ao longo de toda sua cadeia de valor3, o que torna a seqüência das operações muito 
complexa. O processo se torna mais eficiente quanto maior for a eficácia das diversas operações4 
realizadas ao longo de toda a cadeia.  

O objetivo deste artigo é analisar o impacto de mudanças tecnológicas, propostas atualmente, 
que afetam o rendimento industrial, a capacidade de moagem e o tempo aproveitado de operação na 
atividade fabril, para o parque industrial de Pernambucano entre as safras de 1999/00 à 2004/05.  

A análise de desempenho individual das empresas sucro-alcooleiras de Pernambuco, ao 
longo de seis safras consideradas (1999/00 a 2004/05) , permitiu reuní-las em quatro Grupos 
diferentes, definidos a partir de uma pontuação atribuída a cada uma delas, de acordo com sua 
performance média. 

Foram analisadas 19 empresas, no período compreendido pelas safras de 1999/2000 a 
2004/05, verificando-se o desempenho médio individual e global de cada um dos três indicadores 
adotados – rendimento industrial em kg/h , capacidade de esmagamento em t/h e tempo aproveitado 
em % de h, cujas médias globais de todo o período analisado foram de 97,58 kg/t (rendimento 
industrial), 235,17 t/h (capacidade de moagem) e 71,18% de horas operadas (tempo de operação). 
Comparou-se o desempenho de cada uma das empresas com essas médias globais. As que 
registraram performance superior à media, nos três indicadores, formaram o Grupo 1. O Grupo 2 
agregou as empresas que tiveram performance superior à média, em dois indicadores. O Grupo 3 
incorporou as empresas cuja performance superou a média em apenas um indicador. Enfim, o Grupo 4 
reuniu as empresas que não tiveram performance superior à média em nenhum dos indicadores. 

Buscando-se uma análise mais abrangente das diferenças existentes entre as empresas 
pernambucanas, procedeu-se à classificação dessas empresas em quatro Grupos. Para a formação 
desses Grupos, calcularam-se, para todo o período, as médias dos três indicadores de desempenho, 
relativamente a cada uma das 19 unidades industriais selecionadas e também ao conjunto das 

                                                 
3 Cadeia de Valor segundo Porter (1996) é a integração das funções de um sistema de produção. 
4 São as seguintes às operações mais importantes do processo de produção na industria sucro-alcooleira: (i) 
recepção, descarregamento e transporte da cana, preparo da cana para moagem, extração do caldo, filtração, 
sulfitação e clarificação do caldo. Concentração, evaporação, cozimento, cristalização, turbinagem, fermentação 
do caldo para preparação do caldo, operação final de empacotamento e armazenagem, vendas, etc.  
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empresas. Em seguida, as médias de cada empresa foram comparadas à média global do setor, para 
efeito de classificação. Ressalte-se que foram selecionadas apenas as empresas que tivessem 
efetivamente operado e oferecido informações ao Sindicato das Indústrias de Açúcar e Álcool de 
Pernambuco - Sindaçucar, no período compreendido pelas safras de 1990/2000 a 2004/05. 

Para tal fim, no item 2 apresentaremos o perfil do Setor em Pernambuco; no item 3  a 
apresentação e o perfil dos indicadores de desempenho usados na análise; No item  4  será analisado 
o comportamento dos indicadores descritos,  a partir da análise de testes estatísticos realizados com os 
dados disponíveis para 19 unidades industriais nas cinco safras em questão. O item 5 será dedicado as 
considerações finais. 

2. O Setor em Pernambuco 

A capacidade média de esmagamento do segmento pernambucano na safra 2004/05 foi de 
mais 620 mil de toneladas sendo que sete empresas, cujo esmagamento médio foi de mais de 1,1 
milhões de toneladas safra concentraram 53,1% desta capacidade; 12 empresas médias, com 
esmagamento médio de quase 580 mil de toneladas, concentraram 38,2 % da capacidade; e oito 
pequenas empresas concentraram, com esmagamento médio de 180 mil toneladas.  

A menor empresa do grupo das pequenas esmagou 46 mil toneladas e a maior empresa do 
grupo das grandes esmagou mais de 1,5 milhões de toneladas, correspondendo a um nível um pouco 
acima da média paulista. É possível deduzir que a produção está concentrada nas empresas grandes 
que respondem por mais de 53 % da capacidade de esmagamento. 

 

 
Grupo 

Número 
de 

Unidades 

Capacidade de 
Esmagamento 

Médio 
(Em 1000 t) 

Capacidade de 
Esmagamento 

Máximo 
(Em 1000 t) 

Capacidade de 
Esmagamento 

Mínimo 
(Em 1000 t) 

Participação  
no Total 

Esmagado 
(%) 

Grandes 7 1102500 1504000 950000 53,1 

Médias 12 579800 775936 436137 38,2 

Pequenas 8 180100 382420 46000 8,7 
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Total 27 620800 1504000 46000 100 

Fonte: Sindaçucar (2005) 

 
Tabela 1   Perfil das Unidades Industriais de Pernambuco na Safra 2004/05 

O segmento vem se ré-configuração com a diminuição no número de Unidades Industriais 
acarretando a crescente concentração da produção nas sete unidades industriais de grande porte ao 
longo das últimas seis safras. Das 35 Unidades em operação na safra 99/00, 27 permanecem ativas. 
Dessas 27, sete concentram quase 53% da produção. 
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Fonte: Sindaçucar (2004) 

Gráfico 1  Evolução do Número de Unidades Industriais por Grupo de Análise, nas Safras 
1999/00 – 2004/05 

O percentual de participação desse grupo de sete usinas (grandes) no total da 
produção do estado evolui de 38,52% na safra 1999/00 para 52,60% do total da produção em 
2004/05.  
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Fonte: Sindaçucar (2004) 

Gráfico2  Evolução da Moagem por Grupo de Análise, nas Safras 1999/00 – 2004/05 

 

Por último destacamos que, muito embora as usinas tenham moído um volume 6.3% menor de 
cana na safra 2004/05 do que na safra 2003/04, constatamos que os volumes de açúcar e álcool 
produzidos foram maiores em 0,7% e 2,7% respectivamente, o que demonstra que houve aumento na 
produtividade industrial média. 

O aumento de produtividade no campo e na industria tende a ser uma das únicas saídas 
viáveis para a sustentação do setor, já que as perspectivas de ampliação das áreas plantadas são 
muito limitadas. Os aumentos de produtividade, entretanto, têm uma relação direta com a adoção de 
novas tecnologias e, conseqüentemente, com a realização de investimentos. As informações obtidas, 
sejam pela leitura dos indicadores de performance, sejam através das pesquisas realizadas, nos 
conduzem a concluir que nem todas as empresas puderam recorrer à modernização. Na 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional 

4 a 6 de Julho de 2008  
 

 
2337 

impossibilidade de analisar a situação de cada uma das empresas do estado, abordaremos os 
aspectos relativos a duas unidades industriais que se encaixam neste perfil levantado. 

 

3. Indicadores de Desempenho 

Considerando-se as limitações de informação e as dificuldades de acesso a dados mais 
pormenorizados, empregaram-se os seguintes indicadores: (i) rendimento industrial, medido em 
quilogramas de açúcar por tonelada (kg/t) de cana moída; (ii) capacidade horária efetiva de 
moagem, calculada em toneladas de cana por hora (t/h) de operação; e (iii) tempo efetivo de 
operação, avaliado como tempo efetivamente aproveitado (%) em relação às horas totais de operação.  

Fernandes (2003, p.137) define rendimento industrial como: 

“... a quantidade de produtos que foram obtidos por unidade 

(toneladas) da matéria-prima (cana) processada...”. Assim, rendimento 

de açúcar por tonelada de cana deveria ser denominado “rendimento 

agroindustrial”. E o rendimento de álcool em “rendimento agroindustrial 

do álcool”, uma vez que dependem da qualidade da matéria-prima e 

da eficiência industrial...”. 

No caso de Pernambuco, as usinas esmagam cana para a produção de açúcar, tendo o mel 
como subproduto. Esse mel é que é utilizado no processo de destilação para a obtenção do álcool, nas 
destilarias anexas. Já as destilarias processam a cana para obtenção de álcool. 

O segundo indicador, capacidade de moagem, faz uma radiografia do porte da empresa e da 
sua capacidade de reduzir custos, mediante ganhos de escala. Payne (1989, p.45) reforça a 
importância da capacidade horária de moagem, ressaltando a eficiência na extração de caldo com alto 
teor de sacarose: 

“... a capacidade do tandem é determinada pela capacidade dos rolos 

de receber a cana e transportá-la pelo atrito entre os rolos (...) a seção 

de moagem é projetada para uma capacidade nominal de recuperação 

de caldo. A moenda deve aceitar a quantidade de cana desejada por 
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unidade de tempo e expelir a porcentagem esperada de caldo. Os 

resultados reais obtidos dependem de como a moenda é regulada, 

operada e mantida (...) Bom preparo significa liberação de alta 

porcentagem de caldo da estrutura celular da cana, sem a redução da 

fibra que comprometa a alimentação do terno da moenda... a operação 

eficiente exige controle estrito das variáveis operacionais, das quais as 

principais são: peso da fibra por hora, velocidade, carga hidráulica e 

manutenção”.  

 

O aumento da capacidade de moagem pode não levar a um aumento significativo do 
rendimento industrial, conforme se discutirá adiante, mas requer a adoção de controles mais rígidos e, 
principalmente, integração com as operações realizadas no campo, como seleção da matéria-prima 
adequada, tempo de corte e transporte.  

O terceiro indicador, tempo efetivo de operação, indica a eficiência do sistema produtivo em 
otimizar os usos de seus recursos disponíveis. As interrupções nas operações decorrem de três fatores 
principais: (i) falta de cana para processamento; (ii) falhas elétricas e (iii) falhas mecânicas. Tanto 
maior será a eficiência, quanto maior for o tempo de operação da unidade industrial, em período de 
safra. As empresas com maior capacidade de intervir para a superação das possíveis paralisações são 
as que se mostram efetivamente mais eficientes. Correa e Gianesi (1996, p.335) aludem ao fato de 
que: 

“... eventos incertos vão sempre ocorrer em sistemas complexos como 

são os sistemas de produção. Como é difícil antecipar onde, no 

sistema, os eventos vão ocorrer, é necessário que o sistema esteja 

protegido em seus pontos frágeis ou críticos. Além disso, a produção 

de um item pode envolver várias operações de processamento e 

transporte de materiais... essas incertezas devem-se à falta de 

consistência do operador, limites na capacidade do equipamento, 

quebras do equipamento etc. É impossível para os sistemas de 

produção eliminar a componente aleatória dos tempos de execução”.  
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Será, portanto, mais eficiente a empresa que reduzir ao máximo as incertezas, que atrasam a 
execução das operações e aumentam o tempo “ocioso” do processo. Quando da ocorrência de 
paralisações, a empresa pode ter comprometimentos no desempenho do processo produtivo , limitando 
a eficiência da sua operação e, conseqüentemente, reduzindo a sua competitividade.  

A análise do comportamento dos indicadores propostos permitiu, tanto em nível global, quanto 
em nível dos Grupos de empresa, avaliar-se a performance média do setor e a posição de cada Grupo, 
relativamente à média. O distanciamento de uma empresa ou de um Grupo, em relação à média, pode 
significar uma posição competitiva vantajosa (caso o afastamento esteja acima da média) ou 
desvantajosa (caso o afastamento esteja abaixo da média). A análise dos Grupos também facultou 
avaliar-se a influência da tecnologia e do porte estrutural na vantagem competitiva. 

4. Análise dos Grupos 

A Tabela 2 abaixo apresenta a formação dos quatro Grupos, de acordo com os critérios 
estabelecidos.  A análise indicou que: 

a) as empresas Olho d’Água, São José, Cucaú, Petribu, Santa Teresa, Trapiche e 
Pumaty obtiveram no período, índices médios superiores às médias globais dos três 
indicadores, formando o Grupo 1; 

Unidade 
 

Tempo de 
Operação 

Unidade 
 

Rendimento 
 

Unidade 
 

 
Capacidade 

 

  Grupo 1    

Olho d’Água 86,150 Pumaty 104,780 Olho d’Água 358,700 

São José 82,333 São José 104,540 São José 335,100 

Cucaú 79,450 Olho d’Água 102,803 Trapiche 327,300 

Petribu 79,333 Petribu 102,203 Petribu 322,600 

Santa Teresa 74,633 Santa Teresa 100,428 Pumaty 320,600 

Trapiche 74,433 Trapiche 99,910 Cucaú 301,700 

Pumaty 74,410 Cucaú 98,915 Santa Teresa 277,900 

Média 78,678 - 101,940 - 320,557 
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  Grupo 2    

Ipojuca 79,967 Ipojuca 101,920 Ipojuca 184,300 

Laranjeiras 70,800 Laranjeiras 99,745 Laranjeiras 232,100 

Média 75,383 - 100,833 - 208,200 

  Grupo 3    

Salgado 74,133 Salgado 97,498 Salgado 177,100 

Cruangi  62,550 Cruangi 91,830 Cruangi 207,400 

Média 68,342  94,664  192,250 

  Grupo 4    

Bom Jesus 70,667 Bom Jesus 91,447 Bom Jesus 134,600 

Catende 55,783 Catende 93,683 Catende 191,600 

Interiorana 66,117 Interiorana 97,228 Interiorana 192,100 

N.Sra. de Lourdes 8,385 N. Sra. de Lourdes 63,022 N. Sra. de Lourdes 12,800 

Una 68,317 Una 87,598 Una 117,200 

União 72,983 União 94,643 União 197,300 

Vale Verde 71,050 Vale Verde 94,025 Vale Verde 151,100 

Maravilhas 38,067 Maravilhas 93,268 Maravilhas 204,300 

Média 59,672  90,810  161,614 
                                                                           Global 

Média Geral        67,49       94,44    208,30 

Fonte: Sindaçucar ( 2005) 

Tabela 2  Classificação das Unidades Industriais por Grupo, conforme o Desempenho Médio por 
Indicador,  no Período Analisado. 

 

b) as empresas Ipojuca e Laranjeiras tiveram médias superiores às globais de dois 
indicadores, formando o Grupo 2; 

c) as empresas Salgado e Cruangi obtiverem índices médios superiores à média global 
de um indicador, formando o Grupo 3; 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional 

4 a 6 de Julho de 2008  
 

 
2341 

d) As empresas União, Vale Verde, Bom Jesus, Una, Interiorana, Catende, Nossa 
Senhora de Lourdes e Maravilhas não conseguiram apresentar performance acima das 
médias globais de nenhum indicador, formando o Grupo 4. 

Quando considerado apenas o indicador rendimento industrial, o exame revela que os Grupos 
1 e 2 apresentaram performances médias muito semelhantes: respectivamente, 101,94 kg/t e 100,83 
kg/t. Já os Grupos 3 e 4 registraram médias de desempenho de 94,66 kg/t e 90,81 kg/t, 
respectivamente. 
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Capacidade em t/h

Tempo de Operação em % de h 78,68 75,38 68,34 56,42

Rendimento em kg/t 101,94 100,83 94,66 90,81

Capacidade em t/h 320,56 208,20 192,25 161,61

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

 
Fonte: Sindaçucar (2005) 

Gráfico 3  Análise Comparativa  dos Indicadores de Desempenho Médio das Unidades Sucro-
alcooleiras de Pernambuco, por Grupo, no Período Analisado 

A diferenciação persiste nos outros indicadores. Quando se avalia, por exemplo, a capacidade 
de moagem, a vantagem do Grupo 1 é nítida: sua performance média chegou a 320,56 t/h, enquanto 
os Grupos 2, 3 e 4 alcançaram, respectivamente, médias de desempenho de 208,20 t/h, 192,25 t/h e 
161,61 t/h. 
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O tempo de operação também ressalta os Grupos 1 e 2, que tiveram  médias de desempenho, 
respectivamente, de 78,68% e 75,38% de horas, no período. Já os Grupos 3 e 4 apresentaram 
performances de 68,34%  e 59,67% de horas efetivamente trabalhadas.  

Essa análise põe em destaque as causas básicas das diferenças existentes entre as empresas 
pernambucanas5. De outra parte, a adoção de um posicionamento estratégico pode levar a uma 
situação de vantagem competitiva, mediante: (i) economias de escala; (ii) padrão de utilização da 

capacidade; (iii) elos na cadeia de valor; (iv)  integração; (v)  aprendizagem; (vi) inter-relações; 
(vii) localização; (viii) oportunidades; (ix) fatores institucionais; e (x) economias de escopo. 

Considerando-se tais fatores e analisando-se o comportamento dos quatro referidos Grupos de 
empresa, pode-se inferir que as empresas do Grupo 1 obtiveram performance superior e, 
conseqüentemente, maior vantagem competitiva, porque adotaram um posicionamento em que: (i) 
operaram em maior escala, (ii) utilizaram mais intensamente a capacidade instalada, (iii) operaram de 

forma mais integrada e (iv) aproveitaram melhor os elos da cadeia. Pelo menos esses quatro fatores 
devem ter contribuído para justificar a performance superior das empresas desse Grupo 1.  

 Em complemento, ao se correlacionarem a performance apresentada pelos indicadores e 
considerando o padrão tecnológico e estrutural médio das indústrias, pode-se deduzir que as empresas 
do Grupo 1 se definiram por uma estratégia de ação, para se adaptarem às novas condições de 
mercado livre, porque priorizaram a expansão, com aumento da produtividade. Esse aspecto pode 
estar relacionado a uma priorização na redução dos custos operacionais, de modo a  fazer frente às 
novas condições concorrenciais. Tais condições impulsionaram a adoção de um padrão tecnológico 
mais avançado, posto que houve incremento na produtividade, influenciado pelo aumento da 
capacidade horária de moagem e do tempo efetivo de operação. Todos esses aspectos motivaram a 
expansão da produção de cana e derivados, ao longo das últimas seis safras, levando a uma 
ampliação estrutural das empresas, que representam o Grupo 1. Destaque-se que as sete empresas 
componentes do Grupo 1 são justamente as sete maiores empresas em volume de produção média, ao 
longo das seis safras em questão. 

                                                 
5 Como não se conseguiram dados da performance das unidades industriais sucro-alcooleiras paulistas, não foi 

possível estabelecer uma comparação entre as empresas de Pernambuco e as de São Paulo. 
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 As diferenças entre os Grupos 1 e 2 são pequenas. Ipojuca diferencia-se por ter um porte 
estrutural menor, mas é uma unidade industrial muito eficiente, quanto aos aspectos manufatureiros. 
Laranjeiras, que vem desenvolvendo um processo de recuperação muito intenso, ao longo das últimas 
seis safras, obteve performance abaixo da média, no quesito tempo de operação, devido aos baixos 
índices6 verificados nesse indicador, no início do período estudado. 

 Já no Grupo 3, a Usina Salgado notabiliza-se pela eficiência operacional, embora sem reflexos 
significativos no rendimento, ao passo que a Usina Cruangi apresenta uma capacidade média de 
moagem superior à média global, mas também sem reflexos sobre o rendimento.  

5. Considerações Finais 

O setor sucro-alcooleiro pernambucano vem retomando os níveis de produção e melhorando 
a eficiência do parque instalado. Esse processo de reestruturação tem sido acompanhado de uma 
transformação no modelo de gestão, com a incorporação, por parte de alguns Grupos empresarias, de 
práticas gerenciais modernas e uso adequado da tecnologia, concentrado em uma parte das Unidades 
Industriais que compõem o parque.  

A redução do número de unidades industriais em operação, ao longo das safras 
analisadas, refletindo uma depuração do setor, combinada com o aprimoramento na operação e 
observada em um Grupo específico de empresas, podem vir a ser a causa mais importante de 
conformação desse quadro. 

Alguns indicadores de desempenho foram analisados, revelando que a recuperação da 
produção e a eficiência globais têm sido atingidas às custas do fechamento de unidades ineficientes, 
motivado pelo aumento do hiato tecnológico e gerencial. A análise também mostrou que o processo de 
expulsão de indústrias está diminuindo, principalmente a partir das duas últimas safras, cujos dados 
indicam acomodação na dispersão dos indicadores analisados. É provável, portanto, que, devido aos 

                                                 
6 Médias de safra da Usina Laranjeiras para o tempo de operação: 1999/2000 – 58,0% ; 2000/01 – 56,8%; 

2001/02 – 70,0%; 2002/03 – 75,5%; 2003/04 – 84,2%; 2004/05 – 80,3. 
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avanços obtidos na adoção de novas tecnologias de processo e de gestão7, esteja havendo uma 
melhora no desempenho global do setor sucro-alcooleiro pernambucano.. 

A observação dos dados consolidados de todas as unidades industriais sucro-alcooleiras do 
Estado de Pernambuco, relativamente ao período compreendido entre as safras de 1999/2000 a 
2004/05, permite levantar-se a hipótese de que os avanços alcançados na produção e na produtividade 
globais da cana-de-açúcar e seus derivados podem ter-se dado principalmente em função da melhora 
do controle e da integração dos processos das unidades de perfil mais eficiente. O fato deve-se, em 
grande parte, à desregulamentação do mercado nacional de cana e derivados8, ocorrida em 1999, o 
que provocou a necessidade de o segmento nordestino investir na modernização do seu parque agro-
industrial. 

Tratadas as unidades industriais, de acordo com o seu desempenho, em quatro Grupos e 
analisada a performance média dos três indicadores considerados, ao longo do período de safras de 
1999/2000 a 2004/05, observa-se que: 

a) nos três referidos indicadores, as empresas do Grupo 1 alcançaram uma 
performance média muito superior, em todo o período;   

b) as empresas do Grupo 2 tiveram média de desempenho muito próxima à do 
Grupo 1, embora levando desvantagens, principalmente, pelo menor porte estrutural; 

c) as empresas do Grupo 3 e, especialmente, as do Grupo 4 operam em nítida 
desvantagem competitiva, quando comparadas com as dos Grupos 1 e 2, em razão 
da baixa performance verificada. 

Ressalte-se que a melhor performance está relacionada às dimensões estrutural e 
tecnológica das empresas em questão. Nesse sentido, quanto maior o porte, maior a capacidade de 
incorporar tecnologia, e maiores os benefícios alcançados, em termos de produtividade e, 

                                                 
7 A tecnologia de processo define a natureza da operação industrial. O investimento tecnológico deve trazer 

benefícios aceitáveis, contribuindo para que a empresa atinja seus objetivos, em termos de impactos 
financeiros e comerciais. Uma forma de avaliar se a tecnologia adotada tem efeitos significativos é analisar os 
indicadores de desempenho, dentre os quais os sugeridos neste trabalho. 

8 A desregulamentação envolveu medidas que acabaram com a reserva de mercado e as  quotas de produção e  
promoveram a liberalização de preços. 
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conseqüentemente, menores as desvantagens, em relação aos fatores competitivos identificados, seja 
em decorrência da estrutura de produção, seja em decorrência da conjuntura. 

Cabe mencionar a existência de um grande espaço para a adoção, em Pernambuco, de 
tecnologias de processamento, que ampliem o percentual produtivo de co-produtos da cana, com maior 
valor agregado. Hoje, a produção está fortemente concentrada em álcool anidro e hidratado e açúcar 
demerara e cristal, sendo pequena a participação de açúcar refinado, produzido por poucas unidades 
industriais.  

O diferencial competitivo das empresas sucro-alcooleiras pernambucanas poderá  firmar-se, à 
medida em que as oportunidades de transformação sejam incorporadas à estratégia competitiva de 
cada uma delas. De fato, o sucesso competitivo de uma empresa parece ser conseqüência direta de 
suas funções de manufatura terem desempenho equivalente ou superior a seus concorrentes. Mas, 
para tanto, algumas medidas de fundo deverão ser tomadas. 
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Abstract 
La disponibilidad de recursos naturales, el factor trabajo, el capital y la tecnología han sido, 
históricamente las raíces de las grandes transformaciones producidas en numerosos territorios. En los 
últimos tiempos, el conocimiento y por lo tanto el capital intelectual ha ganado mayor importancia. Para 
medir estos capitales, utilizamos un modelo de capital intelectual agregado que considera: capital 
humano y estructural, donde cada uno se determina utilizando indicadores absolutos y de eficiencia. 

En este trabajo, se propone una alternativa para la determinación de los indicadores de eficiencia 
mediante componente principales para calcular el capital estructural tecnológico. Posteriormente, se 
analiza la incidencia de este capital en el crecimiento económico regional español permitiendo una 
comparación entre comunidades autónomas. 

Palabras clave: Capital intelectual, intangibles, componentes principales, factor tecnológico, desarrollo 
regional  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los cambios que se están produciendo en la economía mundial, conducen a la consideración del 
conocimiento como el elemento básico de la escena económica. Esta situación hace que sea necesario 
definir, medir y gestionar este conocimiento, y por lo tanto, el Capital Intelectual, tanto en los distintos 
niveles de la administración como en los agentes empresariales. 

La influencia del conocimiento ha sido tratada desde distintas perspectivas, si bien, en este estudio 
consideramos los modelos que siguen una concepción más amplia del factor humano y estructural, 
esto es, los intangibles, o Capital Intelectual desde un enfoque agregado. Estos modelos pasan por 
definir una serie de grupos que conforman este capital intelectual y el establecimiento de una serie de 
indicadores para su medición y evaluación, provenientes de la aplicación en la empresa (Edvinsson y 
Malone, 1997; o Kaplan y Norton, 1997).  

Entre los más citados, son referentes los trabajos a nivel agregado de: Edvinsson y Stenfelt (1999), 
que adaptan el Navegador de Skandia al sector público, desarrollando el concepto de Capital 
Intelectual de Naciones como fuente de creación de riqueza, soportándolo en cinco fuerzas de creación 
de valor: innovación, conocimiento, capital humano, tecnologías de la información e inversiones en 
capital intelectual; Roos (1996), introduce el concepto de índice CI, como única medida que sintetiza el 
rendimiento de los diferentes componentes del Capital Intelectual (humano y estructural), aplicado 
posteriormente al sector público australiano (Dragonetti y Roos, 1998); el análisis sobre Capital 
Intelectual de Rembe (1999) para Suecia, que proporciona una panorámica de cómo éste puede ser 
utilizado para conseguir futuro crecimiento y beneficios; los análisis de Pasher (1999) sobre intangibles 
para Israel como fuente de ventaja competitiva; o finalmente, el trabajo para la región árabe de Bontis 
(2002) con argumentos similares a los anteriores. 

De forma paralela a estos procesos de medición del capital intelectual, han tomado mayor 
relevancia los espacios regionales o incluso locales en el mundo en general, y en los países que nos 
rodean en particular. En dicho contexto, consideramos la influencia del capital intelectual en el 
crecimiento y desarrollo de las comunidades autónomas para España. 
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Con estas premisas, un factor clave para analizar el desarrollo de cada una de las comunidades 
españolas, lo constituye el desarrollo y la gestión del capital intelectual, concretamente del capital 
humano y estructural, lo que supone una gestión y conocimiento del mismo dentro de cada comunidad, 
conformándose como actores principales en el diseño de políticas y actuaciones para el desarrollo. 
Partiendo de esta realidad, utilizando un modelo estándar que correlaciona y mide los crecimientos de 
renta con los niveles de capital intelectual de las zonas geográficas, vamos a poder desarrollar 
comparaciones entre regiones. El modelo nos lleva a la consideración de dos elementos en la medición 
del capital intelectual: el capital tecnológico (estructural) y el capital humano.  

En este caso, nos centramos en la medición del capital tecnológico mediante la elaboración de una 
estrategia en la determinación de dicho capital que permita: la obtención de un indicador de eficiencia 
de forma más intuitiva mediante la utilización de técnicas estadísticas, ya que habitualmente los pesos 
de tales índices se seleccionan de forma subjetiva, y la comparación monetaria del desarrollo y ‘gasto 
tecnológico eficiente’ de cada comunidad autónoma.  

 

2. MODELO AGREGADO DE CAPITAL INTELECTUAL: MÉTODO ANINAC 

En la actualidad, el conocimiento del valor de los activos intangibles “ocultos” o capital intelectual que 
tiene una economía se convierte en elemento clave para estimar el “valor real” de la misma, esto es, no 
es suficiente con la cuantificación del valor de producción para estimar las diferencias en la economía 
del conocimiento. Entre otras razones, muchos de los factores que generan o generarán valor en dicha 
economía no son tenidos en cuenta de forma adecuada, como el factor humano, la innovación, etc. 

Por otra parte, al no contar con un valor exacto del importe del capital intelectual por su propia 
esencia, podremos, al menos, establecer estimaciones sobre la posición relativa de éste en cada país o 
región, así como observar su evolución. No obstante, es necesario precisar que no existe un único 
modelo como alternativa, de ahí, que cada organización establece los indicadores más convenientes 
para medir dichos capitales.  

Entre otros indicadores, podemos citar el porcentaje sobre producto del gasto de I+D, el empleo en 
sectores innovadores o, algunos más elaborados, como el Índice Sintético de Innovación Regional 
Nacional (Regional Nacional Summary Innovation Index. RNSII), que muestra el grado de innovación 
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de la región respecto a su media nacional, o el Índice Sintético Revelado de Innovación Regional 
(Revealed Regional Summary Innovation Index. RRSII), que se calcula como una media simple entre el 
RNSII y el Índice Sintético de Innovación Europea Regional (Regional European Summary Innovation 
Index-REUSII)9, o el índice CI de Roos (1996), citado anteriormente. 

En este sentido, para la elaboración de la herramienta, recogemos la propuesta metodológica del 
sistema de Análisis Integral aplicado a las organizaciones empresariales para la medición y gestión de 
activos ocultos (Nevado y López, 2002), en la estimación del capital estructural tecnológico.  

Bajo esta perspectiva micro, desarrollada en López y Nevado (2006) como ANIN (Análisis Integral), 
el capital intelectual es resultado de aquellos beneficios futuros que generará una organización como 
consecuencia de aspectos relacionados con el capital humano y con otros estructurales (la capacidad 
de innovación, las relaciones con los clientes, la calidad de los procesos, productos y servicios, cultura 
empresarial y política de comunicación), que permiten aprovechar mejor las oportunidades. Dada su 
complejidad, difícilmente podemos explicitar todas y cada unas de sus componentes, por lo que, 
tendremos la siguiente igualdad de partida: 

ICi = HCi + SCi + NECi    (1) 

Donde; 

• ICi es el Capital Intelectual de la organización i. 

• HCi es el Capital Humano. Recoge los conocimientos, aptitudes, motivación, formación, etc., de 
los trabajadores; así como, el sistema de remuneración y política de contratación que 
posibilitan tener los efectivos adecuados para el futuro. 

• SCi es el Capital Estructural: Definido como suma de los capitales de procesos internos (calidad), 
relacional o comercial (clientes, proveedores), comunicacional (marketing) y de investigación, 
desarrollo e innovación (potencial tecnológico e innovador).   

• NECi es el Capital no explicitado: Aquellos capitales humanos y estructurales no incluidos en los 
anteriores, debido a su escasa importancia y a las restricciones de cálculo para su 
cuantificación, pero que, en conjunto, habría que considerar. 

                                                 
9 Para más detalle, véase documento European Commission (2003). 
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El capital intelectual se puede medir así, mediante el establecimiento de los distintos componentes, 
y presentando indicadores pertinentes que sean fácilmente inteligibles, aplicables y comparables. Estos 
indicadores son agrupados en dos tipos: 

1. Absolutos (AI). Medidos en unidades monetarias y sin relación con otra magnitud. 

2. De eficiencia (EI). Son porcentuales, y fluctúan entre 0, la cota que indica una situación más 
desfavorable, y 1, la más favorable. 

El producto entre tales indicadores sirve para estimar cada componente, se nutre de la idea de que 
un gasto, como por ejemplo formación, ha de ser contabilizado, al menos en parte (la que determine la 
eficiencia de la acción), como activo, que a su vez explicará el valor extracontable de una organización, 
es decir, el exceso del valor de mercado sobre la cuantía de su patrimonio en los estados contables. En 
el marco agregado, son igualmente asumidos ciertos gastos como el de I+D o el de educación, como 
generadores de conocimiento y riqueza, siendo necesaria para su corrección un índice de eficiencia de 
los mismos, es ésta la principal contribución en el modelo que proponemos a continuación de ANálisis 
INtegral Agregado Corregido (ANINAC).  

Las aportaciones y ventajas del uso de esta metodología se centran en su cercanía, en cuanto a 
sistema de información a la Nueva Economía. Es evidente que nuestras ‘viejas’ estadísticas necesitan 
cambios para ser analizadas, Castells (2000)10.  

En este sentido, nuestra propuesta de elaborar un modelo agregado (ANINAC) intenta corregir 
carencias de la vieja economía. Así, el desarrollo humano y estructural es correlacionado con el 
crecimiento económico de un área geográfica desde las perspectivas de desarrollo endógeno e 
identifica de manera óptima el nuevo recurso económico: el conocimiento. Por tanto, la gran ventaja es 
que se establece un modelo estándar que correlaciona y mide los crecimientos de renta con los niveles 
de capital intelectual de las zonas geográficas, permitiendo realizar comparaciones entre ellas. 

Como principales inconvenientes o limitaciones del enfoque contamos con la obtención de la 
información necesaria, si bien es cierto que, en los últimos años, se están iniciando proyectos 

                                                 
1100 Castells, M. (2000): La era de la Información. Pág.125. 
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estadísticos, desde las naciones, con nuevas encuestas en esta línea11. Por otra parte, el propio 
método de generación de los componentes del capital intelectual presenta, tanto en la elaboración de 
los indicadores como en el establecimiento de las distintas ecuaciones que mejor sinteticen cada uno 
de los componentes, algún grado de subjetividad; por ello, y para reducir al máximo la misma, deben 
definirse claramente las pautas de medición y valoración.  

El método de generación de intangible intelectual (humano o estructural) se condensa en las 
siguientes ecuaciones.  

1. Un capital (humano o estructural) estará formado por indicadores absolutos (AI) y relativos o de 
eficiencia (EI). El modelo multiplicativo es el que se sigue para el generador del capital X (XC), 
pero un capital puede estar formado por más de un generador (2). 

∑
=

⋅=
m

1c
cc EIAI C X      (2) 

con m generadores del capital X. 

Restricciones: 

• ∑=
=

N

1i iAIAI     (3) 

con N indicadores absolutos, pertenecientes al capital X.  

• 
1

EIwEI k

1i ji

=

=

∑
∑ =

j

i

wcon
    (4) 

con: K, indicadores de eficiencia pertenecientes al capital X; w, ponderaciones que 
afectan a los indicadores de eficiencia, entre 0 y 1, siendo la suma de todas la unidad.
  

                                                 
11 Así por ejemplo, la encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas, integrada en los planes de estadísticas 
comunitarias sobre sociedad de la información, del Instituto Nacional de Estadística. Su objetivo es obtener la información 
necesaria que permita medir el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y el comercio electrónico en las 
empresas de los países miembros. 
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2. Los indicadores absolutos de un capital son propios del mismo y no podrán participar en la 
generación de otro. 

3. Los indicadores de eficiencia de un capital no son exclusivos del mismo y podrán participar en la 
configuración de otro capital o en la del mismo afectando a otro indicador absoluto, esto es, 
participar en más de un generador de un mismo capital.  

Dentro de las componentes del modelo agregado del capital intelectual nos vamos a centrar en la 
determinación de la componente relacionada con el capital estructural. Este capital va a estar formado 
por indicadores absolutos y de eficiencia, donde el indicador de eficiencia dependerá de la ponderación 
asignada a cada uno de los elementos considerados.  

Entre los indicadores absolutos vamos a utilizar la información relacionada con el gasto de I+D, este 
indicador va a ser filtrado con un índice de eficiencia tecnológica. Uno de los inconvenientes del modelo 
empresarial de análisis integral es el grado de subjetividad implícito en la determinación de los 
indicadores de eficiencia, así como en la ponderación de los mismos, debido a la falta de criterio y 
estandarización. La determinación de estos indicadores, tradicionalmente, trata de limitarse con el 
conocimiento del sistema y la igual ponderación de todos los indicadores utilizados. 

Esta situación unida a la existencia de sobreinformación, frecuente en el ámbito agregado en 
aspectos como la innovación, hace necesario la aplicación de métodos estadísticos para reducir la 
dimensión de la información y determinar ponderaciones objetivas. Este proceso de corrección de 
ponderaciones mediante análisis factorial aplicado en el modelo agregado (de ahí la denominación de 
Corregido en ANINAC), mejora la objetividad y consistencia de los resultados y los métodos aplicados 
usualmente en el ámbito empresarial. Así pues, a partir de las ecuaciones 2 a 4, planteamos el 
indicador estructural de eficiencia tecnológica regional, incorporando un elevado grupo de variables, 
según la ecuación 5: 

[ ]
1

wEI
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1j j
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donde w sería el porcentaje de varianza retenido por cada factor (un total de f); ui, los vectores 
característicos de cada componente principal; y EIi, los índices de eficiencia (variables) 
considerados. 

Por último, el indicador del capital estructural obtenido, se expresará en términos relativos de PIB 
para posibilitar la comparabilidad entre comunidades autónomas, en términos de desarrollo e 
innovación. 

 

3.  EFICIENCIA TECNOLÓGICA REGIONAL POR COMPONENTES PRINCIPALES 

El modelo inicial aplicado a la componente tecnológica regional incluirá como indicador absoluto el 
gasto en I+D, pero su indicador de eficiencia será el resultante de una selección de información de la 
Encuesta de I+D, disponible en el INE mediante la reducción de la dimensión a través de un análisis 
factorial. Si nos acercamos a dicha encuesta observamos que la información disponible por 
comunidades autónomas es adecuada dado que contamos con un número elevado de indicadores a 
ese nivel de desagregación. 

El formato de la información es óptimo, pues se trata de porcentajes de aplicación tecnológica por 
las empresas en cada región. No obstante, el nivel de desagregación y el detalle de la información 
resultan en redundancias que han de ser filtradas en inicio. De esta forma, hemos seleccionado un total 
de trece variables, de las disponibles, dada su representatividad en la determinación del uso de las 
nuevas tecnologías en las empresas y evitando la existencia de redundancias. Una vez seleccionada 
esta información hemos analizado la adecuación de la realización de un análisis factorial (ver tabla 1). 

Tabla 1. KMO y prueba de Bartlett. 

Medida de adecuación muestral de  
Kaiser-Meyer-Olkin. 

,710 

Chi-cuadrado aproximado 192,166 

Grados de libertad 78 
Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Significación ,000 

Nota: Software empleado SPSS 15. 
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Estos resultados muestran que, dado el valor de la medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meher-Oklin (KMO) y el nivel de significación de la prueba de esferecidad de Bartlett, resulta adecuado 
realizar un análisis factorial con la información disponible. De esta forma podemos reducir la 
información aportada por las variables seleccionadas, identificando unos indicadores tecnológicos 
regionales que recogen un porcentaje elevado de esa información.  

En la selección del número de factores a retener (tabla 2, dónde aparecen con el peso que cada 
variable tiene en los mismos) hemos utilizado el criterio de considerar aquellos autovalores superiores a 
la media, obteniendo como resultado cuatro factores, que explican el 52,02%, 15%, 11,45% y 8,36% de 
la varianza, respectivamente, mientras que en conjunto alcanzan el 86,82%. En los cuatro se 
alcanzaron valores del alfa de Cronbach de 0,880; 0,856; 0,888 y 0,891, respectivamente, en tanto que 
para el conjunto de variables se obtuvo un alfa global de 0,905 por lo que podemos concluir la 
existencia de una buena consistencia interna dentro de cada factor. 
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Tabla 2: Matriz de componentes rotados12. 

Componente 
Variables : Empresas con 

1 2 3 4 

Ordenadores -,019 -,038 ,941 ,151 

Red de Área Local (LAN) ,245 ,090 ,227 ,881 

Conexión a Intranet ,489 ,309 ,316 ,706 

Servicios de e-mail ,334 ,268 ,827 ,244 

Empleados conectados a los sistemas TIC 
de la empresa por redes telemáticas 
externas 

,155 ,773 ,189 ,508 

Sistemas informáticos para la gestión de 
pedidos 

,914 ,068 ,092 ,150 

Herramientas informáticas ERP para 
compartir información sobre compras/ventas 

,645 ,606 ,067 ,111 

Recepción/envío de facturas electrónicas 
automáticas en formato digital 

,639 ,490 ,198 ,017 

Herramientas de gestión de clientes CRM ,181 ,787 ,351 -,272 

Interactuación con las AAPP mediante 
Internet 

,874 ,018 ,101 ,272 

Conexión a Internet ,127 ,282 ,882 ,110 

Sitio/página web ,736 ,482 ,105 ,239 

Especialistas en TIC, en enero de 2007 ,144 ,889 ,045 ,328 

Fuente: elaboración propia. Software empleado SPSS 15. 

Además, hemos optado por la rotación de la matriz de componentes permitiendo una interpretación 
más sencilla y adecuada de los factores obtenidos. 

En función de las variables con mayor carga factorial hemos nombrado los cuatros factores de la 
siguiente manera: 

                                                 
12 Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. La 
rotación ha convergido en 7 iteraciones. 
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• Factor 1: Nueva Gestión. Relacionado con el uso de Nuevas Tecnologías e Internet en su 
conexión con el entorno (clientes, proveedores y administraciones). Se trata de un indicador de 
la capacidad de nueva gestión empresarial como Red, y de las herramientas de gestión del 
conocimiento como sistemas ERP. 

• Factor 2: Orientación al cliente y mano de obra cualificada. Vinculado a la presencia de 
personal especialista en TIC, que se impliquen con las mismas en el desarrollo de la actividad, 
soportados en la orientación de la compañía al cliente (sistemas CRM). 

• Factor 3: Uso básico de tecnología. Relacionado con la disponibilidad de terminales, 
conectividad a Internet y uso básico de estas tecnologías. 

• Factor 4: Uso de redes locales-Intranet. Determinado por la disponibilidad y uso de tecnologías 
de red interna o local para el desarrollo de la actividad. 

Estos factores de eficiencia tecnológica habrían de incorporarse con ponderaciones en sentido 
inverso en dos vías:  

1. Eficiencia tecnológica básica: factores tres y cuatro, son indicadores de una apuesta tecnológica 
genérica de las organizaciones para un primer nivel. 

2. Eficiencia tecnológica aplicada a la cadena de valor: serían los factores uno y dos, incorporando a 
la gestión de la cadena de valor las nuevas tecnologías. La ponderación ha de ser más alta, 
actuando como diferenciador de la aplicación tecnológica. 

Con la matriz de coeficientes para el cálculo de las puntuaciones, según ecuación 5, hemos 
procedido a obtener cuatro componentes principales. Si bien, el análisis desarrollado se basa en un 
análisis factorial, al utilizar como método de extracción componentes principales, es relativamente 
sencillo pasar de: un conjunto de ecuaciones donde se exprese cada una de las variables en función 
de cada uno de los factores comunes obtenidos más una especificidad (Análisis Factorial); a, obtener 
una combinación lineal de las variables originales (Análisis de Componentes Principales)13. En este 
trabajo, nos hemos decantado por la utilización de estas componentes principales ya que nos van a 

                                                 
13 Véase, por ejemplo, Uriel (2005: 414). 
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permitir obtener unos indicadores tecnológicos que resumen la información de las variables originales a 
través de una combinación lineal de las mismas.  

Una vez obtenidas las componentes principales fue necesario llevar a cabo un cambio de escala 
para expresarlas en las mismas unidades que las variables iniciales (porcentajes) y además, conseguir 
que el campo de variación esté acotado como en las variables iniciales entre 0 y 100, como requiere el 
modelo para los indicadores de eficiencia. 

 El valor de cada una de las componentes para todas las regiones y ciudades autónomas, aparece 
recogido en la tabla 3. Si consideramos cada una de las componentes por separado podemos observar 
que existen nueve comunidades con porcentajes de la componente uno y cuatro situados por encima 
de la media de España y once comunidades con valores superiores a la media para la componente dos 
y tres. Además, de existir una mayor dispersión en los valores obtenidos por comunidades para los 
factores de tecnología aplicados a la cadena de valor que para los factores de tecnología básica, donde 
los porcentajes son más parecidos. Es decir, la brecha tecnológica está directamente relacionada con 
los factores tecnológicos incorporados a la cadena de valor. 

Por último, para la obtención de un único índice de eficiencia tecnológica para cada comunidad 
autónoma hemos considerado una media ponderada de cada una de estas componentes con un peso 
que viene medido en términos de la participación porcentual de cada una de las componentes en la 
varianza retenida por el modelo. Es decir, la primera componente tiene una ponderación de 52,02; la 
segunda de 15, la tercera de 11,45 y la cuarta de 8,36, coincidiendo la suma de estos valores con el 
84,81% de la varianza retenida por las cuatro componentes principales14. 

 

 

 

 

 

                                                 
14 La suma de las ponderaciones, según ecuación 5, ha de ser la unidad, es decir, cuando en la primera componente se dice un 
52,02 es sobre el total de la varianza retenida (84,81), lo que se traduce en un 0,6134. 
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Tabla 3: Componentes regionales sobre tecnología, 2006. 
CC.AA. C.P. 1 C.P. 2 C.P. 3 C.P. 4 EI 

Andalucía 37,71 39,45 34,02 73,80 41,00 

Aragón 45,70 41,76 34,83 74,51 46,36 

Asturias (Principado de) 43,97 41,36 33,81 74,73 45,14 

Baleares (Islas) 38,36 39,08 36,39 76,52 41,90 

Canarias 37,48 36,57 36,24 76,85 40,95 

Cantabria 39,79 41,20 34,89 75,35 42,81 

Castilla y León 40,77 41,61 33,20 75,53 43,27 

Castilla-La Mancha 36,62 41,32 33,49 73,68 40,59 

Cataluña 47,35 38,14 35,25 75,32 46,85 

Comunidad Valenciana 41,93 40,16 35,02 74,64 43,86 

Extremadura 35,79 42,39 34,71 77,14 40,77 

Galicia 40,01 40,20 34,35 73,12 42,48 

Madrid (Comunidad de) 48,63 37,51 37,00 74,06 47,62 

Murcia (Región de) 36,85 39,67 34,74 73,63 40,60 

Navarra (Com. Foral de) 45,77 41,34 32,09 77,06 46,21 

País Vasco 46,85 42,76 35,34 75,79 47,41 

Rioja (La) 43,25 43,27 31,87 74,88 44,80 

Ceuta y Melilla 42,37 34,44 29,66 75,43 42,51 

Media 41,62 40,12 34,27 75,11 43,62 

Desviación típica 3,97 2,24 1,72 1,19 3,11 

Fuente: elaboración propia. 

Este indicador relativo o de eficiencia (EI) viene recogido en la última columna de la tabla 3. Son 
destacables los valores alcanzados por la Comunidad de Madrid, País Vasco y Cataluña por el lado 
positivo, donde el valor del indicador de eficiencia tecnológica alcanza cotas cercanas al 50%. Por el 
contrario, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Extremadura son las de menor porcentaje para este 
indicador, alcanzando valores ligeramente superiores al 40%. Estos resultados parecen mostrar la 
existencia de cierta vertebración de la I+D en España, ya que junto a la capital son las comunidades 
situadas al norte, las que presentan un mayor valor del indicador tecnológico, mientras que son las del 
sur, junto con las islas, las que cuentan con un valor más discreto para el mismo.  
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4. POTENCIAL TECNOLÓGICO Y DESARROLLO REGIONAL 

Considerando el indicador absoluto dado a través del gasto en I+D, se obtiene un indicador del capital 
estructural regional, recogido en la tabla 4, de acuerdo a la eficiencia tecnológica y de innovación. Valor 
que si lo expresamos en términos relativos del PIB, nos permite llegar a la conclusión de que las 
comunidades mejor posicionadas en estos términos son la de Madrid, la Foral de Navarra, el País 
Vasco y Cataluña. En el lado opuesto, nos encontramos con graves problemas, tanto de eficiencia 
como de gasto en I+D, a Baleares y Ceuta y Melilla, acompañadas en el grupo de cola por otras 
comunidades con, fundamentalmente, carencias de eficiencia, Castilla-La Mancha y Extremadura. 

En síntesis, como demostramos más adelante, al considerar el nivel de aprovechamiento del 
conocimiento en el gasto tecnológico, la eficiencia que determina el aprovechamiento de ese gasto 
como un stock oculto o intangible, es superior para las comunidades más desarrolladas, es decir, 
aumenta la brecha tecnológica por el conocimiento. 

Tabla 4. Capital Tecnológico (TC = AI*EI), 2006. 
Absoluto (Miles euros) y relativo (%PIB) 

CC.AA. 
Gasto I+D 

(AI)  
Miles € 

EI 
(%) 

TC 
Miles € 

Gasto 
I+D 
/PIB 

TC 
/PIB 

Andalucía 1.213.816  41,00 497.652  0,897 0,3678 

Aragón 263.428  46,36 122.121  0,876 0,4059 

Asturias (Principado de) 188.113  45,14 84.919  0,896 0,4043 

Baleares (Islas) 70.655  41,90 29.603  0,290 0,1214 

Canarias 254.510  40,95 104.228  0,648 0,2654 

Cantabria 98.100  42,81 41.997  0,800 0,3426 

Castilla y León 511.334  43,27 221.234  0,971 0,4202 

Castilla-La Mancha 155.704  40,59 63.200  0,471 0,1911 

Cataluña 2.614.383  46,85 1.224.957  1,431 0,6703 

Comunidad Valenciana 913.161  43,86 400.520  0,962 0,4219 

Extremadura 103.143  40,77 42.050  0,639 0,2606 
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Galicia 449.522  42,48 190.967  0,902 0,3831 

Madrid (Comunidad de) 3.415.991  47,62 1.626.845  1,979 0,9425 

Murcia (Región de) 192.516  40,60 78.159  0,775 0,3147 

Navarra (Com. Foral de) 316.978  46,21 146.482  1,924 0,8890 

País Vasco 959.393  47,41 454.866  1,599 0,7582 

Rioja (La) 75.127  44,80 33.658  1,055 0,4727 

Ceuta y Melilla 5.202  42,51 2.211  0,187 0,0796 

Fuente: elaboración propia. 

Calculado el capital tecnológico regional (TC), estudiamos sus relaciones con el crecimiento 
económico en cada comunidad autónoma. A priori, partimos de la hipótesis de que las regiones más 
ricas son las que tienen mayor factor tecnológico, lo que supone que son más eficientes en el uso del 
gasto de innovación, esto es, activan mayor parte de gasto como stock según el método aplicado.  

Tabla 5. Divergencia tecnológica, 2006. 

CC.AA. 
PIB per 
capita 
(euros) 

% Gasto 
I+D 

% TC 
Tasa caída 

por EI 

Andalucía 17.251   0,8972 0,3678 -59,00% 

Aragón 23.786   0,8755 0,4059 -53,64% 

Asturias (Principado de) 19.868   0,8956 0,4043 -54,86% 

Baleares (Islas) 24.456   0,2897 0,1214 -58,10% 

Canarias 19.924   0,6480 0,2654 -59,05% 

Cantabria 21.897   0,8003 0,3426 -57,19% 

Castilla y León 21.244   0,9713 0,4202 -56,73% 

Castilla-La Mancha 17.339   0,4707 0,1911 -59,41% 

Cataluña 26.124   1,4307 0,6703 -53,15% 

Comunidad Valenciana 20.239   0,9620 0,4219 -56,14% 

Extremadura 15.054   0,6393 0,2606 -59,23% 

Galicia 18.335   0,9019 0,3831 -57,52% 

Madrid (Comunidad de) 28.850   1,9790 0,9425 -52,38% 

Murcia (Región de) 18.400   0,7750 0,3147 -59,40% 
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Navarra (Com. Foral de) 27.861   1,9236 0,8890 -53,79% 

País Vasco 28.346   1,5992 0,7582 -52,59% 

Rioja (La) 23.495   1,0551 0,4727 -55,20% 

Ceuta y Melilla 20.054   0,1874 0,0796 -57,49% 

Fuente: elaboración propia. 

Para demostrar la proposición, podemos observar que el capital tecnológico tiene un 
comportamiento en esa dirección, es decir, que la diferencia entre los porcentajes de este capital y de 
gasto en I+D crece de forma inversamente proporcional, esto es, se hace mayor cuanto menos 
desarrollada esté la región15. 

De esta forma, el factor estructural tecnológico e innovador (TC), y por ende, la brecha tecnológica 
es claramente divergente para las comunidades españolas, operando en ese sentido en la creación de 
riqueza, sus valores rondan el 60% de tasa de caída sobre la participación del gasto en I+D en las 
regiones peor situadas, frente al 50% de las más destacadas y desarrolladas, como Madrid, País Vasco 
o Navarra. 

 

5. CONCLUSIONES 

A partir de la medición del conocimiento, hemos podido avanzar en los factores que determinan el 
crecimiento de una región. Estos factores siguen siendo de naturaleza divergente, al menos en cuanto 
a la estructura tecnológica. 

En el presente análisis, hemos utilizado el modelo planteado por Nevado y López (2002) que 
determina el Capital Intelectual de una firma a través de la ‘activación’ de determinados gastos 
contables en términos de eficiencia, de acuerdo a sus posibilidades como generadores de valor, esto 
es, activos intangibles. 

En el ámbito macroeconómico, la determinación de los indicadores de eficiencia, tradicionalmente 
en la literatura más referenciada es más inexacta y subjetiva, ya que se utilizan variables incompletas 

                                                 
15 Véase la columna de tasa de caída por eficiencia de la tabla 5, calculada según la expresión: Tasa caída = (% 

TC-% GID) / % GID. 
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sobre eficiencia tecnológica, y ponderaciones subjetivas sobre la participación de las mismas en un 
índice final. 

Es por ello, que hemos desarrollado la metodología de Análisis Integral de López y Nevado (2006) 
de forma agregada con la determinación de este índice soportada en técnicas estadísticas de reducción 
de la información, que nos hacen viable el trabajo con todas las variables que impliquen o determinen 
la eficiencia tecnológica de un espacio geográfico (estadísticas de ciencia y tecnología del INE), y a su 
vez establecen las ponderaciones de acuerdo a su efecto sobre la varianza (modelo ANINAC). 

Algunas de las cuestiones más relevantes que se pueden extraer de los principales resultados 
obtenidos son: 

1. Al aplicar medidas de eficiencia, los intangibles, en este caso de estructura tecnológica, son de 
naturaleza divergente entre las regiones, siendo las más ricas aún más avanzadas en este 
capital intangible. Esto es, no sólo las regiones más desarrolladas presentan mayor gasto en 
innovación y desarrollo, sino que el uso del mismo es más eficiente en estos espacios. 

2. Este factor es determinante del crecimiento económico de un área, así ha sido probado para el 
mapa regional actual. Implica, por tanto, que este activo intangible es generador de riqueza a 
nivel regional. 

3. El modelo estandarizado ANINAC es aplicable para otros espacios nacionales, regionales y 
locales. 

En cuanto a las extensiones de la investigación, se hace necesaria la aplicación de este 
planteamiento para la determinación de todos los indicadores de eficiencia en el modelo, es decir, 
considerar también el factor humano que completaría el esquema agregado del capital intelectual, 
cerrando la relación de estos factores con la riqueza de un espacio considerado. 
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ABSTRACT 
As pequenas e médias empresas (PMEs) desempenham um papel muito importante nas economias 
europeias, em particular nos países mediterrânicos. São uma fonte importante de criação de empregos, 
de criação de riqueza e, portanto, de crescimento e desenvolvimento económico. Desempenham 
também um papel fundamental na introdução de inovações no mercado. 
Este aspecto da inovação tecnológica e da introdução de inovações no mercado é particularmente 
relevante nas economias dos nossos dias. 
Com a intenção de estudar o papel das estruturas de interface tecnológico (EIT) no fomento da criação 
de empresas e da investigação e desenvolvimento (I&D), realizou-se um estudo sobre quatro regiões 
mediterrânicas: o Algarve, a Andaluzia, a Sicília e a Úmbria. 
Estas quatro regiões foram comparadas em termos da existência de EITs, como incubadoras de 
empresas, parques tecnológicos e empresas de capital de risco. 
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Compararam-se as diferentes regiões em termos das actividades económicas predominantes e do nível 
de inovação registado nos últimos anos, em termos de modernização de actividades existentes e de 
introdução de novas actividades. 
As prioridades estratégicas das quatro regiões foram também comparadas, verificando quais são as 
actividades que cada uma pretende desenvolver. 
As conclusões, com base nos objectivos anunciados e na comparação entre as quatro regiões, 
apontam para uma grande diversidade entre as quatro regiões, apesar do ambiente económico ser 
semelhante. 
A actividade das EITs revelou-se também ser semelhante nas diferentes regiões, apesar das diferentes 
características das mesmas. 
Esta comunicação baseia-se num projecto INTERREG chamado Technopolis, apoiado pela UE através 
da linha MEDOCC. 
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INTRODUCTION 
Everyone agrees that we must develop the regions, support the creation of new businesses and support 
entrepreneurship (Allen and Weinberg, 1988, Reynolds, Storey and Westhead, 1994, Palich and Bagby, 
1995, Shane and Venkataraman, 2000, Gartner, 2001, Reynolds et al., 2002 and Gaspar, 2007).  
The problem is that we do not really know how to do it (Sociedade Portuguesa de Inovação, 2001 and 
Gaspar, 2006).  
This subject is relatively new in management literature and we are still looking for policies to encourage 
entrepreneurship and the creation of new businesses.  
It is known that interface technology structures (incubators, venture capital firms, universities, 
technology parks and others), or TIS, can have a very important role in this framework (Gaspar, 2006).  
We also know that since the Second World War and until now, three generations of TISs have emerged, 
namely: - The generation of techno, years 50-70 of the last century; -- The generation of innovation 
ecosystems, years 80-90 - and the generation technopolis or clusters, which asserts itself presently 
(Dias, 2007).  
We will assume that the development of the regions in question is the result of the efforts of local 
organizations, including companies and organizations of the "mesoeconomie." The transformation of 
each region will depend, however, on the projects of individual organizations, and it will be influenced by 
changes in other organizations in the region. This communication is, however, partially based on 
theories of trans-organizational development (Boje and Rosile, 2003).  
This communication is the first "product" of a largest research project underway and that accompanies 
the participation of its authors int the MEDOCC Technopolis project - an INTEREREG III-B MEDOCC 
project involved in the launch of a network TISs type of "technopolis" in the vast regions of the 
Mediterranean.  
It was started by 4 MEDOCC regions - the Algarve, Andalusia, Sicily and Umbria - but the objective is to 
expand the network to other regions of the Mediterranean, including European and African regions 
surrounding the Mediterranean Sea.  
For the moment, we present the results of the 1st phase of an investigation (EIEE - Survey the 
Institutions, Business and Entrepreneurs), which is used to collect information on the situation in the 
regions and on their TISs (see document Appendix I).  
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To deepen our knowledge of the actual interface structures from different regions of the western 
Mediterranean and in the future, better the support for developing entrepreneurship, we will study and 
compare their reality at present. It is, of course, also important to study and characterize the regions and 
the public policies adopted in each region. 
 
COLLECTION OF INFORMATION  
The 1st phase of the survey was directed at leaders of organizations participating in Project MEDOCC 
Technopolis, namely:  
• PTA - Technology Park of Andalusia, represents the region of Andalusia (Spain);  
• the PSTS - Science and Technology Park of Sicily, which (with its several poles in various cities small 
and medium-sized) represents the entire region of Sicily (Italy);  
• the Sviluppumbria - Regional Development Corporation of Umbria, which represents this region of 
central Italy;  
• the Municipalities Lagos and Tavira, which represent the region of the Algarve (Portugal), who also 
have the support of the University of the Algarve;  
It should be noted that the choice of partners for the project MEDOCC Technopolis was not done at 
random. The intention of the promoters was to create a network of organizations and Euro-
Mediterranean regions with diverse experiences and representing several generations of TISs that have 
been created in Europe after the Second World War.  
Indeed, there are, first of all, two technology parks that represent the first two generations of Interface 
Structures. The ATP - the park is the largest of Spain - is a "technopolis" classic, built by public 
authorities and in accordance with the standards of 50-70 years. The PSTS is an interface structure 
rather in the style of innovation ecosystems years 80-90 (second generation) with a lighter size and 
multipolar, in addition, it was created by the initiative of University of Sicily in partnership with 
businesses and local authorities in several cities in the region of Sicily.  
Then there is a regional development center in Italy - Sviluppumbria - which is anchored in a highly 
developed economy and where SMEs have almost spontaneously organized into "clusters" and 
"ecosystems" dedicated to export. The ambition of its leaders now is to transform some of these 
ecosystems (the famous "industrial districts" in Italy) to "technological districts" - a typical Italian model 
structures interface such as "technopolis".  
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Finally, we have two municipalities in the Algarve - Lagos and Tavira - who have no previous experience 
in the field of TISs. They are trying to create from scratch an TIS of the last generation - the Algarve 
Technopolis - a multipolar character, and which will be dedicated in particular to renewable energy 
development and exploration of marine resources. 
In short, given the heterogeneous nature of the partners and regions concerned, it was necessary to 
create a 1st phase in the work of the investigation where the objective is to contribute to the creation of 
a common heritage of ideas among the participants of the project, as regards the issue of TISs and their 
function as a tool of regional development.  
Under these conditions, questions and answers of the 1st phase of the investigation assume a rather 
qualitative nature. They are trying to mobilize people who are in the process of forming the "hard core" 
of the network MED Technopolis to build a common strategic vision on the importance of TISs and the 
promotion of entrepreneurship in the development process of their regions.  
 
RESULTS  
The questionnaires were given answers that are very important to characterize the four regions in terms 
of policy development.  
1. Major economic activities of regions  
To start, we started by characterizing the main economic activities in each region. Regarding 
agriculture, if one takes the two Italian regions, one can see (Table 1) that, on a common basis - the 
Mediterranean countryside - there is a wide range of activities and economic structures. 

Table 1 - Main economic activities - Agriculture 

 
Next we compared the industries (Table 2) and have found an even wider diversity. 
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Table 2 - Main economic activities - Industrie 

 
Finally, we compared the services (Table 3). In all four regions, tourism is the most common, but there 
is a wide variety of other services. 

Table 3 – Main economic activities - Services 

 
We must add that tourism and real estate have, in the Algarve, an exaggerated importance in relation to 
other economic activities. The other three regions are more diverse and, most importantly, they are 
hosting activities more advanced and more successful in international markets.  
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2. The knowledge economy in regions  

The second theme of EIEE was the knowledge economy. It was asked to the executives running these 
organizations what is the meaning for them, of the term "knowledge economy". The answers are 
summarised in Table 4 below.   

Table 4 – What’s the meaning of « knowledge economy » ? 

New phase of the economic history which, according to certain economists, 
we entered since the end of last century 

0 

The economy of knowledge sets up the knowledge, either like a factor of 
production, but like a production with whole share which makes of the 
innovation, not a stage of the accumulation of a stock of values, but like a 
continuous process determining the competing development 

Algarve 

Dynamics of the knowledge, knowledge management, collective 
intelligence… Three concepts which translate the increasing share of the 
immaterial one in the production of the richnesses and the economy of 
knowledge 

Algarve 
Andalucia 
Umbria 
Sicilia 

Other: All that relates to the technology transfer like Technological Parks, 
public administrations, universities, technological companies, centers… the 
called networks of knowledge acquire also a great importance.  

Andalucia 

 
The majority response is clearly the third. That is to say, one that combines the three concepts of 
knowledge economy (dynamic knowledge, knowledge management and collective intelligence) which 
reflect the increasing share of intangibles in the production of wealth. One can say that this is a 
relatively advanced concept, which also could be improved with elements salvaged from the other 
alternative answers…  

Then we asked people to use the concept of "knowledge economy" to identify activities that were 
created in their region, in recent years. Tables 5, 6 and 7 summarize the responses received. 
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Table 5 - What knowledge economy activities were created in the last years? – Agriculture 

 
This difference in directions of development is even more evident to industry (Table 6). 
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Table 6 - What knowledge economy activities were created in the last years? – Industry 

 
We also compared the main knowledge economy activities in the four regions (Table 7). There are also 
large differences between them. 
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Table 7 – What knowledge economy activities were created in the last years? – Services 

 
   In face of this information, we find that there is a clear difference between Umbria and the other three 
regions, regarding the level of overall economic development and dissemination of the knowledge 
economy in particular. This conclusion is reinforced by responses to questions 3 and 4 coming on.  
 
3. The activities that are being modernized in the regions  
Tables 8, 9 and 10 have answers on activities that were most modernized in the four regions, in recent 
years.  
The activities that were most modernized in recent years (Table 8) are also very different between the 
regions. 
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Table 8 - Which activities were the most modernized in the last years? – Agriculture 

 
The same thing happens to industry (Table 9). 
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Table 9 - Which activities were the most modernized in the last years? – Industry 

 
Finally we also registered the same divergence in the service sectors that are being modernized (Table 
10). 
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Table 10 – Which activities were the most modernized in the last years? – Services 

 
It is clear that there is a region - Umbria - which presents a dynamic modernization which is typical of 
advanced economies. And there are three other less advanced regions, trying to mix the modernization 
of traditional Mediterranean activities with the creation of "cutting edge" activities… In any case, as we 
shall see in the next point, these activities have not yet a sufficient "critical mass" …  
 
4. The creation of new activities 
Tables 11, 12 and 13 have basic information on new activities that have been created recently in the 
three areas of conventional economic regions in question. Regarding Agriculture (Table 11), the 
responses have told us that the regions have created new activities completely different. 
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Table 11 - What new activities were created in the last years? – Agriculture 

 
The same thing happens in the industry (Table 12) and services (Table 13). 
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Table 12 - What new activities were created in the last years? – Industrie 
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Table 13 – What new activities were created in the last years ? – 

Services

 

To complete our evaluation on the "critical mass" of new activities in the regions, we requested 
information about R & D activities. In tables 14 and 15, participants rated sectors regarding the research 
that is going on as low (f), strong (F) or very strong (TF).  
In conclusion, there are major differences between regions as regards the themes of Table 14 and 
Table 15. 

Table 14 – Research done in the region 
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Table 15 -  Companies working on those sectors who can use the research 

 
 

5. Regions and their future plans  
Finally, we asked the partners of Technopolis what are the sectors that the local authorities want to 
develop.  
The answers (Table 16) show that there is not too much in common among the four regions. 

Table 16 – What sectors local authorities want to develop 

 
The last question was to quantify how many interface structures exist in each region, in this case, 
venture capitalists and incubators (Table 17).  
The figures, in this case, are not too different among the four regions. 
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Table 17 – Technology Interface Structures  

Regions  Risk Capitals  Incubators  

Algarve  4  4  

Andalucía  6  4  

Umbria  1  2  

Sicilia  1  4  

 
The future projects of the four regions are not so different from each other. In addition, the TISs that 
already exist are a similar number… Except the case of Umbria, who believes more in the lines of 
"technological districts” models, typically Italian, rather than the standards of other European regions.  
 
CASE STUDY  
The second phase of the research consisted in carrying out case studies of TISs representative of each 
region.  
In Spain two cases were studied, the BIC and ASIT, in Italy one case study was done in Umbria and 
Portugal have made the study of two cases IEFP and NERA. 

 
A description of these cases follows. 
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1) ASIT - Asociación al Servicio de la Investigación y la Tecnología  
 
The ASIT runs a pre-incubator in the Technology Park of Andalusia. Five startups have already been 
created. 

Table 18 – ASIT, Andalucía 

 
The pre-incubator attracts projects with stimuli to the spin-offs of academics and develops its own 
activities with that purpose.  
The ASIT doesn’t give more importance to a specific group of selection criteria, all are important for 
them, and the same thing about the criteria to evaluate the performance of startups. 

Table 19 - ASIT details 

 
The startups that have been created in the incubator of ASIT are all active, none has closed.  
 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional 

4 a 6 de Julho de 2008  
 

 
2385 

2) BIC EURONOVA  
 
The BIC EURONOVA is a business incubator that is installed at PTA, the Technology Park of 
Andalusia, Malaga.  
It belongs to the network European Business and Innovation Centre (EBIC).  
The BIC EURONOVA has seen five hundred startups, with a survival rate of 75%. 
 

Table 20 - BIC EURONOVA, Andalucía 

 
The strategies used by EURONOVA to attract new projects are the use of its web site and building a 
strong connection to the pre-incubators and other entities in the park.  
The selection of projects is made with a very strong attention to the criteria of innovativeness of the 
project, the human capital of the entrepreneur and market potential.  
There are no management support services to the startups and 75% of these companies survive after 
entering the market. 
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Table 21 - BIC EURONOVA details 

 
The BIC EURONOVA is evaluating the performance of startups especially in terms of their profit.  
 
3) COMPILATO UMBRIA  
The COMPILATO is an incubator located in Umbria, which has already helped 80 startups.  
To attract startups they have a very important relationship with a pre-incubator non-university and they 
also develop territorial animation activities, which means, actions to promote entrepreneurship.  
The business plan projects have been made in 75 days, on average.  
The COMPILATO helps entrepreneurs to contact the banks to finance their projects. 
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Table 22 - OMBRIE 

 
Table 23 - OMBRIE, details 

 
To select the projects, COMPILATO focuses on innovation and on the quality of the business plan.  
To assess the performance of the startups COMPILATO uses mainly return on equity.  
 
4) NERA - Associação Empresarial da Região do Algarve  
The NERA is an entrepreneurial association that runs an incubator in the city of Faro, the capital of the 
Algarve.  
The incubator has already helped five startups and survival is 90%.  
The NERA is the only TIS in this research that has made contributions to the original idea of projects. 
The business plans have been made in an average of 90 days.  
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The NERA helps entrepreneurs to contact the banks to finance their projects.  
To attract projects NERA offers courses of entrepreneurship.  
The selection of projects is made focusing on human capital of the entrepreneur. 

Table 24 - NERA, Algarve 

 
Table 25 - NERA, details 
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The evaluation of the performance of startups is made primarily with an assessment of sales.  
 
5) IEFP - CACE Algarve  
CACE Algarve is an incubator of IEFP (Institute of Unemployment and Professional Formation), located 
in Loulé.  
Fifteen startups have already been created at CACE Algarve.  
To attract startups CACE Algarve uses advertising on television and in posters and brochures. The 
CACE Algarve also makes divulgation sessions in schools, universities and incubated businesses.  
The business plans have been made in 35 days, on average.  
The selection of projects is made with more attention to their innovative nature, to the market potential, 
to the human capital of the entrepreneur and to the quality of the original business plan. 

Table 26 - CACE, Algarve 
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Table 27 - CACE, details 

 
  The evaluation of the performance of startups is made with special attention to its profit.  
The incubator provides management support services to the startups and the survival rate is very high 
(90%). 

 
 
 
In analyzing these cases studies it can be said that the strategies used to attract projects are different 
without much in common.  
The selection of projects is made with different criteria, but there is a special attention to innovation and 
to the entrepreneurs’ human capital.  
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Most technology interface structures, analyzed in these cases, provide support services to 
management.  
The strategies used and the selection criteria result in a very high survival rate (75 to 100%), but the 
analysis of the performance of startups is made with very different criteria.  
The five cases studied show success strategies used by different Technopolis regions. One can learn 
with all, but the main conclusion is that there are different roads to arrive at success and it is possible to 
choose the path best suited to each region.  
 
DISCUSSION AND CONCLUSION  
This study was the first of three phases of the EIEE. The information obtained on the current reality and 
emerging trends in all regions participating in Project MEDOCC Technopolis, has a preliminary nature.  
In the following phases, there will be a work of testing and consolidating this information, on the basis of 
direct consultations with the "living forces" of each region, using appropriate statistical samples.  
For the moment, it is possible to conclude that these four MEDOCC regions have characteristics very 
diverse in their economic and social fabric. In any case, the cleavage between Umbria and other three 
regions is clear, and it seems that its Mediterranean traits are less clear.  
Regarding the knowledge economy and its future development in the four regions, ideas are much 
closer. By the way, the interface structures that already exist in such regions are in similar numbers...  
Of course there is the exception of Umbria. It opposes its model of "technological districts" to the 
solutions tried by other countries and regions in Europe. In any case, this opposition is more apparent 
than real, given that the new generation of "technopolis" is sufficiently comprehensive to include 
imaginative and valid solutions as those of Italy.  
One of the ambitions of the project MED Technopolis is precisely to serve as an experimental basis for 
the consolidation of ideas and models of the new generation of interface structures such as 
"technopolis" or "poles of competitiveness".  
The technology interface structures in the Technopolis regions use strategies to attract projects, to 
select projects and to assess startups’ performance, very different, but apparently it does not prevent 
the success of all studied cases, with a very high survival rates of the young companies created with the 
support of TIS.  
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For the future, the Project Med Techopolis must use the examples of success to develop a network of 
technology interface structures capable of contributing to local development with good strategies. 
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ABSTRACT 
 

The innovativeness measurement at the regional level is a great challenge as it is not performed in many 
European regions. In this paper the comparative analysis of the methods and tools used for regional monitoring of 
innovations in Silesian Province as well as in other European countries is presented. 
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This paper presents the ways of conducting the regional monitoring processes in conditions of heterogeneity of 
advance in standardization methods of collecting and analyzing statistical data and mutual processes of 
interactions between entrepreneurships, scientific area and business surround institutions. 
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Introduction 
 
 Economic world in conditions of more and more facilitated flow of goods, people, technology, 
financial resources and information realised on a global scale currently faces the challenge of increasing 
competitiveness. Nowadays, not only enterprises but also regions and national economies or even 
unions of particular countries (e.g. European Union) search their own and unique competitive 
advantages. They seek the sources of prosperity and success in features such as entrepreneurship, 
innovativeness and sustainable development, as well as they create solutions (programmes, policies) 
and consider those features as objectives which are the elements of their development strategies16. 
According to this, it is commonly assumed that appropriate innovative potential management especially 
at the regional level is the driving force for economic development. It is realised by means of Regional 
Innovation Strategies (RIS) within the specific structure – Regional System of Innovation (RSI). 
Essential elements of process of managing the regional development towards innovativeness (the 
process of regional innovation strategy development) are the activities connected with monitoring and 
control. The subject of this paper requires answering the following question: What objectives should be 
realised within the monitoring and what actions, methods, tools should be applied in order to achieve 
these objectives? Authors will try to answer this question in the following parts of the paper by 
presenting experiences of using particular solutions and initiatives (best practices) in Silesian Province. 

Today innovations are commonly considered as a key economic factor. Nowadays it is not 
surprising as we can observe the increase of meaning of nonmaterial assets (such as knowledge or 
social capital) which constitute the company value17. As the production based on advanced 
technologies develops, elements such as more and more modern infrastructure, research methods and 
tools, qualified workforce and innovative culture become more essential for economic success than 

                                                 
16 The Lisbon Strategy accepted by European Union defines the strategic objective until 2010 as follows: „to become the 
most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic growth with more 
and better jobs and greater social cohesion” (italics added). Realisation of this strategy is based on innovativeness, 
liberalisation, entrepreneurship and social cohesion.  
Source: European Council, Lisbon Strategy, March 2000. 
17 Davenport et al. indicate for example the change in Dow Jones Industrial Average (DJIA) structure – during the period of 
25 years (since 1980) the market value of nonmaterial assets (such as innovative capabilities and intellectual potential) has 
increased from nearly zero up to 80% of total market value. 
Source: Davenport T.H., Leibold M., Voelpel S., Strategic Management in the Innovation Economy. Strategy Approaches 
and Tools for Dynamic Innovation Capabilities, Publicis Corporate Publishing and Wiley-VCH Verlag GmbH & Co KGaA, 
Erlangen 2006, pp. 16. 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional 

4 a 6 de Julho de 2008  
 

 
2396 

natural resources. They can also be deliberately formed in an aware way by appropriate activities18. 
Moreover, in numerous publications we can contemporarily observe emerging concepts of knowledge-
based economies19, learning economies20, knowledge economies21 or even innovative economies22 as 
(following Davenport et al.): „the global economy has passed a ‘tipping point’ in the transition from an 

industrial, goods-centered to an innovation, service-centered logic”23.  
The base for distinguishing enterprises, regions, countries are the innovations understood not 

only as the initial application of existing knowledge in productive processes, but as all stages of creating 
technological changes: creating new knowledge, development of generated ideas for solving out 
practical problems and commercialization of new solutions and their diffusion24. Those three mentioned 
functions are being realized within so-called systems of innovations (SI)25. Those systems consist of 
components such as organisations (incl. enterprises) and institutions, tools and programmes for 
innovativeness, as well as relations26 understood as networks of relations of organisational (relations of 
authority, financial and advisable support mechanism), cognitive (connected with knowledge creation, 
application, diffusion) and social character (relations based on trust)27. Systemic approach to 
innovations facilitates realisation of innovative strategies and allows for better coordination of activities 
and monitoring of their application. That is why it became an item of interest of academic 
representatives as well as is used in the process of creating public innovation policies (see: innovation 
strategies of OECD, European Union, UNCTAD, UNIDO and many countries and regions28 including 
Poland and Silesian Province). 
                                                 
18 Cooke Ph., Memedovic O., Strategies for region al innovation systems. Learning Transfer and Applications., UNIDO, 
Vienna 2003, available also:  
http://www.unido.org/fileadmin/import/11898_June2003_CookePaperRegional_Innovation_Systems.3.pdf 
19 See: OECD, The Knowledge-Based Economy, Paris 1996, or OECD, OECD Science, Technology and Industry Scoreboard. 
Towards a Knowledge-Based Economy, Paris 2001. 
20 Lundvall B.A., Johnson B., The learning economy, “Journal of Industry Studies”, Vol. 1, pp. 23-42. 
21 Cooke P., De Laurentis C., Tödtling F., Trippl M., Regional Knowledge Economies. Markets, Clusters and Innovation, 
Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, 2007. 
22 Davenport T.H., Leibold M., Voelpel S., Strategic…, op. cit. 
23 Ibidem, pp. 19. 
24 Cooke Ph., Memedovic O., Strategies…, op.cit. 
25 Edquist C. (ed.), Introduction: Systems of innovation approaches – their emergence and characteristics, [in:] Systems of 
innovation: technologies, institutions and organizations, London 1997. 
26 Lundvall B. (ed.), National Systems of Innovation; Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Pinter, 
London 1992. 
27 Stachowicz J., Bojar E., Clusters – a chance for regional development in Poland, paper presented on RSAI Congress 2008, 
São Paulo, Brasil 2008. 
28 Edquist C., Eriksson M.-L., Sjögren H., Characteristics of Collaboration in Product Innovation in the Regional System of 
Innovation of East Gothia, EBHA Conference, 2001, available also:  



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional 

4 a 6 de Julho de 2008  
 

 
2397 

 Innovativeness (its structure is constituted by the innovation system) is being formed at the 
over-national level (e.g. European Union), national level as well as on regional or sectoral level. In early 
90s the innovation systems were considered mostly from national economies development perspective 
(National Innovation Strategies – NIS). Nowadays, the emphasis is put on activities in region. There are 
some arguments for such an approach. Firstly, following A. Rugman: „the vast majority of manufacturing 

and service activity is organized regionally, not globally…”29. Furthermore, he claims that globalisation 
has never existed, it is a myth, and huge multinational corporations, which are considered as entities 
that form global trade, realise strategies mostly of regional character, because business activity is 
reinforced by political factors and institutions performing on regional level. What is more, region is 
perceived as a space within which: “collective identity is produced and reproduced, mutual trust is 

reinforced and a flexible and effective network of economic and cognitive relations supporting 

knowledge creation and diffusion are embedded”30. It allows for an effective formation and management 
of network of specific relations between elements of innovation system, what is difficult at national or 
over-national level as there are some disparities of resources such as sources of knowledge and 
learning, research infrastructure development, highly qualified workforce and existing entrepreneurial 
culture. Regional approach facilitates also constructing and adjusting those connections between 
enterprises, academic entities, research and development centres, business support institutions and 
authorities according to “triple helix” model31. Worth highlighting is that within this model we can 
currently observe the increase of meaning of regional authorities who can especially shape local 
learning and knowledge processes by providing necessary R&D and educational infrastructure, 
supporting academic “spin-offs”, reinforcing human capital or forming social capital32. 

                                                                                                                                                         
http://web.bi.no/forskning/ebha2001.nsf/dd5cab6801f1723585256474005327c8/a6cb7066ea59eda6c12567f30056ef4d/$FIL
E/F4%20-%20Sj%C3%B8gren&Edquist&Eriksson.PDF.  
29 Rugman A., The end of globalization: Why global strategy is a myth and how to profit from realities of regional markets, 
AMACOM, 2001, pp. 1. 
30 Cooke Ph., De Laurentis C., Tödtling F., Trippl M., Regional…, op. cit., p.133. 
31 Triple helix is a model of innovations which captures mutual compound relations in a process of knowledge capitalisation 
between: science (universities, research and development units, supporting institutions), industry (enterprises) and 
government (incl. self-government bodies). Those relations are constructed and developed according to this model in order to 
stimulate regional development based on knowledge. 
Source: Etzkovitz H., The Triple Helix of University-Industry-Government. Implications for Policy and Evaluation, SISTER, 
Stockholm 2002.  
Available also: http://www.sister.nu/pdf/wp_11.pdf.  
32 Cooke Ph., De Laurentis C., Tödtling F., Trippl M., Regional…, op. cit. 
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The role of public authorities in regional innovation system is specific as they are responsible for 
creating regional innovation strategies compatible with strategic objectives of development not only on 
regional but also on national level. Moreover, RIS development should be based on the strengths of a 
region. It requires identification of those areas of industry, activities with considerable potential which 
are likely to become a fundamental for innovative development and economic growth. Thus, public 
institutions face the necessity of studying not only traditional innovativeness indicators such as research 
and development intensity of the firms, the amount and character of R&D expenditures, the presence of 
new technology-based firms, but there are also requirements of systematic approach to monitoring of 
relations between elements of Regional Innovation System33. Then, for the best adjustment of policies, 
structures and pro-innovative activities to the specificity of region it is essential to conduct integrated 
analysis of existing demand for innovations (challenges and needs of innovations also on global 
markets) as well as of supply (existing, broadly understood support of innovative activity) 34. 
Identification of gaps in regional innovative activity will enable to direct appropriately public resources 
and activities. Contemporary perceiving of region as an open, porous and „unbounded” entity35 requires 
from regional authorities insights in the range of activity of firms of a region and considering 
development of appropriate interregional cooperation where it would be useful. 

All those challenges of public authorities require conducting monitoring of innovations as every 
development strategy, incl. Regional Innovation Strategy, requires rules of its functioning and 
procedures of realising particular management functions – planning, organising, leadership and control, 
which is understood also as a specific feedback for continuous adjusting to changing needs. A. 
Wiaterek36 indicates the aims of control in regional development system as the answers for the following 
questions: 

- are the objectives defined appropriately? 
- are the objectives being monitored unceasingly? 
- are the applied methods and tools of measurement appropriate? 
- are the activities being monitored? 

                                                 
33 Cooke Ph., Memedovic O., Strategies…, op.cit. 
34 Ibidem. 
35 Pike A., Editorial: Whither Regional Studies?, “Regional Studies”, Vol. 41, pp. 1144. 
36 Wiaterek A., Regional and Local Scale – Characteristics, Development and Management, [in:] Bojar E.,  
Olesiński Z. (eds.), The emergence and development of clusters in Poland, Difin, Warsaw 2007, pp. 58-59. 
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- is the financial data of implemented strategy available? 
- has the information of achieved results been diffused? 
- has the learning process occurred? 
- were the local communities (enterprises) involved in the process of strategy implementation? 

Regional monitoring of innovations should reflect the answers for above questions.  
In the following part of this paper there will be presented some practical solutions, methods and 

tools applied in providing regional monitoring of innovations in Silesian Province. 
 
 

1. Methods of innovativeness measurement on regional level37 
 
 The regional approach to the innovation policies is relatively new in Poland. It has become more 
important after Poland’s joining the European Union and after the devolution of competences to the 
regional level with the aim of realizing the principle of economic and social cohesion. Measurement of 
innovativeness is not so easy. It is hindered by difficulties connected with quantifying the quality 
research of human capital, activities of science institutions and business environment institutions or the 
study on existing networks of connections between them. In the paper there are presented various ways 
of innovation measurement provided especially at regional level. 
 
1.1. Regional European Innovation Scoreboard 

European Regional Innovation Scoreboard is a ranking based on indicators used for fulfilling the 
needs of creating innovation scoreboards at national level (EIS). However, statistical data which is 
connected with innovative activity is hardly available at regional level. That is why in ranking of regions 
the number of applied indicators has been limited to seven. European Regional Innovation Scoreboard 
(ERIS) report is based on the following data presented in Table 1. 
 

                                                 
37 Based on results of research commissioned by Marshal’s Office of Śląskie Voivodship within INNOBSERVATOR 
SILESIA I project: Fabrowska P., Mackiewicz M., Węcławska D.: Rekomendacje do tworzonych w 2007 roku rocznych 
Regionalnych Tablic Wynikowych Województwa Śląskiego, ECORYS Polska Sp. z o.o., Warszawa 2007. 
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Table 1. Indicators of European Regional Innovation Scoreboard 
Indicator Description 

Human Resources in science and 
technology 

Percentage of persons of high technical education employed in science and 
technology (in total number of population) 

Participation in life-long learning 
Percentage of persons participating in life-long learning (in total number of population 
aged 25-64)  

Employment in medium-tech and 
high- tech production sector 

 

Percentage of persons employed in sectors such as NACE24 – chemical industry, 
NACE29 – machinery industry, NACE30 – office appliances, NACE31 – electric 
engineering, NACE32 – telecommunication equipment and technologies, NACE33 – 
precision instruments, NACE34 – vehicles, NACE35 – aviation and other conveyances 
(in total number of employed persons) 

Employment in high-tech services 
Percentage of employed in sector of high-tech services – NACE64 – post and 
telecommunication, NACE72 – information technologies and software, NACE73 – 
research and development services (in total number of employed persons) 

Expenditures on R&D – public 
sector  

GERD – BERD (%GDP) 

Expenditures on R&D – private 
sector 

BERD (% GDP) 

EPO patents  

 
Number of motions submitted in European Patent Office (per a million of residents) 

Sources: Research results of INNOBSERVATOR SILESIA I project based on Regional European Innovation Scoreboard 2006 
 

The choice of indicators was influenced by the need of collecting data comparable 
as the seven above measuring instruments characterise with the higher level of 

availability in all analysed regions. According to the fact that statistical data is collected 
by the authors of EIS with a great delay, in 2006 in EIS ranking there was used data from 

2003 and 2002 (for both indicators of expenditures on R&D and for motions for EPO 
patents). 

The indicators of regional EIS ranking describe the state of the most fundamental 
elements which constitute innovativeness of a region and which capture the most 

important aspects of knowledge-based economy. Data for these seven indicators is used 
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for calculation of synthetic regional innovativeness indicator, which constitutes the base 
for creating ranking called Revealed Regional Summary Innovation Index (RRSII).  

RRSII is used for identification of those regions which are the leaders at a local 
level. The measure is a weighted-average of two components – one measures the 

results of a region with reference to the other regions in a particular country, the other 
compares those results with the whole European Union. The European component has 

three times higher weight than the national one. Taking into consideration these two 
aspects is caused by the fact that the same region in a highly innovative country would 

be perceived in a different way than the one surrounded by regions of worse 
performance. The regions which achieve satisfactory results despite their localisation in 

the “lagging” country are distinguished by such an indicator. 
Those both synthetic components are determined in a similar way and they both 

use the average of many basic measures (not less than six). In the national component 
for every basic measure there is determined a relative position of a region with reference 

to the national quantity. Significantly, determining of this relative position uses a root 
formula (adequate to the character of basic measure) which diminish the differences 

between regions. The usage of root formula in a standardisation procedure enables to 
avoid the situation when the weakness of one of the components (one variable) in a 

particular region lowers its position in the ranking despite the average level of the other 
components. The indicator value for 25 countries of EU was the benchmark for the 

European component.  
 

1.2. Methods based on comprehensive measures (ESPON) 

Within the activity of The European Spatial Planning Observation Network (ESPON) there were 
distinguished five priorities connected with regional policy, e.g. natural and cultural heritage, territorial 
aspects of Structural Funds activities or institutions and instruments of spatial policy. Measures which 
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are connected with innovativeness research are included in project 2.1.2. of the study on the influence 
of research and development policies. As the above indicators were used as a base there were 
developed the following comprehensive measures: 

1. Level of research and development activities in a region 
2. Research and development potential 
3. Profile of enterprises 
4. General abilities/ education of population 
5. Level of relevance in regions 
In other project, which measures the results of the Lisbon Strategy, there were used the following 

comprehensive measures: the state of the Lisbon Strategy realisation as well as the realisation of the 
Lisbon Strategy and the economic position. 

 
 

1.3. The American model 

 The American Chamber of Trade with the commission of the Ministry of Trade prepared a report 
presenting the methodology of regional innovativeness measurement38. Similarly to the methodology 
described above, the innovativeness can be measured by a) expenditures, b) results. Networks are the 
elements of expenditures, as they are elements of regional environment. Every region may be 
characterized by different sets of assets, networks of connections and by different culture, which 
influences the results of innovation support. Mutual relations between those elements create the 
environment, which determines the successful regional development. 
 

1.4. Regional Systems of Innovations 
 The assumption for RSI is that many innovative enterprises perform within regional networks 
collaborating not only with each other (with suppliers, customers and competitors) but also with 
organisations which provide research results and technology, with innovation support organisations, 
high-risk funds or with the regional/local authorities. Innovations are often created as an effect of 
proximity of the organisations which participate in their creation. 

                                                 
38 Measuring Regional Innovation: A Guidebook for Conducting Regional Innovation Assessments prepared for the U.S 
Department of Commerce, the Council of Competitiveness 2005 
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As it was mentioned, there were identified two sides of innovation systems: supply and demand. 
The demand side is constituted by the institutional sources of knowledge and institutions responsible for 
training and preparation of highly qualified employees. Various organisations supporting the 
innovativeness are responsible for filling the gap between these two sides. Their task is to acquire and 
diffuse technological ideas and solutions as well as know-how within the innovation system. The third 
group is constituted by technological centres, practical education centres, centres of innovations and 
entrepreneurship, universities, high-risk funds. 

Innovation infrastructure which is highly developed (specialized science and research units, 
technology transfer agencies) facilitates companies to better access to knowledge and possibilities of its 
testing. Strong regional innovation system provides systematic connections with internal and external 
(from the region’s perspective) sources of knowledge.  
Innovation systems may be measured in two dimensions: 

• Government dimension: policy, institutions, knowledge infrastructure described also as the soft 
infrastructure of support for enterprises innovations. 

• Enterprises innovations dimension: industrial base, its productivity and innovativeness 
understood as the level of investment mostly in R&D, types of companies, their connections and 
communication. 

 

1.5. Best practices 

 Innovation measurement at regional level, which is being conducted in various European 
countries, is often based on ERIS39. However, for several countries and regions have been constructed 
distinct methodologies of regional innovation measurement. In some cases they were just different 
(broader than ERIS) ranges of data which is non-aggregated for more detailed information about the 
specific factors influencing the innovation level and its regional distribution. In one case of research 
there was also used the qualitative data. There was constructed the aggregated index which illustrates 
in a synthetic way the innovation level of regions and which facilitates comparisons.  
 

1.5.1. Non-aggregated indicators 

                                                 
39 Skonieczny, J., Świda, A. Jak mierzyć innowacyjność regionów, Park, S.C. Innovative Government and Strengthening 
National Competitiveness in Finland 
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Norway40 

The innovativeness level of Oslo region was the subject of the analysis. There was provided a 
screening of existing connections between science and business in the region as well as of 
technological environment evaluation. There was used statistical data (CIS questionnaire results), a well 
as data from qualitative research conducted in the region (deepened reviews with enterprises 
representatives – e.g. managerial staff, research departments personnel, representatives of 
organisations, units, universities and research institutions). There was also conducted a screening of 
available publications, reports and other literature. The research enabled to identify the scale and 
character of innovation demand in a region observed in particular sectors and companies of different 
size. There were also identified main barriers of innovativeness development connected with 
cooperation between enterprises and science.  
 

Great Britain41 

The innovativeness screening was also conducted in Great Britain. The report of Trade and 
Industry Department measures and comments the innovative effectiveness basing on CIS indicators 
and data collected within the national research on R&D activity (data from 1998-2000). The key 
innovativeness indicators are presented from regional perspective, what allows for spacing analysis of 
particular elements of regional innovativeness. However there is no aggregated indicator which 
summarises innovative effectiveness. The measures were ordered in groups such as: economic 
context, technologies and innovations, innovation effectiveness, cooperation and non-technological 
innovations. 
 Basing on collected data it became possible to indicate regions-leaders of innovative activity 
(technological and non-technological), areas of the highest level of innovation investment as well as 
regions achieving the highest profits from created and implemented innovations. 
 
1.5.2. Synthetic indicators 

Ireland42 

                                                 
40 Based on: Aslesen H.W., Innovation performance in the capital region of Norway. Potentials for improvement? 
41 Based on: Stockdale, B. Regional Innovation Performance in the UK  
42 Based on: Roper S., Hewitt-Dundas N., Savage M. Benchmarking Innovation Performance in Ireland's Three NUTS 2 
Regions 
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In 1999 there was measured the innovative effectiveness of three regions in Ireland – South-
East, Northern Ireland and Border, Midlands and West (NUTS-2 level). The research was conducted 
before the new period of programming the Structural Funds. The indicators were prepared in order to 
indicate the standards which would be a benchmark of effectiveness measurement in the following 
programmes financed by structural funds as well as of other programmes connected with technological 
development. The indicators were also the basis for the specific solutions proposed in operational 
programmes of analysed regions. 

The indicators were chosen in a way that would allow comparing the level of innovativeness 
connected with products and processes: 

• product innovation indicator; 

• process innovation indicator; 

• innovation success indicator. 
However, a significant diversity of economic structure in particular regions was connected with the risk 
of results inaccuracy. The influence of those factors was corrected by singling out 10 branches and 3 
ranges of companies’ size for which the indicator was calculated separately43. The average innovation 
effectiveness of a region is calculated according to the following formula, where nij represents the 
number of enterprises of a particular branch in a region within the range j, while Iij means the 
innovativeness indicator within the same group. 

 
The results for the same groups of nij will provide the set of aggregated innovativeness indicators which 
in more precise way illustrate the differences between the regions of particular types of enterprises. 
Then, it enables to divide the regional differences into “structural” and “enterprise level” components and 
their more detailed analysis. 

 

                                                 
43 The singled out branches are as follows: food and tobacco industry, textile and clothing industry, wood industry, paper 
industry, chemical industry, metal industry, mechanic engineering, electric and optical apparatus production, vehicles 
production, miscellaneous production. The ranges of companies’ size are: 10-19 employees, 20-99 employees, 100 and more 
employees. 
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The examples of the best practices show that the measurement of innovativeness at regional level 
may be conducted in various ways. Non-aggregated components are useful in cases of more 
detailed analysis of particular factors which shape the innovativeness level and their changes in time. 
This solution can be applied for innovativeness level study of one chosen region as well as for 
comparisons of many regions. In the second case the analysis is, however, more difficult as the 
comparisons are more compound and there is a risk of ambiguous conclusions. That is why for the 
needs of comparisons and rankings it is recommended to construct an aggregated index, which in a 
transparent way illustrates the relative positions of analysed regions. The choice of measurement 
method depends on the aims for which it is created. 

 
2. Regional monitoring of innovations in Silesian Province (Śląskie Voivodship) 
 

Young, forming innovative regions in Poland are currently at the stage of implementing their 
initial executive programmes to regional innovation development strategies. The Silesian Province has 
elaborated the document “Regional Innovation Strategy of Śląskie Voivodship 2003-2013” as well as 
executive programme for this strategy accepted by the regional parliament as the first document of this 
kind in Poland. Those documents are the effect of RIS-Silesia project realized by pro-innovative 
environments with the participation of regional authorities. 

The indicators of strategy realisation included in this document as well as the benchmarks are 
the main subject of monitoring study. The measurement of those indicators requires numerous and work 
consuming quantitative as well as qualitative research provided at regional level. The monitoring of 
innovations is being provided by the regional authorities, including undertakings realised in 2005-2007 
within the pilot project INNOBSERVATOR SILESIA I. As a result of this project there is being created 
the comprehensive system of monitoring at regional level which uses methods and tool such as: 

− Creating and conducting the regional base of statistical data of science and technology capturing 
years 1999-2006. The measurable effect of this initiative is establishing a continuing cooperation 
between regional self-government and the regional statistical office. As the result there were 
elaborated the Regional Innovation Scoreboards for Śląskie Voivodship; 
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− Providing the comprehensive recommendations by experts and analyses including elaboration by 
the foresight method “Analysis of expanding sectors of region” as well as “Integrated analysis of 
economic structure”; 

− Current recording of the most important pro-innovative activities realised in country and in region by 
means of a website of INNOBSERVATOR SILESIA. This website is also a platform of information 
diffusion to the 350 registered institutions and enterprises of a region; 

− Conducting regional questionnaire survey of innovation strategy realisation; 

− Improving created mechanisms and tools by means of the annual questionnaires about the 
information needs of 600 institutions and enterprises providing pro-innovating activities in region. 

Below there are presented the effects of monitoring study conducted by the Silesian Province within the 
INNOBSERVATOR SILESIA I project which are the results of cooperation between Marshal’s Office of 
Śląskie Voivodship, Silesian University of Technology and ECORYS Polska Sp. z o.o. 
 

2.1. Regional Innovation Scoreboards for Śląskie Voivodship in particular years from 2002-2006 

Data for Regional Innovation Scoreboard (ERIS) is available in data base of the report from 
2006. The ERIS 2006 data base captures the period 2002-200644 and it standardises data according to 
the most current version of ERIS methodology. Below there are presented tables which sum up data of 
Śląskie Voivodship that come from ERIS bases45. 

Śląskie Voivodship achieved the results approximate to the average of all voivodships (regions) 
in Poland for the most indicators used in European Regional Innovation Scoreboard. 

The best result the region achieved in the category of the employment in medium and high-tech 
production sector (132.4 % of average for Poland) coming third position in the voivodships ranking. 
Śląskie Voivodship exceeded also the average values for the indicators of participation in life-long 
learning as well as of employment in high-tech services. The value below the average was achieved by 
the region in the area of human resources in science and technology (95.9% of average for all 
voivodships). The weaknesses of the voivodship are the indicators of patent motions submitted in EPO 

                                                 
44 In the previous years the comparisons on a regional level were only the additional information to the national scoreboards. 
Furthermore, data bases for the EIS reports in 2002-2005 did not include regional data. 
45 The comparisons on the level of Polish voivodships are limited to 6 regions for which necessary data was available in EIS 
2006 data base.  
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as well as of expenditures in R&D activity (of the public and private sources). The below graph 
illustrates results of the Śląskie in comparison to the average for Poland for the seven indicators. 
 

 
 Graph 1. The results of Śląskie Voivodship in relation to the average for Poland in 2002-2004 
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Source: results of research conducted within INNOBSERVATOR SILESIA I, EUROSTAT 

 

For each of those seven measures used for calculating the synthetic regional 
innovation indicator, the values recorded in Silesian Province are lower than the average 
level of the all analysed regions. The best results of Śląskie are observed in the level of 

employment in medium and high-tech production – it is the only indicator which is 
approximate to the European average (94%). Quite good results are also observed in the 

level of employment in high-tech services (64% of European average). 
Graph 2 enables to compare the results of Śląskie Voivodship with the average value for 

all regions analysed in EIS 2006. 
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 Data collected in the base of European Regional Innovation Scoreboard (four of 
seven indicators) shows that Śląskie Voivodship has sustained the constant level in 

relation to the European average during a few last years. This situation would be 
considered as satisfactory only in the area of employment level in medium and high-tech 

production sector as the results are approximate to the average European values. 
 

Graph 2. The results of Śląskie Voivodship in relation to the average for regions EU25 – EIS2006 
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Source: results of research conducted within INNOBSERVATOR SILESIA I, European Regional Innovation Scoreboard 

 

 The Silesian Province in comparison to the other new members of EU performs 
quite well. In the EIS 2006 ranking it achieved results approximate to the average of all 

the new members of European Union. The best results it gained in the level of 
employment in medium and high-tech production sector – the value for Śląskie exceeded 

the average. Quite satisfactory is also the level of participation in life-long learning 
(98.4% of the average). The lower values represents the level of human resources in 
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science and technology as well as the employment in high-tech services, however, in 
both cases they exceeds the 90% of the average values. 

The following graph illustrates the achievements of Śląskie in comparison to the average 
value of the new members of European Union for the all seven indicators. 

 
 Graph 3. The results of Śląskie Voivodship in relation to the average for regions of new members 
of European Union - EIS2006 
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Source: results of research conducted within INNOBSERVATOR SILESIA I, European Regional Innovation Scoreboard 

 
2.4. Synthetic innovation indicator in Polish regions 

Taking into consideration the fact that data used in ERIS is relatively not current and their range 
is not wide the comparative analysis based on it is not the best possible determinant of the innovative 
position for Polish regions. The weakness of ERIS methodology is caused mostly by the limited access 
to data – only seven variables could be considered as elements of indicator construction, moreover, 
even that number occurred to be too great in the case of some regions in Poland. As a result, less than 
a half of voivodships were classified in the final ranking. That is why for the comparisons of Polish 
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regions elaborated within INNOBSERVATOR SILESIA I it was used a different methodology similar to 
ERIS but based on the most current and available for all the voivodships data, what allowed for 
providing interregional comparisons.  

The synthetic indicator which illustrates the innovation potential is based on nine variables 
reflecting various aspects of innovativeness. 

The range of activity connected with creating the new values is dependant on human capital, 
activity of science inits, existence of business support institutions, connections between business and 
science sector as well as the social and organisational factors, which are difficult to quantify. The 
innovative potential should reflect not only the real state of innovations number, but (most significantly) it 
should illustrate the possibilities of creating innovations, which would be available for a region, if there 
was no restriction factors. 

One of the most important indicators that reflect the innovativeness is the percentage of gross 
domestic expenditures on research and development activity. It is the most important measure used in 
study on the technological advance which determines so-called intensity of R&D activity (the higher the 
indicator of expenditures is, the more high-tech is the technology of production or at least the more 
chances for its improvements). 
In order to determine the innovative potential there were chosen the following variables: 
1. Number of registered patents and submitted inventions in relation to the number of employed 

persons. 
2. The number of high education institutions graduates in the last five years in relation to the number 

of residents. 
3. Employment in research and development activity in relation to the number of enterprises. 
4. The share of the enterprises which have realised innovative activity. 
5. The number of universities in relation to the number of enterprises. 
6. The share of expenditures of economic entities on financing the research and development 

activity. 
7. Profits of enterprises in relation to the revenues from the total activity. 
8. The dynamics of expenditures growth on research and development activity in 1997-2005. 
 Calculation of the indicator of the innovative potential includes the choice of variables and the 
analysis of correlation between those variables. The variables are not correlated what ensures that 
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given information which indicates a particular aspect of innovativeness is not duplicated. Data was 
collected from GUS (Central Statistical Office) statistical yearbooks, the “Science and Technology” 
report and the information available on the website of Central Statistical Office. 
Map 1 presented below illustrates the values of indicator of innovative potential in particular regions of 
Poland. 

Map 1. Innovative potential of voivodships in Poland in 2005 

 
Source: results of research conducted within INNOBSERVATOR SILESIA I, Ecorys Polska  
 

The value of the indicator based on nine variables fluctuates from 0.38 of Zachodniopomorskie 

Voivodship up to 0.81 of Mazowieckie Voivodship. The average quantity for Poland is 0.57. The Śląskie 

Voivodship is located on the second position together with Małopolskie. The strong position of Śląskie is 
caused mostly by the considerable share of enterprises which have implemented innovations. 
Additionally, it achieved satisfactory results in the number of patents and inventions (incl. national 
patents not only those submitted in EPO). 
Those results differ significantly from those achieved in ERIS analysis (however the comparativeness of 
those two analyses is limited as in ERIS there are considered only chosen regions from Poland). 

 
3. Summary46 

                                                 
46 Recommendations by experts within the INNOBSERVATOR SILESIA project about the methods and tools useful for 
regional monitoring of innovations. 
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Regional innovation policy may be described as the support for regional entities in processes of innovations creating. The necessary activities for this 
kind of strategy are monitoring, evaluation and current improvement of the policy. The evaluation is necessary for diagnosing whether the policy is 
potentially likely to reach its objectives in the future (whether it will support the innovative development in the long run). That is why the comprehensive 
evaluation of regional innovation policy should consist of two basic elements: 

1. The evaluation of regional innovation environment functioning (research on expenditures, 
internal organisation and dynamics of this environment). 

2. The evaluation of short- and long-term results. 

In this paper there were discussed the methods of innovativeness measurement at a 
regional level. There were also presented the examples of such methods applied in 

various countries as well as the indicators used for international comparisons. It is highly 
recommended to consider carefully for what objectives the indicator is being constructed 
(whether our purpose is to monitor the changes of innovativeness level in a region or we 
aim to sustain a considerable position in national or multinational ranking). The way of 

realising processes of innovation measurement depends on the objectives of our activity. 
If the indicator is created for internal purposes and it aims to provide us with information about 

the changes of innovation in region it is advisable to apply the synthetic indicator which is the average of 
several variables (indicator similar to those used in EIS or ERIS analysis) of equal weights47. ERIS is an 
analysis of multinational and national dimension, so its formula is more complicated and it requires the 
root method in the process of variables standardisation which enables to diminish the real diversity 
between regions. However, the standardistion method is not the most important issue – it is used with 
the aim to facilitate the comparison of variables. 

The indicator of this type has several advantages – it is quite simple, its interpretation is 
relatively easy, what implies that information provided by it is accessible for great groups of people. The 
another advantage is the possibility of monitoring changes of particular components in time (problem 
identification) as well as immediate reaction for these changes and applying the appropriate instruments 
of regional policy. It also provides the information about the causes of the growth or decrease of 
particular innovation indicator. 
                                                 
47 The EIS authors have tested several methods, which provided them with approximate results – finally, they have decided to 
apply the simplest method and to ascribe equal weights to all of the components of SII.  
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A certain drawback of this method is the lack of availability of data at regional level. As the 
practice indicates, it is really difficult to construct such an indicator based on a great number of variables 
which are not correlated (it would improve its cognitive value). In practice there are used 5 to 10 
variables which provide information about different aspects of innovativeness. The following factors are 
the examples of variables influencing the innovative activity which are worth considering: 

− intensity of expenditures on research and development; 

− specialisation of enterprises in high-tech activity; 

− the existence of clusters in sectors such as biotechnology; 

− connections between academic sector and business. 
On the other hand, the indicator for interregional comparisons and in order to show the position 

of a region in relation to the national level of innovations may be constructed by the Principal 
Component Analysis. It is a linear function of aggregation that enables to create a singular index 
describing innovativeness. This method verifies which variables are mutually correlated and can 
constitute the base for total index as well as it indicates what weight should be ascribed to particular 
variables. In that case the monitoring of influence of particular variables on the level of total indicator is 
limited. However, the advantage is the possibility of using greater number of variables as a base what 
provides us with the more comprehensive information.  

In practice it is possible to use both methods – assuming one indicator as the main one, and 
treating the another as a supportive method.  
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RESUMO 
A questão da competitividade territorial não está isenta de dificuldades. Paralelamente, o tema da 
inovação constitui uma janela de oportunidade para o debate e discussão no sentido de apurar 
argumentos, de todo, nada pacíficos. Assim, partindo da temática associada à competitividade dos 
territórios, o presente trabalho procura  analisar o papel que está reservado à inovação, num contexto 
de globalização – uma utopia ou realidade? Na primeira parte, propõe-se desenvolver uma síntese do 
quadro conceptual da competitividade territorial num ambiente de globalização. Posteriormente, 
procura-se discutir brevemente a Sociedade do Conhecimento, em especial as bases teóricas de 
referência da inovação na perspectiva do desenvolvimento territorial. 
 

Subjacente à escolha do tema está a ideia de que nas últimas décadas a temática da 
competitividade territorial ganhou um novo impulso, realidade indissociável do 
desenvolvimento da globalização, passando a constituir tema recorrente em múltiplas análises, 
quer de investigadores, quer nos meios académicos, políticos, económicos e sociais.  

 

A globalização induziu as condições necessárias para a ascendência de novos territórios 
estratégicos – as regiões e as cidades. Contudo, em reacção à globalização, a generalidade da 

                                                 
48 Doutorando em Geografia, FLUL/Departamento de Geografia, sob orientação dos Professores Doutores José Manuel 

Simões e Mário Vale. 
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literatura tem vindo a referir a inovação (a par da interacção, do território, da proximidade e das 
redes) como factor determinante da competitividade e do desenvolvimento regional.  

 

Pese embora a extensa bibliografia existente, a noção de competitividade territorial está longe de obter consensos. Tal com 
está por provar que a competitividade territorial contribui para o desenvolvimento regional. O debate prossegue com o papel 
da inovação – será esta um pré-requisito indispensável para o crescimento económico moderno? E se sim, de que modo? E 
em que medida a inovação contribui para competitividade dos territórios e para o desenvolvimento regional? Em razão do 
que foi dito, partindo da premissa que os países e as empresas estão intrinsecamente dependentes da competitividade e da 
inovação, considera-se adequado aprofundar o debate e o conhecimento em relação à competitividade dos territórios, em 
particular no que diz respeito ao papel da inovação na Sociedade do Conhecimento. 

PALAVRAS-CHAVE: COMPETITIVIDADE; TERRITÓRIOS; GLOBALIZAÇÃO; INOVAÇÃO; 
SOCIEDADE DO CONHECIMENTO E GOVERNANÇA. 
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1. A Competitividade territorial e a globalização 
As últimas décadas do século XX provocaram profundas alterações na sociedade. As crises 
petrolíferas de 1973 e 1979 marcaram um novo ciclo das economias dos países ocidentais, fazendo 
cessar os “trinta anos de ouro” que se seguiram à II Guerra Mundial, período durante o qual a Europa 
conseguiu reduzir o “gap” em relação aos (EUA). Com a crise do modelo de desenvolvimento fordista-
keynesiano, muitas das regiões industriais outrora prósperas passaram por graves problemas 
económicos, fortes taxas de desemprego e elevados índices de pobreza e de exclusão social. Numa 
primeira fase, poucas foram as regiões industriais que lograram alcançara a requalificação, caindo 
inevitavelmente na estagnação e no declínio.  
 
Para Salgueiro (2002), as duas últimas décadas do século XX foram marcadas por importantes 
transformações no sistema económico com implicações territoriais nítidas. Primeiro falou-se na 
substituição da economia industrial pela dos serviços, depois os teóricos da Escola da Regulação 
apontam para uma mudança mais profunda que envolve a totalidade do modelo de desenvolvimento, 
com a substituição do modelo fordista-keynesiano, mais tarde surge a expressão “nova economia”. Ao 
mesmo tempo, crescem as referências à sociedade da informação, depois à sociedade da 
aprendizagem e à do conhecimento. 
 

A globalização, conjugada com a menor intervenção dos Estados-nação na economia, o 
aumento da população urbana, o desenvolvimento das tecnologias da informação (TIC), as 
modificações na organização da produção (fim dos modelos fordista-keynesiano) e a crescente 
internacionalização das economias num mercado cada vez mais competitivo, dinâmico e global 
trouxe não só um maior protagonismo aos territórios como lhes atribuiu autonomias e 
responsabilidades acrescidas, induzindo as condições necessárias para a ascendência de 
novos territórios estratégicos – as regiões e cidades. Com a globalização ocorreu uma mudança 
de paradigma: os territórios, as regiões e as cidades passaram a ser centros de decisão política, 
económica, social e ambiental. O sucesso e o crescimento das regiões industriais passaram a 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional 

4 a 6 de Julho de 2008  
 

 
2420 

ser devidos essencialmente à sua dimensão interna, isto é, ao desenvolvimento regional 
endógeno.  

 

Para Vale (2007), a globalização tem sido identificada por diversos autores como um processo 
que favorece o crescimento das cidades, em grande medida devido às necessidades de 
concentração, em nós do sistema urbano, de funções de controle da economia global. Com a 
tendência para a redução das funções do Estado-nação, atribui-se à cidade um papel renovado 
nas presentes estruturas territoriais de poder.  

Contudo, em reacção à globalização, a generalidade da literatura tem vindo a referir a 
inovação (a par da interacção, do território, da proximidade e das redes) como 
factor determinante da competitividade e do desenvolvimento regional e, 
consequentemente, dos países. Tradicionalmente, a temática da competitividade 
territorial está associada a duas correntes: de um lado, os autores (liberais) que 
defendem que os territórios (regiões e cidades) não competem entre si, porquanto a 
competição está restringida apenas às empresas instaladas nos territórios, com o 
argumento genérico de que os territórios não entram em falência, ao passo que as 
empresas, se não conseguirem ser competitivas, correm o risco de falirem.  
 

Nesta linha de raciocínio está Krugman (1994). Para este autor, crítico da 
competitividade territorial, as nações não competem umas com as outras porque, ao 
contrário das empresas, as nações não podem abrir falência e os seus “empregados” 
(cidadãos) compram e vendem entre si. As empresas têm características específicas 
nas suas formas de actuar e de se organizarem pelo que os conceitos económicos que 
se lhes aplicam não são adequados para avaliar o desempenho das regiões. Ao 
contrário das empresas, as regiões não entram em bancarrota e não são eliminadas do 
mercado, pelo que o conceito de “competitividade regional” é um conceito vazio e sem 
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sentido. Camagni, citado por Pires (2007), contra-argumenta que, quando uma região 
não tem capacidade para atrair investimentos e capital humano fica numa situação 
semelhante à de uma empresa sem sucesso. 
 

Igualmente algo crítico em relação à competitividade dos territórios é Porter (1994). 
Segundo este autor, como são as empresas que competem e não os países, a 
produtividade depende da sofisticação com que as empresas competem, daí que 
elevados níveis de produtividade são obtidos quando as empresas alcançam níveis 
sempre crescentes de aptidões e tecnologia. A produtividade não depende tanto das 
indústrias em que um país compete, mas do modo como competem as empresas 
nessas indústrias. Nem a elevada competitividade está restringida a indústrias de “alta 
tecnologia”, podendo igualmente ser obtida em sectores industriais e em serviços. O 
objectivo deverá passar pela criação e melhoria contínua de aptidões e tecnologias 
sofisticadas que, por sua vez, reforçarão a produtividade e, consequentemente, 
permitirão alcançar resultados desejáveis, como a criação de empregos atractivos. 
 

Budd e Hirmis (2004) também contestam a competitividade dos territórios. Para estes especialistas da 
Ciência Regional, o principal problema radica nos autores e nos organismos territoriais que aspiram a 
posicionar e a manter a polivalência das regiões e sub-regiões tomando como referência um conjunto 
de medidas e de indicadores que são conceptualmente duvidosos e sem muito fundamento empírico.  
Para Budd e Hirmis (2004), competitividade territorial parece causar muitas dificuldades teóricas 
e conceptuais. Não sendo suficientemente claro o que é e o que não é a competitividade, pode 
tudo terminar numa confusão. Um pouco como a globalização, a repetição do termo 
“competitividade” produz muito calor mas pouca luz. A competitividade tornou-se num termo 
genérico, aplicado extensamente a uma variedade de negócios e circunstâncias económicas. 
Consequentemente, significa coisas diferentes para pessoas diferentes. 
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Para Budd (1998), há um perigo que a competitividade territorial seja tanto uma abstracção quanto 
a globalização e que da sua aplicação às políticas regionais resultem distorções no 
desenvolvimento económico. Sem uma análise consistente e concreta, a política urbana pode ser 
distorcida, privilegiando determinados sectores económicos com prejuízo de outros. A prescrição 
de más políticas em resultado de análises mal efectuadas tem efeitos reais através da provisão de 
infra-estruturas, estudos e pesquisas e iniciativas impróprias ao desenvolvimento territorial.  
 

Ainda segundo Budd (1995), os debates sobre a globalização, as finanças globais e as 
cidades globais parecem confundir mudanças globais e internacionais. O autor faz uma 
avaliação céptica da globalização e pergunta se uma economia globalizada é realmente 
uma economia internacionalizada? O culto da ideia da economia global é difícil de 
distinguir da economia internacional. A estabilidade dos locais e das cidades é 
aparentemente incerta, especialmente numa era em que diminuiu a regulação 
económica dos Estados-nação. A globalização é um processo incompleto, 
especialmente na esfera das relações económicas e não pode ser divorciada do 
desenvolvimento dos territórios. No coração da globalização está a compressão do 
tempo e do espaço e a base das vantagens competitivas dos centros financeiros globais 
reside nas economias de aglomeração. 
 
Um outro autor crítico em relação à competitividade dos territórios é Kitson (2004). A 
introdução da competitividade territorial é assim como que um debate teórico, empírico e 
político. Numa era de indicadores e de classificações de desempenho é talvez inevitável 
que as regiões e as cidades sejam comparadas umas com as outras em termos do seu 
desempenho económico. Adoptando a desaprovação de Krugman relativamente à ideia 
da concorrência nacional, é no melhor dos casos potencialmente enganador e no pior 
dos casos positivamente perigoso ver regiões e cidades como competindo sobre partes 
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do mercado. Isto não é negar a importância da competitividade. Importante é distinguir 
concorrência de competição. 
 

Stiglitz (2004), Prémio Nobel da Economia em 2001, interroga-se porque motivo é que a 
globalização, uma força que foi tão benéfica, se tornou tão controversa? O modo como a 
globalização tem sido orientada tem de ser radicalmente repensado. Nas políticas impostas no 
âmbito da globalização aos países em desenvolvimento, verifiquei que muitas vezes se 
tomavam decisões ditadas pela ideologia e pela política. Consequentemente, foram cometidos 
muitos erros, actos que não resolveram os problemas, mas que serviram os interesses ou as 
convicções de quem estava no poder. 

 
Para Lopes (2001), tendo em conta que falar de competitividade territorial não está isento de 
ambiguidades, e ainda que o conceito de competitividade não esteja estabilizado mas que esteja 
implícito nas abordagens teóricas das principais escolas de pensamento económico, tendo-se 
vulgarizado na década de 90, competitividade territorial é a capacidade de uma dada 
comunidade territorial para assegurar as condições económicas do desenvolvimento 
sustentado. Tenho para mim que no actual conceito de competitividade estarão presentes ideias 
como: capacidade de inovar, concorrência e estratégia, acesso (TIC, mercados) e conhecimento 
(tácito e codificado).  

 

Para Malecki (2002), o conceito de competitividade cresceu significativamente, sendo 
hoje tema comum para que as cidades, regiões e nações possam avaliar, melhorar e 
publicitar os respectivos sucessos e crescimentos. Contudo, permanece um pouco 
obscuro a aplicação da competitividade aos lugares, que têm objectivos distintos das 
organizações do sector privado. 
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Deixando de lado as visões que contestam a globalização e que refutam a existência de 
uma competitividade territorial, as teorias que conferem à competitividade um especial 
ênfase reconhecem que os territórios estão perante uma nova oportunidade, um novo 
desafio, porque passaram a ser os motores do desenvolvimento e do crescimento 
económico, particularmente numa altura em que mais de metade da população mundial 
vive em zonas urbanas, realidade decisiva para a formulação de políticas de 
desenvolvimento territorial. A competitividade dos territórios depende agora da sua 
capacidade de inovar.  
 

Em conclusão, será que a competitividade está reservada às empresas? Ou poderá ser 
extensível aos territórios? Pese embora a extensa bibliografia existente, a noção de 
competitividade territorial está longe de obter consensos. Definir um quadro teórico que 
sustente a competitividade territorial e conferir se a abordagem conceptual é a apropriada para 
o estudo dos indicadores comparativos de uma dada região por comparação com outra região 
constitui um dos grandes desafios, particularmente numa altura em que ainda está por provar 
que a competitividade territorial contribui para o desenvolvimento regional. 

2. A Estratégia de Lisboa e a inovação 

Nas últimas décadas, a Estratégia de Lisboa tem sido decisiva em termos de inovação. 
Após o relançamento havido na década de 80 do século XX, em Março de 2000, no 
âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia, decorreu em Lisboa uma reunião 
extraordinária do Conselho Europeu, conhecida como a “Cimeira de Lisboa”, com a 
finalidade de “acordar num novo objectivo estratégico para a União Europeia tendo em 
vista reforçar o emprego, a reforma económica e a coesão social no âmbito de uma 
economia baseada no conhecimento”.  
 
À data da preparação da Estratégia de Lisboa de 2000, a generalidade dos países vivia uma situação 
privilegiada em termos macroeconómicos: as economias tinham atingido um patamar de estabilidade, a 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional 

4 a 6 de Julho de 2008  
 

 
2425 

inflação e as taxas de juros encontravam-se controladas, os défices públicos tinham sido 
consideravelmente reduzidos e o Euro tinha sido implementado com sucesso. Contudo, segundo 
Zorrinho (2006), a ideia então dominante era que, no actual quadro de competição global, a Europa 
não podia basear o seu modelo competitivo de forma determinante nos indicadores de custos dos 
factores produtivos, pelo contrário teria que se focalizar num modelo de criação de valor, com forte 
incorporação de conhecimento que permitisse competir nos mercados globais sem pôr em causa a 
coesão social e a sustentabilidade ambiental que fazem parte integrante do seu projecto político 
comum.  
 
Apesar dos “pontos fortes” então identificados, havia a convicção que era importante ter em conta a 
existência de alguns aspectos negativos: mais de 15 milhões de europeus estavam desempregados, a 
taxa de emprego era baixa, a participação das mulheres e idosos no mercado de trabalho era 
insuficiente, persistiam o desemprego estrutural de longa duração, acentuados desequilíbrios 
regionais, sector dos serviços subdesenvolvido e inadequação das qualificações. Realizado o 
diagnóstico, foi considerado o momento adequado para empreender reformas tanto económicas como 
sociais, como parte de uma estratégia positiva que combinasse a competitividade com a coesão social.  
 
No Conselho Europeu de Lisboa de Março de 2000 a União Europeia fixou um novo objectivo 
estratégico para a próxima década: tornar-se no espaço económico mais dinâmico e competitivo do 
mundo baseado no conhecimento e capaz de garantir um crescimento económico sustentável, com 
mais e melhores empregos e com maior coesão social. Para a consecução deste objectivo, a Cimeira 
de Lisboa de 2000 pressupunha uma estratégia global que visava melhorar as políticas dirigidas à 
sociedade de informação e à I&D, preparando a transição para uma economia e uma sociedade 
baseadas no conhecimento, aceleração dos processos de reforma estruturais para fomentar a 
competitividade e a inovação e conclusão do Mercado Interno. 
Simultaneamente, a União Europeia estabeleceu como objectivo modernizar e salvaguardar o Modelo 
Social Europeu, investindo nas pessoas e combatendo a exclusão social, e garantir a estabilidade 
macroeconómica através de uma combinação adequada de políticas. Importa referir que a conjuntura 
internacional não foi, de todo, favorável à implementação da Estratégia de Lisboa de 2000 e, nos 
primeiros cinco anos do seu desenvolvimento, assistiu-se a um fraco crescimento económico, a 
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aumentos brutais e imprevisíveis nos preços do petróleo e a mudanças profundas ao nível do comércio 
internacional, tornando-se evidente que a evolução dos principais indicadores económicos e estruturais 
da União Europeia não eram animadores.  
 
Entre as causas então apontadas para o insucesso dos objectivos fixados em Lisboa, foram referidas 
as seguintes: desafios não previstos quando da preparação da Estratégia de Lisboa (entrada da China 
para a Organização Mundial do Comércio); crise económica; sociedade do conhecimento bastante 
insuficiente; alargamento da UE; envelhecimento da população; aumento dos fenómenos migratórios. 
Há um número significativo de autores que defendem que o problema assentou na existência de uma 
política económica muito restritiva por parte da UE e dos próprios Estados-membros, orientada 
fundamentalmente para a estabilidade monetária, controlo dos défices públicos e da consolidação das 
finanças públicas, com prejuízo das políticas promotoras do crescimento económico e do emprego. 

 
Em conclusão, a Agenda de Lisboa definiu vários desafios importantes para as regiões e cidades 
europeias, entre eles, aumentar os investimentos na educação e em I&D, diminuir a burocracia, 
simplificar as leis e aumentar a produtividade. Para fazer face à nova realidade mundial, 
consubstanciada na crescente internacionalização e globalização da economia, agora baseada no 
conhecimento, a solução encontrada foi o reforço da coesão europeia. Desde a Estratégia de Lisboa 
de 2000, renovada em 2005, as políticas públicas nos Estados-membros da União Europeia passaram 
a ter em conta a inovação. Segundo Vale (2006), a política regional sempre se orientou para a 
correcção das assimetrias territoriais de forma a garantir uma repartição mais equilibrada da população, 
das actividades económicas, equipamentos e infra-estruturas. Todavia, a agenda da competitividade 
alargou-se aos territórios e à equidade sobrepõe-se a eficiência, cujas vantagens estão ainda por 
demonstrar, pois não é seguro que a competitividade territorial permita um desenvolvimento equilibrado 
das regiões. Também na vertente do desenvolvimento territorial se assiste a um renovado interesse 
pela inovação, especialmente de base tecnológica. A Estratégia de Lisboa promoveu uma viragem para 
a inovação das políticas territoriais, representando uma mudança de paradigma - privilegia a 
competitividade das regiões e relega para segundo plano as preocupações com a coesão.  
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3. Da sociedade industrial à sociedade do conhecimento  
A década de 1970-1980 ficou caracterizada pela Sociedade Industrial, movida pelos custos de produção e pela 
preocupação da produção em massa (modelo fordista-keynesiano) tendo por objectivo o crescimento económico. As 
cidades transformaram-se em grandes centros industriais e simultaneamente em meras aglomerações de pessoas, 
desejosas de alcançar uma vida melhor, abandonando o meio rural. Ainda assim, a economia assentava basicamente no 
sector agrícola e industrial. A fase seguinte, pós-industrial, decorreu durante a década de 1980-1990 e foi dominada pela 
Sociedade dos Serviços, centrada na satisfação do cliente (serviços), entendida como a forma de sucesso e crescimento 
das empresas. As cidades assistem ao desenvolvimento acelerado de infra-estruturas e a economia assentava, 
preferencialmente, no sector industrial e no sector dos serviços.  
 
Posteriormente, a partir de 1990 entrou-se na era da globalização, das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e 
dos parques tecnológicos. A última década do século XX ficou assim marcada pela Sociedade da Informação49 e pelas 
Cidades Digitais e/ou Inteligentes, estruturas que se desenvolveram então um pouco por todo o mundo, actuando ao 
nível de um dado território e dos seus actores. Entre os especialistas é consensual que os conceitos de Cidade Digital e/ou 
Cidade Inteligente têm vindo a sofrer profundas alterações, especialmente a partir das últimas décadas do século XX, mais 
especificamente a partir de 1990, materializadas essencialmente pela transição da Sociedade de Serviços para a Sociedade 
da Informação.  
 
Para Schuler (2001) o conceito de Cidade Digital abrange, pelo menos, estes dois significados: uma cidade que esteja a ser 
transformada ou reordenada com recurso à tecnologia e uma representação ou um reflexo virtual de alguns aspectos de 
uma cidade, seja esta real, seja virtual. Mimos (2001) não distingue Cidades Digitais de Cidades Inteligentes. Não existe 
uma definição clara entre as duas realidades porque em causa estão apenas tecnologias avançadas, planeamento urbano e 
filosofias de gestão urbana. Do lado oposto, Komninos (2002) sustenta a diferenciação: as Cidades Inteligentes existem 
desde que seja possível combinar o ambiente digital com a comunidade real de agentes caracterizados por um elevado 
nível de conhecimento e inovação. A Cidade Inteligente comporta duas componentes interrelacionadas: uma comunidade 
em determinada área geográfica, que promove a partilha de conhecimento e inovação e uma infra-estrutura baseada em 
tecnologias de informação e comunicação que optimizam a gestão do conhecimento, desenvolvimento tecnológico e a 
inovação. 
 
 

                                                 
49 Em 1975 a OCDE usou pela primeira vez a expressão “Sociedade da Informação”. Em 1997 o Comité para as 
Relações Externas do Senado Americano realizou a sua primeira audiência subordinada ao tema “A Idade da 
Informação”. Em 1979 o Conselho de Ministros da União Europeia adoptou o conceito de “Sociedade da 
Informação”.  
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  Kómninos  Cidades   Ambientes   
  (2002)  Digitais   Inovadores   

    
 
 
 

    

     Cidades Inteligentes 

 

  

                

Fonte: Méndez (2008), adaptação. 

Desenvolvimento posteriores conduziram a um novo conceito – o da Sociedade em 
Rede, introduzido por Castells, em 1996 - referindo-se às novas formas organizacionais 

baseadas no uso intensivo de tecnologias de informação e comunicação e em que o 
indivíduo era visto como o promotor e o centro das actividades mediante as quais 
grupos sociais tentavam reafirmar as suas identidades. A Sociedade em Rede é 

entendida como uma estrutura social, construída em redes de informação, suportadas 
por tecnologias de informação, organizando novos padrões sociais que encontram 

nestas tecnologias o modo adequado para a sua expressão e organização. 
 

Após uma década (1990-2000) marcada pela Sociedade da Informação, com a evolução 
dos ambientes digitais, as mais recentes teorias sobre inovação e sistemas de inovação 

regionais introduziram, no início do século XXI, o conceito de Sociedade do 
Conhecimento, caracterizada pelo desempenho baseado no conhecimento, na 

investigação, desenvolvimento e inovação (I&D+I), na colaboração e parcerias locais e 
nas redes locais e/ou regionais.  
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    Recurso     
    Conhecimento     

         
         

  Estratégia  Organização  Processo de   
  Criatividade  Redes  Aprendizagem   

         
         

        

    
Resultado 

    

        

    

 
     

      

   
SOCIEDADE DO CONHECIMENTO 

   

              

Fonte: Comunicação de Méndez (2008), adaptação. 

Para Méndez (2008), as cidades do conhecimento são identificadas sobre três níveis 
(pilares): virtual, institucional e físico. 

Nível I Nível II Nível III 
Físico Institucional Virtual 

Sectores produtivos e classes 
criativas  

(espaço físico) 

Instituições que regulam fluxos de 
conhecimento (espaço institucional) 

Infra-estruturas digitais (TIC)   
 (espaço virtual) 

 
Em termos de actores e de estratégias dos sistemas locais, Méndez (2008) refere os seguintes 
componentes básicos: 

1. Sistema local de inovação (SLI) – instituições ligadas ao conhecimento 
2. Estrutura produtiva – sectores intensivos de conhecimento 
3. Recursos estratégicos – capital humano e classes criativas 
4. Organização sistémica – redes internas e externas 
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1. SISTEMA (LOCAL) DE INOVAÇÃO 

Redes e Actores 
Rede onde existem actores 

públicos e privados 

Actores para produção, 
difusão, aplicação e 

uso de conhecimento 

Actores vinculados à gestão integral do 
conhecimento 

Componentes 

* Organizações produtivas conhecimento  

* Empresas inovadoras 

* Governos locais e regionais pró-activos 

* Visão estratégica e liderança local  

Aprendizagem 
Aprendizagem            

Colectiva e individual       
Interna e externa 

Entre empresas e 
diferentes actores e 

instituições 

* Marco institucional 

Indicadores 
Indicadores: volume e 

iniciativas 
Projectos e resultados Número de patentes e produção científica 

 

 
 

2. ECONOMIA DO CONHECIMENTO (Clusters) 

Componentes Indicadores 

* Indústrias de alta tecnologia tecnológica 

* Indústrias culturais e recreativas 

* Serviços avançados  para as empresas 

Presença significativa de 
actividades e empresas 

intensivas em 
conhecimento 

* Outros serviços baseados em conhecimento 

Taxa emprego 
I+D+i Exportações 

 
 

Clusters 

Inovadores 

3. CAPITAL HUMANO 

* Níveis formativos elevados Componentes Indicadores 

* População com elevado nível educativo 

* Profissionais e técnicos especializados 

* Profissionais da cultura e das artes 

* Estrutura ocupacional com destaque 
para a presença de grupos profissionais 
altamente qualificados e especializados 

  

População com 
títulos 

académicos 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional 

4 a 6 de Julho de 2008  
 

 
2431 

 

4. REDES DE CONHECIMENTOCAPITAL HUMANO 

Redes 

* Muitos conceitos * Importante a interacção interna/externa) 
 
 

 

* Sentidos muito amplo * Infra-estrutura digital 
* De proximidade (entre pessoas/empresas) * Densidade de fluxos; Internet 
* Não apenas redes locais * Processos e conteúdos de qualidade 

 

Temos assim que, para Méndez (2008), a raiz teórica da Sociedade do Conhecimento, atenta a 
literatura das últimas décadas, que vem desde os distritos industriais e dos meios inovadores, assenta 
sobretudo nos seguintes elementos: 

 Economias externas de aglomeração 

⇒ Instituições de I+D+i 

⇒ Universidades e formações especializadas 

⇒ Recursos humanos qualificados 

⇒ Serviços avançados e de qualidade 

 Base económica 

⇒ Recursos de qualidade  
(não mão de obra barata e o não qualificada) 

⇒ Diversificação da base económica (v/ sectores) 

 Acessibilidade e percurso (gama) urbano 

⇒ Difusão hierárquica (cidades médias) 

⇒ Difusão espacial 
Para Méndez, apesar do tamanho e das dinâmicas locais, as cidades intermédias podem alcançar 
excelentes resultados e atingir o patamar de cidades inteligentes. Neste processo de transformação 
assumem particular importância as dinâmicas locais. Estas, conjugadas com a proximidade, os 
recursos específicos (saber-local e o saber-fazer), as normas locais, cultura local e as tradições locais 

CIDADES 
DO 

CONHECIMENTO 
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podem potenciar cidades do conhecimento (inovadoras), que favoreçam projectos inovadores, redes 
locais de cooperação e uma governança participativa e políticas activas. 
Segundo Méndez (2008), admitida como certa a 1ª fase, centralizada mais nos aspectos da 
competitividade (capital humano, economia do conhecimento, sistema local de inovação e redes 
digitais), haverá que analisar uma eventual transição para uma 2ª fase, mais preocupada com a o bem-
estar e a coesão social, a sustentabilidade ambiental e a participação activa dos cidadãos através de 
uma governança participativa, sem descurar, naturalmente, a competitividade económica que assegure 
o crescimento económico sustentável.              
 

      

Capital Humano Competitividade Económica 

    
    

Economia do 
Conhecimento 

Bem-estar e Coesão Social 

    
    

Sistema Local de Inovação Sustentabilidade Ambiental 

    
    

Redes Digitais 

 
 
 

CIDADES DO CONHECIMENTO              
 

E      
                                      DESENVOLVIMENTO 

 
    REGIONAL 

 

Governança  
Participativa 

      

 
Segundo Méndez (2008), o desafio dos próximos anos passa por manter o protagonismo das duas 
fases, analisando os efeitos de ambas e os quatro indicadores de cada fase, admitindo que em 
algumas cidades poderão haver obstáculos ao nível dos processos de aprendizagem, da criatividade 
das redes, etc. 
 

  1ª FASE      2ª FASE 
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Finamente, Méndez alerta para um aspecto decisivo – as cidades muito competitivas 
não são necessariamente as cidades mais igualitárias. As cidades bem posicionadas 
correm o risco de se converterem em verdadeiras plataformas de conhecimento, mas 
com a exclusão de boa parte das empresas e dos cidadãos. O grande desafio actual é 
conseguir “dar o salto” para o desenvolvimento, não tanto para as questões da 
competitividade, assegurando uma trajectória sem exclusão social e sem a ameaça 
permanente da polarização. 

INDICADORES (2ª FASE) 

Competitividade 
Económica 

Bem-estar e Coesão Social Competitividade Económica 
Governança 
Participativa 

Evolução PIB e emprego Nível e distribuição de lucros Consumo e recurso naturais Associativismo local 
Melhoria da produtividade    Equipamentos sociais Mobilidade Redes sociais 
Crescimento empresarial Redução da pobreza/exclusão Resíduos e reserva ecológica Presença em redes 
    Gestão do património   

 

Segundo Méndez (2008), existem alguns pré-requisitos para que uma cidade possa 
atingir o estádio de sociedade do conhecimento. Contudo, afirma o autor, as cidades 
que queiram avançar com base num recurso estratégico (conhecimento), que fomentem 
estratégias criativas para solucionar problemas específicos (económicos e sociais), que 

UNIDADE DO CONHECIMENTO 

       

     

 
Competitividade económica 

   
Bem-estar social e coesão 

 

      

   
Desenvolvimento Regional (urbano) 

   

     

 
Sustentabilidade ambiental 

   
Governança participativa 
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promovam processos de aprendizagem (individuais e colectivos; internos e externos) e 
que apostem convenientemente na organização de redes (internas e externas), serão as 
cidades que alcançarão a Sociedade do Conhecimento – este será o resultado. 
 
Todavia, apesar da relevância das temáticas associadas à Sociedade do Conhecimento, estamos longe de obter 
consensos. Em resultado de alguma desordem conceptual e de alguma falta de consolidação e afirmação dos vários 
modelos e instrumentos, é frequente encontrar autores que abordam a sociedade do conhecimento de forma indistinta e 
com alguma falta de rigor. Na maioria das vezes, a confusão resulta da direcção que se pretende dar ao modelo: ora 
direccionado aos cidadãos, com o objectivo de combater a exclusão social e de aproximar os cidadãos do poder de decisão, 
ou ainda melhorando a prestação de serviços; ora dirigido ao mundo empresarial, facilitando a tarefa aos empresários e 
contribuindo para o aumento da competitividade e da produtividade das empresas; ora ainda focalizados na administrações 
públicas. 
 

Nos últimos anos, particularmente nas últimas duas décadas, a literatura da 
especialidade têm sido algo contraditória, por vezes mesmo confusa nas diversas 
abordagens associadas com a temática. Frequentemente, faz-se uso de conceitos 
diferentes para tratar as mesmas matérias e, não raras vezes, justificam-se situações 
contraditórias com base nos mesmos argumentos.  
Recorrentemente, expressões como conhecimento, criatividade e inteligência, ou 
classes criativas, talento e capital humano, ou ainda territórios competitivos, inteligentes, 

digitais ou criativos têm sido utilizadas para explicar as novas realidades territoriais e o 
crescimento económico dos territórios (regiões e cidades), resultando um excesso de 
terminologia e uma certa confusão entre a literatura, tornado-se difícil apurar 
argumentos e identificar consensos.  
 
Acresce que, para além do uso excessivo de terminologia, o recurso a um número 
infinito de indicadores, hipóteses e classes explicativas para a competitividade e para a 
construção da Sociedade do Conhecimento têm contribuído para a falta de 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional 

4 a 6 de Julho de 2008  
 

 
2435 

esclarecimento e tornam, na maioria das vezes, difícil o entendimento e a percepção do 
real contributo de cada componente para o desenvolvimento territorial. Numa crítica a 
estas situações (multiplicação de metáforas), Méndez (2008) afirma haver uma forte 

confusão conceptual, materializada pela escassa atenção a conceitos originais, pela 
similitude de conteúdos em conceitos diferentes e pela diversidade de conteúdos para o 
mesmo conceito. Numa primeira fase, a literatura da especialidade deveria identificar o 
que é ou o que devia ser uma cidade, e não tanto preocupar-se com noções ou 
indicadores que permitam comparar cidades distintas.  
 

Entre as preocupações manifestadas por Méndez (2008), merecem especial destaque 
as seguintes: multiplicação de neologismo e analogias; conceitos bastante fluídos e 
usados de forma arbitrária; falta de diferenciação do produto; prioridade à descrição de 
características sobre a interpretação dos factores explicativos; dificuldades para 
encontrar indicadores à escala local e utilização do marketing urbano. Ainda assim, nas 
últimas décadas, Méndez considera ser possível identificar três linhas temáticas: 
globalização e sistema mundial de cidades (Salsem; Taylor; Veltz); cidades e 
sociedades de informação/conhecimento (Castells; Florida) e regime urbano e local 
(Elkin; Stone; Le Glés). Méndez acentua que nos últimos anos o conceito de inovação 
tem vindo a ser cada vez mais utilizado em diversos domínios e, em certa medida, algo 
banalizado, utilizado como mera referência ideológica, como acontece com outros 
conceitos, tais como desenvolvimento sustentável, coesão e equidade . 
 
Segundo Vale (2007), há sem dúvida um renovado optimismo sobre as cidades. No 
entanto, se a globalização tem conduzido à afirmação das cidades enquanto centros da 
vida económica, social e política global, importa definir com clareza os termos 
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utilizados para que possam ser úteis na aplicação em estudos empíricos e apresentar 
evidências que possam sustentar afirmações. Na linha do raciocínio de Méndez, 
defende que o protagonismo das cidades na economia global nem sempre assenta em 
evidências claras, sendo não raras vezes justificado com base em argumentos 
abstractos e gerais.  
4. A inovação, a proximidade e a importância estratégica do local  
As teorias tradicionais, clássicas e neo-clássicas, muito dependentes da teoria da localização, 
prescrevem que a decisão de localização das empresas depende dos custos associados aos factores 
de produção, há existência de infra-estruturas e o acesso a recursos compartilháveis, tais como infra-
estruturas e trabalhadores especializados, valores que podem levar as empresas a localizarem-se 
perto dos clientes e fornecedores principais, ou de mercados, reduzindo assim custos pela 
proximidade.  
 
Contudo, nos anos 1980, a geografia económica iniciou uma nova linha de investigação sobre inovação em Geografia. 
Segundo Vale (2007), as preocupações são sobretudo com a inovação tecnológica, as empresas inovadoras e os territórios 
da inovação. Segundo Amin e Cohendet, citados por Vale (2007), duas formas de proximidade espacial têm sido 
consideradas centrais para compreender o desenvolvimento dos territórios inovadores. A primeira, apoiada nos estudos de 
economia industrial/geografia económica sobre sistemas locais de inovação, relaciona-se com a aglomeração industrial e a 
proximidade espacial entre empresas; a segunda, assentando na influência crescente das abordagens schumpeteriana, 
institucional e evolucionária na economia, é a da imbricação das empresas nos sistemas nacionais de inovação, conceito 
avançado por Lundvall (Vale, 1999). 
 
Para Vale (2007), os estudos de referência dos modelos territoriais que se filiam nos estudos teóricos sobre a aglomeração 
industrial e a proximidade entre empresas (“distrito industrial”; “novos espaços industriais”; “meio inovador” e “clusters”) não 
discutem directamente as questões da inovação, à excepção, da perspectiva dos meios inovadores desenvolvida pelo 
GREMI50, mas apresentam como aspecto comum a relevância do contexto para explicar o desenvolvimento económico, 
introduzindo na equação outras variáveis de cariz social, cultural e institucional. A nova era urbana associada à 
internacionalização da economia é um tópico actual e relevante no debate científico das ciências sociais. A justificação do 
protagonismo das cidades alicerça-se em diferentes perspectivas, desde a economia do conhecimento à economia criativa, 
da competitividade à governança, da tolerância e diversidade ao “embelezamento” urbano. Segundo Vale, a globalização 
tem sido identificada por diversos autores como um processo que favorece o crescimento das cidades, em grande medida 
                                                 
50 Groupe de recherche Européen sur les Milieux Innovateurs. 
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devido às necessidades de concentração, em nós de sistemas urbanos, de funções de controle da economia global. São 
porém distintos os argumentos teóricos que justificam a entrada numa nova era urbana, identificando duas perspectivas 
A primeira, que Vale (2007) designa por “economia do território” – tem origem na geografia económica, economia e 
sociologia, enquanto a segunda que apelida de “território e governança” remete para aspectos da governança de grandes 
cidades, reflectindo a influência de estudos na área da ciência política, sociologia e geografia urbana. Os estudos da 
“economia do território” não são, todavia, concordantes nas suas análises sobre as transformações do sistema urbano 
contemporâneo, reconhecendo-se três linhas principais de investigação: globalização e impacto nos sistemas urbanos; 
cultura e criatividade urbanas e inovação, conhecimento e as dinâmicas das aglomerações urbana. 
 

“Economia do território”: globalização e impacto nos sistemas urbanos 
A linha de investigação que justifica o novo papel das cidades na economia 
contemporânea devido à crescente importância dos serviços financeiros e serviços 
especializados nas transacções internacionais. As cidades globais apresentam 
características específicas que lhes asseguram vantagens competitivas ao nível 
internacional. Todavia, as cidades globais ou mundiais estão a ficar progressivamente 
desconectadas dos seus contextos nacionais, uma vez que privilegiam redes 
internacionais, daí decorrendo uma quebra na articulação cidade-região. 
 
“Economia do território”: cultura e criatividade urbanas 
Segunda linha de investigação sublinha a crescente relevância económica e social das 
actividades criativas nas cidades, que proporcionam, à la Bourdieu, a criação de formas 
intangíveis de capital simbólico e cultural nas cidades. Segundo Castells, citado por Vale 
(2007), as indústrias culturais contribuem para a criação de uma imagem de inovação e 
criatividade, dinamismo e mudança, indispensáveis para a atracção de potenciais 
investigadores. 
 
“Economia do território”: inovação, conhecimento e as dinâmicas das aglomerações 
urbana 
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Glaeser, citado por Vale, afirma que a “nova” teoria económica do crescimento sugere 
que as cidades devem ser entendidas como centros de criação e transmissão de ideias. 
Por outro lado, as cidades crescem se produzirem novas ideias ou se o seu papel como 
centros intelectuais aumentar ao longo do tempo. As cidades deixam de ser apenas 
consideradas como espaços que permitem uma redução dos custos de transporte; são 
actualmente equacionadas como entidades informacionais que existem para acelerar o 
fluxo de aprendizagem e conhecimento, por via da inovação tecnológica e dos spillovers 

do conhecimento e das externalidades do capital humano. As aglomerações urbanas 
permitem sustentar o fluxo de ideias entre indivíduos e empresas, favorecendo o ritmo 
de inovação tecnológica. A diversidade das cidades é importante para as dinâmicas 
inovadoras. 
Os estudos da “território e governança” subdividem-se em duas grandes linhas de 
investigação: planeamento estratégico urbano (impacto da agenda do desenvolvimento 
sustentável nas cidades), e governança urbana (salienta as grandes mudanças ao nível 
do Estado-nação num contexto de globalização e as suas implicações para o 
planeamento e gestão das cidades). Ambas incidem nos reflexos da globalização no 
sistema urbano e na discussão do novo papel das cidades enquanto entidades políticas. 
 
Desenvolvimentos teóricos recentes em torno da ciência organizacional, da geografia económica e da 
economia regional têm defendido a importância da proximidade geográfica e organizacional no 
rendimento das empresas, ainda que a evidência empírica destes relacionamentos seja escassa e os 
estudos empíricos refiram a importância da proximidade especial para os resultados da inovação. Ainda 
assim, há autores que manifestam haver um papel a favor das teorias tradicionais que não devem ser 
simplesmente ignoradas, desde logo porque os tradicionais factores associados ao custo de produção 
continuam a ser, ainda que em menor grau, decisivos, em alguns casos, na decisão de localização das 
empresas, pese embora o desenvolvimento das comunicações e a evolução recente do transporte 
logístico. 
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Tendo por base o modelo de proximidade, uma retrospectiva, ainda que breve, sobre os 
desenvolvimentos, as pesquisas e os estudos realizados por investigadores ligados à ciência regional e 
organizacional, estudos estes focalizados em redes, na inovação e na proximidade inter-organizacional 
permitem encontrar diversas estruturas teóricas: os que recorrem às antigas aproximações teóricas 
como o distrito industrial e as externalidades “marshallian” (Becattini, 1989); os que consultam 
desenvolvimentos mais recentes, como os “spillovers” da investigação e desenvolvimento – I&D - 
(Audretsch e Feldman, 1996); os que desenvolvem a teoria do meio inovador (Maillat, 1991); as teorias 
relacionadas com os “espaços industriais novos” (Storper, 1997); a aproximação da rede (Fisher, 
1999); e a literatura baseada em sistemas nacionais e regionais da inovação (Lundvall, 1992; 
Gregersen e Johnson, 1997; Morgan, 1997).  
 

Segundo Méndez, citado por Vale (2005), uma proposta de classificação das teorias de 
desenvolvimento territorial pode ser realizada a partir de critérios temporais (clássicas e 
recentes) e de enfoque dominante (factores internos versus factores externos). Factores 
internos na explicação das causas de desenvolvimento são mais importantes nas teorias 
neoclássicas, que admitem a convergência do crescimento a longo prazo, enquanto os factores 
externos são privilegiados nas explicações de âmbito estruturalista, que advogam uma 
tendência para a divergência e, consequentemente, aumento das desigualdades espaciais (e, 
como tal, consideram indispensável a intervenção pública na correcção das assimetrias).  

Para Rodríguez-Pose (2006), a pesquisa sobre o impacto da inovação no desempenho económico regional na Europa 
seguiu fundamentalmente três aproximações (complementares): a) análise da ligação entre o investimento em I&D, as 
patentes e o crescimento económico; b) estudo da existência e da eficiência de sistemas regionais de inovação; e c) análise 
geográfica da difusão regional do conhecimento. Dos estudos desenvolvidos, os autores concluem da importância da 
proximidade para a transmissão do conhecimento economicamente produtivo, porque a difusão mostra fortes efeitos de 
deterioração do conhecimento em função da distância. Na União Europeia (25), somente os esforços inovativos levados a 
cabo dentro de um raio de 180 minutos têm um impacto positivo e significativo no desempenho regional do crescimento. 

 
Para Sonn e Storper (2003), apesar do aumento dos fluxos globais do conhecimento, do capital e do 
trabalho, estudos recentes da economia urbana e da geografia económica sugerem que a proximidade 
geográfica entre inovadores possam ser importante para a inovação tecnológica. Muitos autores 
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reivindicam igualmente que a ascensão de uma economia baseada no conhecimento e nas mudanças 
da organização dos processos de inovação aumentaram realmente o valor da proximidade à inovação. 
Contudo, admitem os autores, há pouca pesquisa empírica ligada à validade desta última preposição. 
Do estudo desenvolvido, foi possível aos autores concluir, mais do que era inicialmente expectável, da 
importância da proximidade na criação de conhecimento económico. 
 
Para Storper e Venables (2003), os modelos existentes sobre concentrações urbanas estão 
incompletos, a menos que estejam centrados no aspecto mais importante da proximidade: o contacto 
face-a-face. Para os autores, este tipo de contactos tem quatro características principais: é uma técnica 
de comunicação eficiente; pode ajudar e incentivar a resolver problemas; pode facilitar a socialização e 
a aprendizagem; e fornece motivação psicológica. O contacto face-a-face é particularmente importante 
nos ambientes onde a informação (conhecimento) é imperfeita, muda com rapidez e com 
características não facilmente codificadas (conhecimento tácito), determinante de muitas das 
actividades criativas. 
 
Oerlemans e Meeus (2005) defendem que muitos estudos destacam a importância da inovação 
industrial no desempenho económico e no desenvolvimento, concluindo que o crescimento a longo 
prazo das organizações, e assim das regiões e das nações, depende de sua habilidade em desenvolver 
e produzir continuamente produtos e serviços novos, i.e., da capacidade de inovar, tão mais importante 
porque a actividade de inovar ocorre num mundo caracterizado pela globalização, de grandes 
incertezas, de rápidas mudanças tecnológicas e num mundo em competição global.  
Nesta nova situação, Oerlemans e Meeus destacam que as empresas tendem a reajustar os seus 
procedimentos e os modelos organizativos e uma das soluções passa pela divisão do trabalho entre as 
empresas  da região. Acerca dos referidos estudos teóricos, afirmam que normalmente eles tendem a 
não especificar o que é designado por efeito da proximidade espacial, isto é, não especificam 
claramente os mecanismos teóricos que explicam as vantagens e os resultados comparativos das 
regiões. Alguns dos estudos empíricos foram limitados pela tendência de se focalizarem nas redes e 
nos distritos bem sucedidos, em que a proximidade é uma característica definida, além de que a 
evidência empírica na importância da proximidade para a inovação e os resultados não são 
conclusivos, razão pela qual os investigadores estão divididos. 
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Ainda dentro da temática da proximidade, mas para além dos estudos desenvolvidos em função da 
proximidade espacial, Oerlemans e Meeus (2005) referem a proximidade cultural, i.e., membros de 
um campo organizacional que compartilha de normas e de valores comparáveis, facilita fluxos do 
conhecimento dentro e entre as empresas. Para além das abordagens referidas, espacial e cognitiva, 
os autores referem ainda um terceiro tipo, a proximidade organizacional, que combina um jogo de 
rotinas implícitas ou explícitas, e que permite que os indivíduos sejam coordenados sem ter que definir 
de antemão o comportamento relevante. A lógica da aderência consulta os actores que estão próximos 
da organização, que pertencem ao mesmo espaço das relações (redes), isto é, os actores estão nas 
interacções de várias naturezas. A mobilização de recursos externos é uma terceira função. As 
empresas, para promoverem a inovação com sucesso, raramente têm todos os recursos requeridos 
internamente, daí que recorrem ao exterior, porque os recursos são heterogéneos, o seu valor 
económico depende de outros recursos com que são combinados.  
 
Segundo Oerlemans e Meeus (2005), as empresas inovadoras têm também que ser elas próprias 
capazes de adaptarem os seus usos e desempenhos. Aprender é uma maneira de o conseguirem, 
mesmo que seja com recursos externos, processo de aprendizagem este que é designado por 
“aprender interagindo” no qual as empresas empregam activamente o conhecimento e a experiência de 
actores económicos, através das suas redes. A Divisão do trabalho que é uma realidade crescente 
entre as novas organizações, que são forçadas a confiar, trocando informações e conhecimento, 
apostando na colaboração e a fazendo um movimento adaptativo das suas estruturas, promovendo 
formas de direcção da rede baseadas na confiança e na reciprocidade, em vez da ameaça e da 
coerção. Os defensores da teoria de rede defendem a inovação, salientando os benefícios de 
colaboração e de interagir com os actores externos para a capacidade de inovar das empresas, desde 
logo porque consideram que nenhuma empresa pode funcionar eficientemente de forma isolada.  
Christensen e Drejer (2005), a propósito da importância estratégica do local e das decisões e 
seus efeitos ao nível da inovação e aquisição de conhecimento, defendem que a localização das 
empresas não é sempre determinada exclusivamente em cálculos económicos, simples e 
directos, nem apenas nas infra-estruturas. Tal como não é relevante o tamanho da cidade ou o 
tipo de empresa quando estão em causa produtos ou processos novos (são importantes sim em 
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termos de inovação da própria empresa). Associado às questões colocadas pelos autores surge 
um tema interessante – conhecimento “pegajoso”, no sentido de que é embutido na região, está 
armazenado nas pessoas, que em troca estão relativamente imóveis, pessoas essas que são o 
suporte das regiões e estas, ao atraírem pessoas, conseguem atrair igualmente as empresas, 
porque estas são crescentemente dependentes da criatividade dos empregados. Concluem que 
o conhecimento e a criatividade embutidos nas pessoas constituem factor decisivo para as 
regiões.  

 
Becattini e Rullani (1995) propõem uma visão metodológica assente no sistema produtivo local (SPL) 
como produtor de conhecimento novo. A metodologia proposta colhe a interacção entre o local e o 
global e permite uma estratégia de investigação sócio-económica bastante diferente da geralmente 
adoptada pelos especialistas. Os sistemas locais são os verdadeiros recursos críticos duma economia 
nacional e como tal só a sua identificação e consideração pode garantir uma política industrial racional 
e sistemática. Nos últimos anos, o aspecto territorial tem vindo a afirmar-se progressivamente como 
uma das chaves para a compreensão da complexidade industrial. A experiência do “capitalismo 
japonês” e a das pequenas empresas italianas dos distritos industriais estão ambas na origem desta 
abordagem, tal como os debates realizados nos Estados Unidos sobre a crise do fordismo e os “novos 
espaços industriais”, mas também as contribuições teóricas francesas globalmente designadas por 
teoria da regulação. A importância desses contextos e da sua especialidade ia aumentando à medida 
que iam perdendo força as soluções fordistas, outrora responsáveis pelo êxito mundial de algumas 
regras técnicas e organizativas. Actualmente a situação alterou-se, quer no plano teórico quer no plano 
prático.  
 
Para Becattini e Rullani (1995), a produção tem sempre um enraizamento territorial, é um processo 
intrinsecamente localizado, em que cada lugar transpõe para a produção a sua estrutura natural, a sua 
história, cultura e organização social, isto é, recursos e características que, na sua articulação 
específica, são diferentes das que são trazidas por outros locais. É o meio local, ponto de convergência 
de uma história natural e humana, que fornece às organizações produtivas alguns factores essenciais, 
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como a mão-de-obra, a estrutura empresarial, as infra-estruturas materiais e imateriais, a cultura social 
e a organização institucional.  
 
Devolver a produção aos locais onde se desenrola e aos grupos humanos que nela interferem, significa 
portanto reconduzir os quadros teóricos que a interpretam à ideia de processo produtivo completo, isto 
é, de um processo que engloba todas as actividades necessárias à reprodução dos pressupostos 
materiais e humanos da própria produção. Em suma, o sistema local é, conjunta e simultaneamente, 
um local de acumulação de experiências produtivas e vivências, e um lugar de produção de 
conhecimento novo. São precisamente estes os recursos decisivos do desenvolvimento do capitalismo 
industrial contemporâneo. Qualquer sistema local digno deste nome realiza uma integração do 
conhecimento explícito (“codificado”) e do conhecimento tácito (“contextual”). O conhecimento 
contextual (como, aliás, o conhecimento codificado) não se produz no espírito dum só indivíduo, mas 
sim no conjunto interactivo dos vários membros dum determinado grupo. Neste caso, dos membros 
dum sistema produtivo local. O sistema local é um laboratório colectivo onde a socialização, a 
combinação, a transformação e a absorção dos conhecimentos se realizam por meio duma profunda 
divisão do trabalho. 
 
Méndez (2002) define os sistemas territoriais de produção (STP) e uma sua tipologia a partir de dois 
critérios (propostos por Maillat e Kebir): a existência ou não de relações de interdependência entre 
empresas e o resultado local/regional; e o tipo de relações dominantes no interior das próprias 
empresas sediadas no território. Relativamente à caracterização dos territórios inovadores, o autor 
considera que a evolução recente do conceito de desenvolvimento territorial integrado implica uma 
revisão das características da definição de um território inovador, e como principais elementos 
integrantes do conceito apresenta os seguintes:  

• Governabilidade e Participação (ao nível da Ciência Política e da Ética) 

• Identidade Cultural (Antropologia Cultural) 

• Geografia (Ordenamento Territorial) 

• Ecologia (Sustentabilidade Ambiental) 

• Economia (Competitividade Económica) 
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• Sociologia (Bem-estar Social e Humano).  
 
Para Maillat (2002), a inovação é um processo de integração de elementos que determinam e 
favorecem a dinâmica e transformação do processo do sistema territorial de produção, ao passo que o 
meio inovador é a organização territorial onde nascem os processos de inovação. O autor define o 
meio inovador como um conjunto territorial no qual as interacções entre os agentes económicos 
desenvolvem-se não só pela aprendizagem que fazem das transacções multilaterais geradoras de 
externalidades específicas à inovação, como pela convergência das aprendizagens para formas cada 
vez mais aperfeiçoadas de gestão em comum dos recursos, caracterizando-se assim pela integração 
de dinâmicas endógenas e de mudanças provenientes do exterior. 
Christensen e Drejer (2005), destacam que em termos de inovação a generalidade da literatura enfatiza 
o facto de capital, produção e informação serem caracterizados por uma grande mobilidade mas, pese 
embora as melhorias havidas ao nível das tecnologias da comunicação, que permitem reduzir 
distâncias através de um rápido acesso à informação, há no entanto parte desta que não é 
transmissível – o conhecimento tácito, do qual a competitividade das empresas depende cada vez 
mais. Mas o conhecimento tácito, localmente disponível (nos empregados locais), não só não é 
transmissível como é produzido na própria região, embutido nas pessoas, desenvolvido e estimulado 
através dos contactos pessoais e da interacção face-a-face. O conhecimento local assenta assim em 
relações de confiança, aprendendo novos processos e na troca mútua de conhecimentos e 
experiências. Contudo, além da importância da interacção local, os autores destacam igualmente a 
relevância da troca de conhecimentos (“sourcing”) para a inovação de processos, para além da região, 
porque é importante que as empresas locais tenham capacidade de absorver e usar conhecimento 
novo, desenvolvido fora da região.  
 
Ainda segundo Méndez (2002), um território inovador define-se pela presença de um sistema produtivo 
vinculado a uma ou várias actividades, em que boa parte das empresas existentes realizam esforços 
no sentido da inovação tecnológica. Ao nível das empresas e da sua organização, para uma maior 
eficácia na gestão, são referidos quatro factores: funcional, estrutural comportamental e relacional. A 
presença de todos ou de apenas algumas destas formas de inovação empresarial deverão traduzir-se 
numa série de consequências tangíveis no território, ainda que possam existir territórios onde por vezes 
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não corresponda um retorno satisfatório, capaz de assegurar um desenvolvimento integrado. A 
presença de formas de inovação social e institucional devem ter um reflexo no território inovador, 
caracterizado por quatro componentes: 

• Criação de um clima social - que combata a inércia, que faça as pessoas acreditar; 

• Existência de redes locais de cooperação -  aproveitando o capital sinergético resultante dos 
contactos formais e/ou informais; 

• Presença de instituições públicas - potenciando territórios com projectos locais e regionais; 

• Melhor formação dos recursos humanos - aproveitando os “saberes fazeres locais”. 
 
Numa outra perspectiva, à semelhança do que acontece com a proximidade espacial, também as 
redes sociais têm sido referidas como factor determinante da competitividade, sendo que coexistem 
várias teorias económicas que tentam explicar a concentração de empresas num dado espaço 
(agrupamentos geograficamente localizados) tendo por base a teoria da rede social, em oposição às 
teorias tradicionais. O entendimento é que as redes sociais desempenham um papel fundamental na 
mobilização dos recursos necessários para o processo de criação de empresas. 
Tal como contribuem (as redes) para a descoberta de novas oportunidades, destacando a importância 
da reunião de recursos humanos e capital social, sendo que este torna a região mais atraente – a 
presença de pessoas é um meio muito importante para adquirir conhecimento e fazer do capital social 
um capital produtivo. Outro entendimento, ainda na base das redes sociais, assenta nos espaços 
desenvolvidos pelas políticas locais e que protagonismo está reservado ao poder local, cabendo-lhe 
assumir um papel importante no processo de atracção de empresas, adoptando uma posição activa no 
processo e não de meros assistentes. Os ambientes inovadores (ou meios inovadores) são definidos 
por duas características estruturais: aprendendo e interacção, e destacam que um ambiente inovador é 
mais facilmente encontrado em áreas densamente povoadas, concluindo pela importância do local 
quando as empresas decidem a sua localização. 
 
Méndez (2002 e 2008) atribui especial importância às redes. Quanto aos factores que contribuem 
para o impulso de territórios inovadores, considera que a construção de espaços caracterizados 
pela presença conjunta de processos de interacção e aprendizagem colectiva só é possível na 
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presença de uma certa quantidade de recursos e activos específicos, acompanhados por um 
conjunto de actores locais, uma forma de organização produtiva assente numa rede de empresas 
identificadas com o conceito genérico de sistema produtivo local, junto a uma forma de 
organização institucional de redes sociais de cooperação, que colaboram de forma activa, 
impulsionando as inovações. No que respeita aos aspectos relacionados os sistemas territoriais 
de produção e redes de empresa, Méndez (2002) considera como terceiro factor de impulso na 
construção de territórios inovadores a presença de uma organização de actividades produtivas 
de tipo sistémico e refere os sistemas produtivos locais (SPL) que prestaram especial atenção 
aos territórios organizados mediante redes de pequenas empresas de origem local em torno de 
uma cadeia produtiva determinada, com predomínio de relações tipo horizontal e uma 
acentuada divisão interna do trabalho.  

 

Segundo Benz e Fürst (2002), há um largo consenso que a aprendizagem regional é uma pré-condição 
decisiva para o desenvolvimento regional. Os autores partem da suposição que a competitividade das 
regiões é determinada pela sua habilidade de organizar “processos de aprendizagem endógenos” e de 
criar as estruturas favoráveis à transferência para a aprendizagem da política. Discutir estratégias para “a 
região de aprendizagem” envolve saber se as regiões são capazes de adoptar ferramentas praticáveis 
para criar as condições necessárias e nesse sentido os autores apontam algumas recomendações: que a 
estrutura de redes regionais seja influenciada de modo institucional; região aberta ao debate; política 
regional da região entendida como um conceito do desenvolvimento; estimular ideias e inovação; e 
finalmente, avaliar as acções.  
 
Benz e Fürst (2002), defendem que as regiões têm que desenvolver potencialidades para se 
ajustarem às circunstâncias em mudança, sem demasiado atraso e sem serem forçadas pela 
pressão externa, adaptando as suas estruturas económicas e institucionais e os seus programas 
de política às circunstâncias, a fim melhorar a sua competitividade na economia cada vez mais 
globalizada. Para tal consideram a existência de redes como pré-requisito fundamental para gerar 
inovações. Entendem que a aprendizagem da política regional é determinada principalmente 
através das redes e  menos das instituições. Ainda que concordem que as redes permitam que 
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uma região melhore a sua habilidade para a políticas regional e para a renovação das estruturas, 
é importante referir que não se pode esperar que as redes possam emergir automaticamente nas 
regiões, elas dependem dos promotores. A capacidade de aprender de uma região dependente da 
existência prévia de estruturas das redes, porque a inovação cognitiva está a aumentar e porque há 
uma maior e melhor variedade de actores competentes que podem e devem participar com 
direitos iguais e maior intensidade nos seus relacionamentos com o mundo exterior.  

 
Maillat (2002) apresenta dois novos conceitos: o modelo da economia de arquipélago e o modelo do 
mosaico de sistemas territoriais de produção. No primeiro modelo desenvolve-se uma rede global 
composta de grandes centros urbanos que, além de constituir em importantes lugares de vida política, 
financeira e cultural, tendem a reagrupar um certo número de funções terciárias associadas aos 
processos de produção. O modelo do mosaico de sistemas territoriais de produção, associado ao pós-
fordismo, comporta uma organização produtiva mais flexível, em que as unidades de produção 
reagrupam num mesmo lugar vários segmentos de funções de produção (concepção, desenvolvimento 
e manutenção) e que dispõem da autonomia necessária à organização e à gestão de suas relações 
com as outras unidades de seu meio ambiente territorial. A localização das actividades não assenta 
sobre a simples utilização de recursos locais pré-existentes, mas sobre a inserção do estabelecimento 
no seu meio ambiente de implantação, para aí estabelecer relações de colaboração e contribuir assim 
para o seu enriquecimento e desenvolvimento em recursos específicos.  
 
Entretanto, não raras vezes, começam a surgir na literatura especializada algumas vozes críticas em relação à proximidade 
e à relevância do local e aos sistemas regionais de inovação, particularmente em relação a um excessivo “localismo” das 
políticas regionais. Segundo estas novas visões, haverá que repensar a questão do conhecimento, da aprendizagem e da 
inovação e (e da relevância do local, da proximidade e da competitividade), porquanto, em resultado da globalização, a 
proximidade geográfica perdeu relevância – o local deixa de ser decisivo nas novas dinâmicas territoriais. Subjacente a este 
argumento está o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e da indústria dos transportes.  
Para Vale (2007) as perspectivas recentes do “sistema regional de inovação” (Cooke, 1992; Cooke e Morgan, 1998) e das 
learning regions (Florida, 1995; Morgan, 1997) filiam-se nos trabalhos sobre a imbricação das empresas no sistema 
nacional de inovação. Sem dúvida que estes modelos são mais adequados do que a visão económica neoclássica da 
inovação e crescimento, por reconhecerem o papel das instituições e dos processos de aprendizagem colectiva (social) nas 
dinâmicas da inovação e do desenvolvimento territorial.  
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Admitindo que a inovação tem por objectivo imediato o desenvolvimento económico, o que atribui ao conhecimento e à 
aprendizagem uma visão essencialmente utilitarista, deve sublinhar-se que a proximidade espacial parece ser hoje menos 
relevante para a formação de conhecimento, aprendizagem e inovação. O conhecimento localizado do tipo tácito ou 
implícito justifica a territorialização da inovação, enquanto o conhecimento codificado é mais facilmente disseminado e tem 
menos restrições espaciais, não constituindo um factor de localização relevante para as actividades económicas. Sem 
descurar a importância do local. 
 
Vale (2007) propõe que importa discutir as implicações desta mudança para as futuras estratégias e políticas de 
desenvolvimento regional. Não se entende, todavia, que a territorialização das políticas para a inovação não seja pertinente, 
tão somente se considera que se deve evitar um “novo regionalismo” neste domínio, porque em muitas actividades 
orientadas para a C&T a perspectiva mais adequada deve focar a dimensão nacional e especialmente internacional, o que 
requer uma aposta na qualidade e excelência num quadro de especialização e selectividade do sistema de C&T. Nesta 
linha de raciocínio, importa ultrapassar o “localismo” das políticas de inovação, adoptando um conjunto de medidas que 
beneficiem a internacionalização das empresas e dos clusters na óptica da criação e disseminação de conhecimento 
tecnológico, da fabricação do produto e da comercialização e distribuição. Em segundo lugar, a política de inovação nestas 
regiões não deve ignorar as dimensões não económicas dos processos de inovação, explorando as potencialidades dos 
recursos culturais e reforçar o capital social da região. Finalmente, para o autor, a criação e desenvolvimento de instituições 
constitui uma dimensão decisiva de uma nova política para a inovação nas regiões periféricas. Finalmente, uma política de 
inovação para as regiões não deve ignorar outras dimensões críticas para o desenvolvimento regional: a coesão e a 
sustentabilidade ambiental, dimensões que correm o risco de ser subalternizadas em face do primado da eficiência, 
competitividade e inovação. 
 
Em conclusão, pese embora os citados desenvolvimentos, a proximidade (e o local) mantêm a sua importância estratégica, 
desde logo porque a inovação, é ela mesma influenciada por condições culturais, políticas, económicas, geográficas e 
também pelo ambiente local em que está inserida. 
5. Inovação: conceitos, tipologias e medidas 
A inovação pode assumir múltiplas formas. Antes de mais, uma inovação é a combinação de conhecimento existente com 
conhecimento novo e, simultaneamente, um processo de aprendizagem interactivo e colectivo. Inovar é ser criativo, é ter 
ideias novas ou simplesmente aplicar estas a algo já existente. Para Shoemaker (1971), inovar pode ser uma nova ideia, 
uma nova prática ou também um novo material a ser utilizado em um determinado processo. Actualmente, face à economia 
do conhecimento e dada a forte concorrência e a instabilidade dos mercados, as empresas devem ter a capacidade de 
desenvolver novos produtos e serviços para aumentar a competitividade num mercado global e competitivo. Um dos 
caminhos passa pela inovação. O sucesso de muitas PME está associado à inovação. 
 
Na economia do conhecimento, os territórios e as empresas, em resultado do desenvolvimento das novas tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) e da liberalização dos mercados estão mais vulneráveis à competitividade internacional. O 
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conhecimento e a inovação representam janelas de oportunidade, porquanto constituem motores da sociedade do 
conhecimento. Da capacidade para criar, aceder e usar o conhecimento dependerá muito do sucesso dos territórios e das 
empresas. O conhecimento representa um instrumento fundamental do desenvolvimento económico e social. Para Sarkar 
(2007), em termos muito simples, inovar significa ter uma ideia nova ou, por vezes, aplicar as ideias de outros de forma 
original com eficácia. A inovação é a exploração de novas ideias que encontram aceitação no mercado, usualmente 
incorporando novas tecnologias, processos, design e uma melhor prática. Para este autor, o processo de inovação, 
geralmente envolve as seguintes fases: 

 Ter uma ideia nova ou repensar uma ideia antiga; 

 Reconhecer oportunidades que existem e podem ser promovidas; 

 Escolher as melhores alternativas; 

 Aplicação da ideia e do processo. 
 
Contudo, a inovação não está necessariamente apenas associada à tecnologia, já que pode ter um maior âmbito, incluindo 
a inovação social, de que é um bom exemplo o microcrédito iniciado pelo Prémio Nobel da Economia em 2006, Muhammad 
Yunus. Lançamento de novos produtos, melhoria de produtos existentes, alterações organizacionais ou na produção que 
melhorem a eficiência constituem modos diferentes de inovação (micro). Antes de mais inovação implica dois elementos 
fundamentais: criatividade e ideias novas. Mas é mais que ter ideias, é necessário que as mesmas sejam implementadas e 
tenham sucesso. A diferença entre invenção e inovação reside exactamente na questão da implementação. 
 

Segundo Tidd (2003), estudos ao nível da gestão confirmam que as empresas que são 
capazes de usar a inovação para melhorar os seus processos ou diferenciar os seus 
produtos e serviços, têm um melhor desempenho, medido através da quota de mercado, 
da rentabilidade, do crescimento e da capitalização de mercado. A maior parte das 
novas tecnologias falham quando se pretende utilizá-las em produtos e serviços, e a 
maior parte dos novos produtos e serviços não são sucessos comerciais. A ideia base 
consiste em que a inovação pode realçar a competitividade, mas requer um outro 
conjunto de recursos/meios. Inovar não é fácil...mas é imperativo, a questão não é se 
vale ou não a pena inovar, mas sim como fazê-lo com sucesso, porquanto já nem a 
empresa regional consegue estar isolada.  
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De acordo com o Manual de Oslo51, publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
(OCDE), inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, um processo, 
um novo método de marketing ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de 
trabalho ou nas relações externas. “É o impulso fundamental que coloca e mantém em movimento a engrenagem da 
economia” – Joseph Schumpeter. Uma qualquer abordagem à questão da inovação é indissociável de Schumpeter, 
considerado o “pai” da teoria da inovação, desenvolvida na primeira metade do século XX. Para Schumpeter, citado por 
Sarkar (2007), as alterações tecnológicas são um dos principais determinantes da alteração industrial e que consiste na 
introdução de novos produtos (inovação do produto), processos produtivos (inovação do processo) e métodos de gestão 
(inovação organizacional). O autor definiu a inovação com base na noção de função produção: como “um novo produto, um 
novo processo de produção ou uma nova forma de organização, como uma aquisição ou abertura de novos mercados.  
 
Zaltman (1973), definem a inovação como uma ideia, uma prática ou um artefacto material percebido como novo, relevante 
e único adoptado num determinado processo, área ou por toda a organização, mas argumentam que enquanto toda 
inovação implica em mudança, nem toda mudança implica em inovação. Sundbo (1998), por exemplo, argumenta que a 
inovação pode ser definida como um processo que vai desde a invenção de um novo elemento até seu desenvolvimento 
para uso comercial. Por outras palavras, uma inovação deve ser prática e ao mesmo tempo possuir valor comercial e, talvez 
ainda mais importante, tem que ser socialmente aceitável.  
 
Segundo Edquist (1997), inovações são criações com significado económico e natureza complexa. Tais processos têm a 
ver com a emergência e difusão de elementos de conhecimento, assim como a tradução desses elementos em novos 
produtos e processos de produção. No entanto, a tradução desses elementos não segue o caminho linear da pesquisa 
básica aplicada, seguidos do desenvolvimento e implementação de novos produtos e processos. Ao contrário, o processo é 
caracterizado por complexos mecanismos de feedback e de interacção envolvendo conhecimento científico e tecnológico, 
aprendizagem, produção, políticas públicas e mercado. As empresas interagem umas com as outras e com outras 
organizações (como outras empresas, universidades e laboratórios de pesquisa, escolas e governos). 
 
Para Schumpeter, Sundbo e Edquist a função primária da inovação é a de aumentar a produção, o emprego e mudar o 
comportamento do mercado, tendo como resultado um mais rápido crescimento económico. Freedman (1997) argumenta 
que a inovação, de um lado, envolve o reconhecimento de uma necessidade e, por outro, envolve conhecimento técnico, 
incluindo novas informações científicas e tecnológicas. I&D pode ser uma maneira de se responder às tentativas de se 
vincular as possibilidades técnicas ao mercado. Dessa maneira, inovações ‘unilaterais’ que negligenciam as características 

                                                 
51 Em 1990 foi editada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) 
a primeira edição do Manual de Oslo, que tem o objectivo de orientar e padronizar conceitos, 
metodologias e construção de estatísticas e indicadores de pesquisa de I&D de países 
industrializados (Fonte Wikipédia). 
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de mercados potenciais têm muito menos chances de ter sucesso, independentemente de seus atributos técnicos, ao invés 
de inovações que reflectem uma apreciação e entendimento de seus potenciais usuários. 
 
Em conclusão, a inovação tem como principais elementos o conhecimento, as interacções entre os agentes, a comunicação 
e a localização. A inovação, portanto, mais do que qualquer outra actividade económica depende do conhecimento.  
 
Isso inclui tanto o conhecimento requerido para se projectar uma tecnologia, quanto o conhecimento necessário para 
implementá-la. Ao factor localização é dada especial relevância, desde logo porque constitui um elemento que pode vir a 
ser crítico em determinados segmentos industriais. Em resultado dos fenómenos localizados de inovação derivados da 
interacção e da troca de conhecimento para a solução de problemas comuns e compartilha de riscos, o avanço tecnológico 
e a competitividade territorial pode emergir, cabendo à geografia desempenhar um importante papel na inovação 
tecnológica.  
 
Ainda que breve, uma passagem pela literatura da especialidade permite identificar uma grande quantidade de 
classificações e tipos de inovação. As mais comuns são as inovações macro, micro, radical, incremental. Para além destas 
é possível encontrar referências a inovação regular, contínua, modular, evolucionária, revolucionária, nova, ruptura, 
descontínua, etc.  

TIPOLOGIAS DE INOVAÇÃO 

Tem a ver com novidades para o mundo, para a indústria e para o mercado 

Muito ligada à descontinuidade tecnológica e ao aumento da produtividade 

Também ligada ao aumento da competitividade (territórios e empresas)  
Macro 

Procura novos recursos em I&D e/ou novos processos de produção 

  

Micro Vê a inovação como novidades para a empresa e para o consumidor 

  

Radical  Algo que é completamente novo (visão de Schumpeter) 

  

Relacionada com melhorias passo-a-passo dos produtos existentes 
Incremental 

Tende a reforçar a posição de mercado 
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TIPOLOGIAS DE INOVAÇÃO 

Tipo de Inovação Exemplos 

Inovação de Produto Produto novo ou melhorado 

Inovação de Processo Processo de produção novo ou melhorado 

Inovação Organizacional Nova (ou alteração) da estrutura organizacional 

Inovação na Gestão Novas práticas de gestão (reengenharia de processos e negócios) 

Inovação no Marketing Novas práticas; novas formas de financiamento ou abordagem de vendas  

 
A título de instrumentos de medida da inovação, coexistem vários modelos. O Community Innovation Survey (CIS) é o 
principal instrumento estatístico da União Europeia para monitorizar o progresso na área da inovação ao nível das 
empresas (inovação micro), respondendo a questões como a inovação de produtos e processos ou a actividades de 
inovação e cooperação, bem como o número e o nível de patentes. Entre o leque de medidas macro de inovação, Sarkar 
(2007) destaca as da OCDE e do European Innovation Scoreboard (EIS), este último desenvolvido a pedido da Cimeira de 
Lisboa 2000 (Estratégia de Lisboa) . Os objectivos de ambos são semelhantes: analisar a inovação através de vários 
índices. As diferenças estão nos países estudados e no conjunto de indicadores utilizados: na última edição a OCDE usou 
um total de 76 indicadores e o EIS usa normalmente 26 indicadores. 
 
Antes de finalizar o presente trabalho, desenvolve-se um breve olhar sobre a situação de Portugal em termos de inovação. 
Ao contrário da generalidade dos países mais competitivos, a maior parte do investimento em I&D é feita pelo sector público 
e não pelo sector privado. Portugal está ainda bastante longe da meta dos 3% do PIB fixada pela União Europeia. Pese 
embora as fragilidades estruturais no âmbito das qualificações e do emprego, apostar na inovação não é mais uma opção 
para Portugal, mas sim uma decisão estratégica, com impacto nas exportações. 
 

Investimentos I&D Portugal  UE EUA JAPÃO 

% do PIB < 1% 2% 3% 3,50% 

I&D Sector Público 0,52% 0,69% 0,86% 0,89% 

I&D Sector Privado 0,26% 1,26% 1,91% 2,65% 

EIS - 2005 - INDICADORES UTILIZADOS 

INPUT - Condutores da Inovação 

Novos licenciados em ciências e engenharia por 1000 pessoas, entre os 20 e 29 anos 

População com licenciatura por cada 1000 pessoas entre os 25 e os 64 anos 

Taxa de penetração da banda larga (nº de linhas de banda larga por 100 pessoas) 

Participação em aprendizagem ao longo da vida por 100 pessoas entre os 25 e os 64 anos 

Nível de educação juvenil (% da população entre os 20 e os 24 anos com o ensino secundário completo 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional 

4 a 6 de Julho de 2008  
 

 
2453 

  

INPUT - Criação de conhecimento 

Despesas em I&D públicas (% do PIB) 

Despesas em I&D privadas (% do PIB) 

Parcela de I&D em alta e média tecnologia (% de despesas em I&D em manufacturas 

Parcela de empresas que recebem fundos públicos para a inovação 

Parcela de despesas em I&D de universidades financiadas pelo sector privado 

  

INPUT - Inovação e empreendedorismo 

PMEs inovadoras in-house (% de PMEs) 

PMEs inovadoras cooperando com outras (% de PMEs) 

Despesas de inovação (% de turnover) 

Venture capital em estados iniciais das empresas (% do PIB) 

Despesas em TIC (% do PIB) 

PMEs que usam alterações não tecnológicas (% do PIB) 

  

OUTPUT - Aplicação 

Emprego em serviços de alta tecnologia (% da força de trabalho total) 

Exportações de produtos de alta tecnologia como parcela das exportações totais 

Vendas de produtos new-to-market (% de turnover) 

Vendas de produtos new-to-firm não new-to-market (% de turnover) 

Emprego em manufacturas de alta e média tecnologia (% da força de trabalho total 

  

OUTPUT - Propriedade intelectual 

Novas patentes EPO (UE) por milhão da população 

Novas patentes USPTO (EUA) por milhão da população 

Novas patentes Triad por milhão da população 

Novas trademarks por milhão de população 

Novos designs industriais por milhão de população 

Fonte: http://www.trendchart.org e Sarkar (2007) 
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6. Conclusões 

É hoje evidente que o mundo e a sociedade actual estão perante profundas e 
determinantes transformações. A globalização, ainda que banalizada para alguns 

autores, está efectivamente a promover alterações radicais, designadamente ao nível da 
competitividade e da economia dos territórios, alterando sistemas económicos e sociais, 

pelo que a passagem ao novo paradigma da Sociedade do Conhecimento implica a 
adopção de novos modelos, sociais e comportamentais. Como refere Méndez, há que 

criar um clima social que combata a inércia e que faça as pessoas acreditar, apostando 
na formação dos recursos humanos, aproveitando os “saberes fazeres locais”, únicos e 

não repetitíveis fora das regiões. 
 

Tal como há que continuar a apostar no local, não tanto numa perspectiva clássica assente nos 
custos de produção e na existência de infra-estruturas, mas sim em resultado da capacidade de 
inovação das regiões. A proximidade geográfica mantém a sua importância, mas agora centrada 
num novo paradigma  - o da inovação. O processo de inovação é um processo aberto, em que 
participam todos os actores, numa relação de confiança, numa permuta entre o local, as  
instituições as pessoas e as tecnologia (redes), valorizando os recursos endógenos, 
promovendo o conhecimento, tácito e codificado, não descurando, de todo, as potencialidades 

Grupos de Indicadores (OCDE) 
Nº de 

indicadores 

Inovação e I&D - criação e difusão do conhecimento  15 

Recursos humanos em ciência e tecnologia - conhecimento e capacidades 10 

Patentes - protecção e comercialização do conhecimento 11 

Tecnologias da informação e da comunicação - potenciador da sociedade do conhecimento 17 

Fluxos de conhecimento e as empresas globais 12 

Impacto do conhecimento nas actividades produtivas 11 
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exógenas, através de contactos com o exterior das regiões, essenciais à região para obter 
conhecimento novo. 

 
Haverá que identificar as vantagens competitivas, os factores críticos de sucesso e as inovações urbanas com impacto na 
estrutura do território. Tal como devem ser promovidas as parcerias (públicas e privadas) numa perspectiva multidisciplinar. 
A participação das populações, a criação de estruturas locais de execução e o ajustamento das acções, a adopção de 
projectos comuns aproveitando a divisão dos conhecimentos e as experiências adquiridas é fundamental para desenvolver 
soluções novas para que as regiões consigam enfrentarem os novos desafios sociais e ambientais, potenciado a 
cooperação transeuropeia, pugnando por fronteiras nacionais que não constituam um obstáculo ao desenvolvimento 
equilibrado e à integração dos diferentes territórios. Em simultâneo, haverá que apostar em redes, regionais, nacionais e 
internacionais. Em síntese, o percurso a seguir englobará cinco grandes áreas: desenvolvimento urbano, promoção 
económica, governança urbana, serviços urbanos e mobilidade e inclusão social e cultural. Identificados os novos 
desafios da política regional, urge pois partir para acção, tomar medidas que adaptem as instituições, públicas e privadas, 
nacionais e regionais, potenciando a competitividade e a produtividade das empresas, e consequentemente das regiões e 
do país. Mas tal só será alcançado através do desenvolvimento de políticas inovadoras, apoiadas em redes de 
conhecimento. Como referem Becattini e Rullani, a desintegração dos sistemas locais de produção constitui uma 
perda irreparável para o país. Este é o desafio do futuro. 
7. Bibliografia 

 BECATTINI, G. e RULLANI, E. (1995) “Sistema local e mercado global”, Notas&Económicas, nº 6, 
6-21 

 BENKO, G. (1996) “Economia, Espaço e Globalização”, Editora HUCITEC 
 BENKO, G. (1999) “A Ciência Regional”, Oeiras, Celta Editora 
 BENZ, A.& FURST, D. (2002) “Policy Learning in Regional Networks”, European Urban and 

Regional Studies, nº 9 (1), 21-35 
 BUDD, L. e HIRMIS, Amer K. (2004) “Conceptual Framework for Regional Competitiveness”, 

Regional Studies, Vol. 38 (9), 1015–1028 
 BUDD, L. (1998) “Territorial competition and globalisation: Scylla and Charbydis of European 

Cities”, Urban Studies nº 35, 663–686 
 BUDD, L. (1995) “Globalisation, Territory and Strategic Alliances in Different Financial Centres”, 

Urban Studies, Vol. 32, nº. 2, 345-360 
 COSTA, J. Silva (2005) “Compêndio de Economia Regional” (2ª edição),  APDR, Coimbra  



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional 

4 a 6 de Julho de 2008  
 

 
2456 

 CAMAGNI, R. (2002) “On the concept of territorial competitiveness : sound or misleading?”, Urban 
Studies vol.39-13, 2395-2411 

 CAMAGNI, R. (2002-a) «Compétitivité Territoriale, milieux locaux et apprentissage collectif», 
RERU, Nº 4, 553-578  

 CHRISTENSEN, J. & DREJER, I. (2005) “The strategic importance of location: location decision 
and the effects of firm location on Innovation and knowledge acquisition”, European Planning 
Studies, v13-6, 807-14 

 EDQUIST, C. (1997); Systems of Innovation: technologies, institutions and 
organizations; Printer Publisher. Londres 

 FREEMAN, C. (1997); The National Innovation Systems in Historical Perspective; Cambridge Journal of Economics. 19 
(1): 5-24 

 KITSON, M. (2004), MARTIN, R. e TYLER, P. “Regional Competitiveness: An Elusive yet Key 
Concept?” Regional Studies, Vol. 38.9, 991:999 

 KRUGMAN, P. (1994) “Competitiveness: a dangerous obsession”, Foreign Affairs 74 (2) 
March/April, 28:44 

 KRUGMAN, P. (1996) “Pop Internationalism”, Capítulo I: “Competitiveness: a dangerous 
obsession”, MIT Press, Londres, 3:23 

 LOPES, Raul (2001) “Competitividade, Inovação e Territórios”, Celta Editora 
 MAILLAT, D. (2002) “Globalização, meio inovador e sistemas territoriais de produção”, Revista 

Internacional de Desenvolvimento Local, Vol.3, Nº 4, 9:162 
 MAILLAT, D. (1995) « Milieux innovateurs et nouvelle générations de politiques régionales», in 

Ferrão, J. (coord) Políticas de Inovação e Desenvolvimento Regional e Local, Ed. ICS 
 MALECKI, Edward J. (2002); Hard and Soft Networks for Urban Competitiveness; Urban Studies, 

Vol. 39, Nºs 5-6, 929-945 
 MÉNDEZ, R. (2002); “Innovación y desarrollo territorial: algunos debates teóricos recientes”, 

EURE, vol.28, nº 84, 63-83 
 MÉNDEZ, R. (2008); Seminário que decorreu na Faculdade de Letras de Lisboa, Departamento de 

Geografía (30 e 31 de Maio de 2008) 
 OECD (2001); Innovative Clusters: drivers of national innovation systems. Paris: OECD 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional 

4 a 6 de Julho de 2008  
 

 
2457 

 OERLEMANS, L & MEEUS, M. (2005) “Do organizational and spatial proximity impact on firm 
performance? Regional Studies, 39-1, 89-104 

 PIRES, Iva (2007) “Geophilia – O sentir e os sentidos da Geografia”, (Homenagem a Jorge 
Gaspar), CEG, 433:448 

 PORTER, M. (1994) Relatório Porter - “Construir as vantagens competitivas de Portugal”, Monitor 
Company, Edição do Fórum para a Competitividade  

 PORTER M. (1998) “The Competitive Advantage of Nations”, Macmillan, London. 
 

 RODRÍGUEZ-POSE, A. & CRESCENZI, R. (2006), R&D, Spillovers, Innovation Systems and the 
Genesis of Regional Growth in Europe; BEER (Bruges European Economic Research) Paper n° 5 

 SALGUEIRO, Teresa Barata (2002); Coord., RODRIGUES, Duarte, CACHINHO, Herculano, 
PEREIRA, Margarida, FEIO, Paulo Areosa e GEORGE, Pedro, “Lisboa e os Desafios da Nova 

Economia”, Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, Estudos de Geografia 
Humana e Regional nº 44 

 SARKAR, Soumodip (2007), Empreendedorismo e Inovação, Escolar Editora 
 SCHUMPETER, J. (1934); The Theory of Economic Development. Nova York: 1934. 

 SONN Jung W. and STORPER, Michael (2003); The Increasing Importance of Geographical 
Proximity in Technological Innovation: An Analysis of U.S. Patent Citations, 1975-1997; Paper 
prepared for the Conference: What Do we Know about Innovation? In Honour of Keith Pavitt 

 STIGLITZ, Joseph E.(2004) “Globalização, A Grande Desilusão”, 3ª edição, Terramar 
 STORPER, Michael and VENABLES, Anthony J. (2003); Buzz: Face-To-Face Contact and the 

Urban Economy; Centre for Economic Performance; London School of Economics and Political 
Science 

 SUNDBO, J. (1998), The Theory of Innovation: entrepreneurs, technology and strategy. Edward Elgar. Cheltenham 

 TIDD, J. (2003); BESSANT, J. e PAVITT, K. “Gestão da Inovação – Integração das Mudanças 
Tecnológicas, de Mercado e Organizacionais”, Monitor 

 VALE, Mário, (2000) “Território e competitividade. Uma perspectiva geográfica do processo de 
internacionalização do sector cerâmico”, de Paulo Areosa Feio, Análise Social, nº 153, Vol. XXXIV, 
Edição Colibri 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional 

4 a 6 de Julho de 2008  
 

 
2458 

 VALE, Mário, (2005) “Teorias e Políticas de Desenvolvimento Regional (Programada da 
Disciplina), EPRU (Estudos para o Planeamento Regional e Urbano Nº 63); CEG (Centro de 
Estudos Geográficos), Universidade de Lisboa 

 VALE, Mário (Coord.), (2005-b), “Desinvestimento e Território – Estudos de Caso em Portugal”, 
EPRU (Estudos para o Planeamento Regional e Urbano Nº 61); CEG (Centro de Estudos 
Geográficos), Universidade de Lisboa 

 VALE, Mário, (2007), “Geophilia – O sentir e os sentidos da Geografia”, (Homenagem a Jorge 
Gaspar), CEG, 465:474 

 VALE, Mário (2007), Inovação, Estratégias e Políticas em Regiões Periféricas, in 
ALEX – Cooperação Transfronteiriça e Desenvolvimento Local no Espaço Rural do 
Alentejo/Estremadura 

 XAVIER, Jorge S.; “O Impacto das Cidades Digitais na Sociedade da Informação. O 
Caso Português”, disponível em  

http://www2.ufp.pt/~lmbg/monografias/xavier_msc04.pdf#search=%22no%C3%A7%C3
%A3o%20de%20cidades%20digitais%22 

 ZORRINHO, Carlos Prof. Carlos Zorrinho, “Economia Global e Gestão”, Nº 1/2006, 
Volume XI (pág. 40) 

 
 

 
 
 

 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional 

4 a 6 de Julho de 2008  
 

 
2459 

Construindo um Sistema de Inovação: os Caminhos numa Região 
Turística 

 

Hugo Pinto (hpinto@ualg.pt) 

Universidade do Algarve 

CES – Centro de Estudos Sociais52 

Ana Rita Cruz (arcruz@ualg.pt) 

Universidade do Algarve 

 
Resumo: 

Este artigo procura contribuir para a reflexão sobre o papel que a inovação poderá ter no 
desenvolvimento do Algarve, região portuguesa conhecida pela sua especialização turística baseada 
em serviços de baixo valor acrescentado. As políticas públicas têm focado muita atenção na inovação, 
reforçando a centralidade que este fenómeno assume enquanto potenciador de competitividade no 
território, algo que pode ser evidenciado pelo actual QREN – Quadro de Referência Estratégico 
Nacional. Diversos estudos recentes têm mostrado a limitada performance inovadora do país e das 
suas regiões, evidenciando no entanto uma tendência positiva de catching-up. O Algarve apresenta-se 
neste contexto com potencialidades e restrições específicas para construir um sistema regional de 
inovação, pretensão visível nos documentos de estratégia regional, como o Plano Operacional Algarve 
XXI e o PRIAlgarve - Plano Regional de Inovação.  

Neste artigo são apresentados aspectos caracterizadores da inovação na região, como a evolução de 
indicadores estatísticos, com enfoque na Investigação e Desenvolvimento, assim como a discussão de 
alguns factores de natureza institucional que favorecem a aplicação do conceito de sistema regional de 
inovação no território algarvio, como o reforço das componentes do sistema, a identidade regional ou a 
definição administrativo-funcional. O Turismo é apresentado enquanto motor do desenvolvimento 
                                                 
52 O autor encontra-se, com o apoio de uma Bolsa Individual da FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia, 
inserido no CES a preparar trabalho de Doutoramento no âmbito do Programa “Governação, Conhecimento e 
Inovação”, organizado por este centro e pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. 
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regional, que deverá incorporar lógicas e rotinas inovadoras para garantir um upgrade do sector, 
através da diferenciação e introdução de novos produtos, possibilitando uma compatibilização e reforço 
positivo entre sistemas – o sistema regional de inovação e o sistema de turismo.  

 
Palavras-chave: Sistema de Inovação; Sistema de Turismo; Investigação e Desenvolvimento; 
Planeamento Regional 
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Introdução: Interesse da Inovação em Portugal 

A inovação é actualmente é problemática essencial em termos de desenvolvimento territorial quer em 
temos de políticas públicas, quer em termos de interesse académico. Como objecto de análise a 
inovação tem sido alvo crescente de análises, desde os estudos precursores da contabilidade do 
crescimento de Solow, até às abordagens recentes da inovação, enquanto, fenómeno 
multidimensional, interactivo de carácter evolucionista, de geografia variável e com grande relação com 
os arranjos institucionais existentes no território. A inovação pode ser vista como um processo 
complexo que resulta em novas soluções para problemas existentes a que outros atribuem valor. Pode 
ter várias formas, desde o “tradicional” novo produto ou processo a formas diferenciadas de encarar 
determinado problema. 

O interesse da policy-making fica bem expresso nos diversos níveis de actuação, desde uma ambiciosa 
Agenda de Lisboa, como referencial estratégico da competitividade europeia através de uma maior 
aposta na inovação, um Plano Tecnológico, um projecto mobilizador e preocupado em articular e dotar 
de coerência sistémica uma série de iniciativas nacionais, influenciando o QREN – Quadro de 
Referência Estratégico Nacional, colocando as questões da competitividade e da inovação no centro 
das preocupações dos investimentos a concretizar com o envelope financeiro de 2007-13. No Algarve, 
a estruturação do QREN, originou uma Estratégia Regional que pretende transformar o Algarve. 
Aproveitando esta (provável) última oportunidade, de com o apoio dos fundos estruturais, uma vez que 
a região se encontra em phasing-out, de fortalecer a base económica regional, promovendo o 
desenvolvimento de actividades económicas que possam levar o Algarve para níveis de 
desenvolvimento económico e social e qualidade de vida que comparáveis coma as regiões mais 
dinâmicas da União Europeia (UE). Nesse sentido, a região preparou um Plano Regional de Inovação 
(PRIAlgarve), documento apresentado em 2008 e que pretende sintetizar a situação contextual do 
Algarve em termos de inovação, apontando caminhos inovadores possíveis de acordo com a estratégia 
desenhada para a região. Este plano teve constantemente como referência teórica a preocupação de 
articular por um lado a compatibilização entre actores de procura e oferta de inovação, e por outro o 
fortalecimento das relações entre os actores de forma a densificar um débil (inexistente?) Sistema 
Regional de Inovação (SRI).  
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Este artigo, beneficiando da realização do plano, procura apresentar alguns dos aspectos 
caracterizadores da inovação na região, a evolução de indicadores estatísticos, com enfoque na 
Investigação e Desenvolvimento (I&D), assim como a discussão de alguns factores de natureza 
institucional que favorecem (ou não) a aplicação do conceito de Sistema Regional de Inovação no 
território algarvio, como o reforço das componentes do sistema, a identidade regional ou a definição 
administrativo-funcional. Na parte final do artigo, o sector do turismo, tantas vezes criticado pelo seu 
papel destrutivo mas ainda mais vezes sobrestimado enquanto único sector da região, é apresentado 
enquanto motor do desenvolvimento, capaz de arrastar e gerar procuras significativas em outros 
sectores em franca expansão na região, mas que deverá incorporar lógicas e rotinas inovadoras para 
garantir um upgrade, através da diferenciação e introdução de novos produtos, possibilitando uma 
compatibilização e reforço positivo entre sistemas – o sistema regional de inovação e o sistema de 
turismo.  

 

1. Uma Síntese sobre a Situação da Inovação em Portugal 

A inovação em Portugal tem sido alvo de muitos estudos e de tentativas de actuação em termos de 
políticas. Duas das obras mais relevantes dos últimos anos foram organizadas por Caraça e Godinho 
(1997) e Rodrigues et al (2001). Nestas obras colectivas recolhiam-se as visões de numerosos autores 
portugueses que sintetizavam as principais ideias estabilizadas acerca da inovação. Em particular, a 
segunda obra surgia na sequência da preparação de um importante documento estratégico, o 
PROINOV, que a não ter sido abandonado prematuramente poderia ter tido sido importante contributo 
para o relançamento da economia portuguesa. Apesar de não ter sido concretizado o PROINOV 
acabou por influenciar o desenho de vários instrumentos de políticas, em particular as ideias do QREN 
ou de versões regionalizadas de planos e estratégias de inovação53. Nestes documentos alguns 
autores discutiam a existência ou não de um Sistema Nacional de Inovação em Portugal. Como 
destaca Corado Simões (2003: 56) as relações entre as várias componentes deste sistema são ténues 
ou inexistentes e uma insuficiente estruturação fortemente dependente de inputs externos como a 
tecnologia ou o investimento directo estrangeiro. O mesmo autor (2004: 4) referia como continua a ser 
                                                 
53 Desenvolvidos maioritariamente no âmbito de programas europeus como as Regional Innovation Strategies ou 
o Programa de Acções Inovadoras.  
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relativamente consensual o interesse escasso da sociedade portuguesa como um todo nas questões 
da inovação, o que acaba por ser uma forte barreira à competitividade nacional. Portugal, continua 
presentemente a apresentar indicadores de inovação modestos. Muitas análises SWOT ao Sistema 
Nacional de Inovação (SNI) português convergem na identificação dos principais problemas. Os pontos 
fracos sobrepõem-se aos pontos fortes, o que dificulta a resposta aos desafios e oportunidades da 
competitividade global. A análise do SNI português evidencia alguns aspectos positivos, segundo 
Corado Simões (2004: 7), um número relativamente grande de actores envolvidos; a melhoria da 
capacidade das universidades no campo da investigação, a experiência acumulada das instituições 
públicas em desenhar ou implementar programas operacionais, a existência de algumas empresas 
altamente competitivas e de alguns clusters dinâmicos. No entanto, apresenta fraquezas que 
condicionam o seu sucesso, como ligações débeis entre os diferentes actores, limitações relevantes 
nas capacidades internas de inovar dos vários actores, um sistema financeiro tradicional avesso ao 
risco e pouca relevância de business angels, sistemas de garantia mútua, capital de risco e capital 
semente, uma falta de um entendimento claro sobre qual o caminho a seguir para a inovação (ausência 
de uma estratégia integrada, a visão existente baseia-se muito numa visão linear da inovação). As 
iniciativas recentes nesta temática não parecem, até agora, ter conseguido suprimir os défices 
anteriormente indicados. Corado Simões (2004: 6) destaca a situação difícil das empresas 
portuguesas, que têm uma capacidade interna limitada de inovar e um ambiente externo adverso, 
enfrentando um desafio duplo, i) a pressão inovadora de empresas de países mais desenvolvidos e 
com maior propensão a inovar e mais preparadas para uma competição baseada em recursos 
intangíveis, e ii) empresas de novos estados-membros da UE que beneficiam de recursos laborais 
significativamente mais preparados e mais baratos. As empresas terão, deste modo, de fazer uma 
melhoria muito intensa das suas capacidades inovadoras, não só em termos de tecnologia adoptada 
mas também em relação à interpretação das necessidades e tendências de mercado e às 
competências organizacionais, incluindo a gestão dos arranjos cooperativos.  

Apesar das políticas públicas reconhecerem o dinamismo das empresas enquanto elemento central na 
inovação, os vários programas e medidas têm sido marcados, segundo a UCPT (2005: 25), por uma 
divisão clara entre políticas de Ciência e políticas de Empresa, resultando daí alguma falta de 
coerência entre os vários instrumentos. A separação foi iniciada durante o QCA I com os programas 
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CIENCIA e PEDIP, tem tido algumas tentativas ténues de aproximação e fortalecimento de 
complementaridades. Não podemos no entanto referir que com o QREN esta proximidade se tenha 
concretizado em algo muito ambicioso. O ambiente macroeconómico pode ser outro factor a afectar a 
performance do SNI português. Aurora Teixeira (2005: 51) refere como as variações no crescimento e 
estabilidade da economia influenciam intensamente os investimentos em I&D. A análise feita ao 
período 1969-2001 mostra um crescimento rápido nos gastos em I&D, cerca de 5% ao ano, 
acompanhando o crescimento médio anual do PIB no mesmo período (4,2%). Em momentos de crise 
económica houve um recuo na I&D. O período 1971-76 ficou marcado por um decréscimo anual médio 
de 6,3% em investimento em I&D. A crise dos anos 90 levou também a quebra no ritmo do 
investimento em Investigação e Desenvolvimento (2,3% de média anual). Entre 1995 e 2001 o país 
voltou a experimentar um novo período de acelaração económica que conduziu a um crescimento 
médio anual da I&D em 9,9% (Teixeira, 2005: 52). Mowery e Rosenberg (1994:292) referem outra 
importante limitação macroeconómica à inovação que tem acontecido em Portugal. A difusão nacional 
das novas tecnologias é consideravelmente mais rápida em economias onde as taxas de poupança são 
superiores, uma vez que taxas baixas aumentam o custo e as taxas de formação do capital. 

 

2.  Construir um Sistema de Inovação no Algarve  

2.1. O Algarve: Caracterização Regional 

Constatadas algumas das características essenciais do SNI português vamos focar o nível regional. A 
inovação é um processo territorializado, Ferrão (2002), que assume na escala regional um nível muito 
relevante de actuação e de análise. Temos sempre no entanto de ter em conta que por detrás da 
realidade regional da inovação esconde-se sempre um carácter nacional como destacaram 
Carrincazeaux e Gaschet (2006). Apesar de Portugal não ser um país regionalizado54 têm existido 
tentativas de montar estratégias regionais de inovação aproveitando programas comunitários. O 
Algarve foi um desses casos, com o desenvolvimento do Ettirse (Artigo 10º do FEDER), uma estratégia 
de transferência de tecnologia para o sudoeste europeu (2001), com o desenvolvimento do 
INOVAlgarve, no âmbito do Programa de Acções Inovadoras do FEDER (2004) e com o PRIAlgarve – 

                                                 
54 Excepto no que se refere às regiões autónomas da Madeira e dos Açores. 
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Plano Regional de Inovação do Algarve, no âmbito do projecto TransINOV do Programa de 
Cooperação Transfronteiriça INTERREG IIIA (2007). 

 

Figura 1: Crescimento Económico vs. Variação de Despesas em I&D  

 

[fonte: Rodriguez-Pose (2001: 291)] 

 

Aspectos centrais a destacar no Algarve são a baixa densidade populacional, um crescimento 
populacional muito intenso no período 1995-2004, PIB per capita com um valor limitado mas superior à 
média nacional, crescimento do PIB acentuada, um peso muito intenso dos serviços, um mercado 
laboral dinâmico, despesas em I&D muito baixas (quase inexistentes se tivermos em conta a 
componente privada), nível educacional muito baixo mas uma performance superior à média nacional 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional 

4 a 6 de Julho de 2008  
 

 
2466 

em termos dos indicadores de Lisboa, mas inferior à média comunitária, como reflectido na informação 
recolhida em European Commission (2007). Um contraste muito interessante, destacado por 
Rodriguez-Pose (2001), é o intenso crescimento do PIB no Algarve (uma das regiões com maior 
incremento) com uma quase nula melhoria nas despesas em I&D. Esta situação é reflectida pela 
imagem anterior (Figura 1), uma deslocação vertical acentuada, que é explicada pelo autor pela 
existência de um sector turístico robusto, que capta grande parte dos investimentos na região e que 
potenciou um crescimento rápido da região.  

 

Figura 2: Performance Regional Inovadora  

 

Fonte: Comissão Europeias (2007) 
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A situação débil do Algarve em termos de indicadores de inovação é destacada também pela análise 
recente no âmbito do European Innovation Regional Scoreboard (Comissão Europeia, 2007), onde o 
Algarve é uma das regiões com uma das mais fracas performances agregadas, enquadrado no grupo 
dos poor performers. Estes resultados são confirmados por numerosos estudos, como por exemplo, os 
apresentados na XII Congresso Anual (2006) da APDR - Associação Portuguesa para o 
Desenvolvimento Regional: Inovação e Desenvolvimento Regional: uma análise empírica ao 

comportamento das regiões portuguesas no contexto europeu de João Lourenço Marques, Gonçalo de 
Sousa Santinha e Eduardo Anselmo Castro; Clusters de Regiões na União Europeia de Cristina del 
Campo, Carlos M. F. Monteiro e João O. Soares, e As dimensões latentes da Inovação: o caso das 

regiões europeias de Hugo Pinto e João Guerreiro.  

Analisando, com base em Lança (2001), alguns resultados da OECD (2004) e os estudos do OCES 
(2005), as despesas de I&D, verificamos que existe um contraste evidente em termos de execução.  

 

Figura 3: Sectores de execução da I&D (valores em %) 

 

 (Fonte: Elaboração Própria) 
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No Algarve é o ensino superior que executa parte substancial da I&D (82,7%), em Portugal os sectores 
de execução da I&D são mais fragmentados, apesar do predomínio do ensino superior (36,7%), as 
empresas já têm um papel mais relevante (31,8% das despesas em I&D) e o estado efectua o restante 
(2,7%). Os outros casos espelham o papel essencial do sector empresarial na execução da I&D; a 
UE25, a OCDE, os EUA e o Japão apresentam valores superiores a 60%. O Japão apresenta o 
resultado mais elevado, 75% da I&D é executada nas empresas. 

A análise da origem do financiamento em I&D (Figura 4) também é distinta no caso português para os 
outros casos analisados. O Algarve não foi analisado por inexistência de dados comparáveis. No 
entanto, dado a evidência do quadro anteriores é de supor que a parte de financiamento da despesa 
em I&D suportada pelas empresas na região seja ainda inferior ao valor médio nacional. Destaca-se 
que em termos de execução as empresas algarvias executavam 8,9% do total de I&D face aos 31,8% 
de média nacional. Em Portugal o Sector Público assume a responsabilidade do financiamento das 
despesas em I&D (61% face a 31,5% do sector privado). Em todos os outros casos é o sector privado a 
financiar a maioria da I&D (54,5% na UE25, 61,6% na OCDE, 63,1% nos EUA e 74,5% Japão). 

 

Figura 4: Financiamento da I&D (valores em %) 

 

 (Fonte: Elaboração Própria) 
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2.2. A Noção de Sistema de Inovação e o Algarve 

Os Sistemas Regionais de Inovação (SRI) são um conceito com uma forte componente de teorização 
mas trazido muitas vezes para o campo operacional desde o seminal trabalho de Braczyc et al (1997) 
tendo sido aplicado de forma generalizada na Política Regional Europeia, casos do RIS (Regional 

Innovation Strategies) até ao Programa de Acções Inovadoras. Segundo Doloreaux e Dionne (2007) o 
conceito de SRI transcende as reflexões sobre modelos económicos territoriais. Este conceito para 
além de ter inspirado trabalhos recentes na Economia Institucionalista e na Economia Regional da 
Inovação, que sublinham a importância dos processos de inovação e interacções entre diferentes 
actores e o seu ambiente e as externalidades que afectam a produção nos territórios, conseguiu 
superar a inovação como um processo linear baseado na I&D e ver a região como suporte da 
afectação de recursos, para mostrar a inovação como um processo interactivo que resulta em formas 
colectivas de aprendizagem. A componente tácita do conhecimento é mais fácil de transmitir caso se 
desenvolvam formas de partilha colectiva no interior de um contexto institucional, político e social 
adequado como relatado por Asheim e Isaksen (2002). A proximidade física pode ter um papel 
importante no reforço de tipos formais e informais de cooperação.  

Usualmente as empresas são colocadas no centro do SRI. É o seu sucesso que permitirá ou não a 
geração de inovações e de desenvolvimento do território. Existem em seu redor instituições e 
organismos de conhecimento (centros tecnológicos, agências de desenvolvimento, sociedades de 
financiamento, entidades de ensino e formação, organismos de apoio à inovação, serviços de apoio à 
empresas, organismos de I&D e de transferência de tecnologia. Um terceiro nível do SRI refere-se ao 
ambiente económico, social e cultural, ou seja, o contexto institucional no qual as actividades 
económicas se desenrolam na região, e que permitem enquadrar as condições na qual o SRI vai 
evoluir, como por exemplo, a existência de determinados activos intangíveis, como o grau de confiança 
entre os actores.  

São as interacções e sinergias entre os três níveis referidos que permitem o sucesso de um SRI. 
Reunindo determinadas condições favoráveis pode imaginar-se que será mais provável a empresa 
interagir com outros organismos, empresas e ambiente, obtendo os contributos externos essenciais ao 
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processo inovador. As vantagens das regiões são determinadas pela combinação de vários factores 
orientados para os benefícios da proximidade e concentração espacial dos actores: facilitação das 
trocas, criação externalidades (mão-de-obra qualificada, activos especializados, matéria-prima, etc.) e 
aumento do capital social (assegurando a partilha de boas-práticas). As características do ambiente 
são assim essenciais pela criação de externalidades que permitem custos decrescentes e pelas regras 
do jogo que se impõem aos actores e que favorecem ou não a inovação.  

Os SRI permitem sistematizar as diferentes formas de interdependência que existem numa região para 
o desenvolvimento tecnológico, mas é importante referir que existe um papel muito importante na 
interligação entre o SRI e outros sistemas, como por exemplo, o Sistema Nacional de Inovação, os 
seus organismos-chave, ou com grandes empresas internacionais, porque estas relações permitem 
analisar igualmente alguns factores de aprendizagem do território que não são internamente 
localizadas. Alguns trabalhos começam actualmente a questionar a verdadeira ancoragem territorial 
dos SRI uma vez que a importância de factores extra-regionais parece ter uma importância 
determinante.  

O SRI é um conceito complexo, que não se limita a medir a inovação no território regional mas sim o 
dinamismo, capacidade de adaptação e de aprendizagem de uma região, de forma a utilizar activos, 
tangíveis e intangíveis, internos ou externos, para o fortalecimento das actividades inovadoras, e deste 
modo da competitividade do território. Uma definição de síntese pode ser o Sistema Regional de 
Inovação como um arranjo administrativamente definido de actores e organizações (empresas, 
autoridades, universidades e centros de investigação) engajados na inovação e na aprendizagem 
interactiva da região, Doloreux e Bitard (2005), caracterizados pela existência de recursos territoriais, 
intangíveis, institucionais e relacionais comuns, Guerreiro (2005). 

O Algarve parece ter características essenciais para estruturar um SRI. A experiência na criação de 
estratégias tecnológicas e de inovação (Ettirse, Inovalgarve, Programas Operacionais regionais), um 
sector dinâmico capaz de arrastar outros sectores de actividade, o turismo, uma universidade 
consolidada, nichos de mercado interessantes de elevado valor acrescentado ligados às ciências do 
mar, energias renováveis, agro-alimentar, TIC – tecnologias de informação e de comunicação e 
sistemas inteligentes, ciências da saúde (capacidade científica e empresarial). A própria delimitação 
funcional do Algarve, a coincidência entre várias dimensões relevantes, como o distrito, a CCDR, o 
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governo civil, a região de turismo e outras) é um aspecto interessante e sem paralelo em Portugal. 
Existe uma lógica de pertença (ser algarvio) e a identificação pelos outros desse território (ir ao 
Algarve). O consenso público sobre o caminho do crescimento (inovação em vez de betão) também 
está definido, sem que isso impeça a construção prevista de uma série de infra-estruturas cuja 
inexistência continua a limitar o desenvolvimento empresarial (incubadoras, parques de ciência e 
tecnologia, zonas industriais). Começa a aumentar o interesse empresarial (mais empresas 
preocupadas em inovar, a modernização de empresas existentes e criação de start-ups e spin-offs – 
interligado a sucessos recentes dos concursos de ideias). Existem as principais componentes 
essenciais de um SRI e começa a emergir alguma colaboração e funcionamento em rede entre actores 
regionais (por exemplo, a Plataforma Regional do FINICIA) e começam alguns actores importantes da 
inovação a assumir os seus papéis como o CRIA – Centro Regional para a Inovação do Algarve. Por 
outro lado existem factores limitadores como as parcerias público-privadas fracas (capital social e 
confiança), um patamar de I&D que não permite ultrapassar o Paradoxo da Inovação (Oughton et al, 
2002), que mostra que as regiões que mais necessitam de inovar para convergir, necessitam de 
investimentos maiores e que resultam em resultados/dividendos menores – criando uma tendência 
para a concentração – economias de aglomeração e de experiência). Não existe uma governação 
regional para liderar/coordenar o processo (o que seria facilitado se houvesse regionalização – como 
se passa com as regiões espanholas). Por fim, existe um custo de oportunidade de investir noutros 
sectores que não o turismo (um fenómeno semelhante ao mal holandês e que concentra os recursos e 
degrada a base económica regional). 

O Algarve pode ser compreendido como um SRI policêntrico envolvendo dinâmicas inovadoras de 
várias aglomerações urbanas associadas, por exemplo, os eixos urbanos como Faro-Loulé-S.Brás-
Olhão-Tavira ou a Portimão-Lagoa-Lagos. As cidades são muitas vezes apontadas como o suporte 
central à dinâmica de inovação, Vazquez Barquero (2002: 121) destaca como as cidades formam o 
espaço físico das empresas e dos sistemas produtivos locais. As cidades que fornecem um mercado 
de trabalho, serviços públicos e privados e um sistema de transportes e de comunicações, que permite 
às empresas e aos sistemas produtivos reduzirem custos médios e utilizarem economias de 
aglomeração geradas no seu interior. A proximidade física proporcionada pela cidade facilita 
intercâmbios de informação e de conhecimentos dentro das redes de empresas, permitindo a partilha 
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de regras e formas de comportamento, o que reduz a incerteza e contribui para a diminuição dos 
custos de transacção das empresas. A cidade é o espaço em que se produz a atmosfera industrial se 
difunde o conhecimento técnico e são viabilizados os pontos de encontro das redes de empresas, daí 
resultando todo o tipo de economias. Um meio urbano inovador necessita de massa crítica / ligação em 
rede, de um ambiente institucional favorável (enfoque na sustentabilidade: ambiental – transporte, 
energias, …; económica – acesso a capital, emprego, dinâmica empresarial; social – participação, 
cidadania, desigualdade).  

A inovação depende em larga medida de um ambiente favorável para o qual são atraídas as pessoas 
criativas. Florida em “The Rise of the Creative Class” mostra o surgimento de uma nova classe 
dominante na nossa sociedade actual. Esta classe criativa, como designa Florida (2002) valoriza a 
criatividade, o individualismo, a diferença, o mérito. É já dominante em termos de rendimentos face às 
outras classes (denominadas classe trabalhadora e classe de serviços) e também em termos de 
valores que tendem a ser imitados e apropriados pelas outras classes. É uma classe incapaz de fazer 
grandes sacrifícios pela organização onde trabalha (porque sabe que dificilmente este será o emprego 
da sua vida) e despreza o dinheiro face à perda de identidade ou de valorização pessoal. É uma classe 
que parece nunca estar a trabalhar mas que nunca se consegue desligar do trabalho. Quando 
pensávamos que a tecnologia nos iria desprender do local o que tem vindo a acontecer é que este 
surge ainda com uma maior importância. Os locais dinâmicos concentram-se nas regiões e cidades 
que oferecem potencialidades económicas mas também um ambiente social e cultural que atrai as 
pessoas criativas e possibilita o seu estilo de vida. Não é por coincidência que os ambientes que 
oferecem certos tipos de comodidades prevalecem sobre outros que nada parecem oferecer. A 
qualidade de vida torna-se central na dinâmica de inovação. O Algarve enquanto metrópole linear e 
com uma densidade populacional relevante, onde existem relações policêntricas numa rede de cidades 
e de pertença partilhada, parece oferecer aspectos atractivos em termos de qualidade de vida. Existem 
serviços e infra-estruturas turísticas que servem também os residentes. A mentalidade aberta e a 
grande intensidade de visitantes potencia as trocas de conhecimento e de informação. Esta situação 
levanta interrogações pertinentes, a responder numa futura oportunidade, que condições são afinal 
essenciais para criar dinamismo económico, potenciar o meio inovador atraindo pessoas criativas: 
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incentivos à criação de empresas ou oferta cultural? Incubadoras de Base Tecnológica ou uma vida 
social desinquieta? 

 

3. A Importância Regional do Turismo  

3.1. A Composição das Actividades Turísticas 

O sector do turismo não tem sido, em geral, associado a inovação, uma vez que a sua componente 
científica e tecnológica é muitas vezes exígua. Por outro lado, a inovação surge nos serviços com uma 
dimensão muito mais intangível quando comparada com a indústria e na maior parte das vezes como 
incremental, de natureza organizacional ou de marketing, ligada à pressão dos fornecedores. No 
entanto, há que destacar que o sector tem entrado com forte dinamismo na Sociedade da Informação, 
com uma utilização generalizada das TIC, principalmente se considerarmos a análise das empresas de 
alojamento turístico, com a utilização de reservas online e de sistemas de informação. As 
preocupações com matérias relativas à certificação dos sistemas de gestão da qualidade e ambiente 
também são indicadores de preocupações menos centradas no lucro imediato e de apostas 
estratégicas em produtos com carácter diferenciado, que são percepcionados pela procura (cada vez 
mais exigente) com um valor superior pelo qual está disposta a pagar. 

A delimitação do turismo é uma tarefa difícil: é um sector transversal onde a oferta é constituída por um 
complexo de actividades cuja procura resulta de motivações variadas e em constante mudança. Várias 
actividades do sector são utilizadas pelo turista em regime de ‘não-exclusividade’, ou seja, fornecendo 
bens e serviços que também servem os residentes. Certas actividades são facilmente identificáveis 
como turísticas, as agências de viagens, os operadores turísticos, a hotelaria; algo que se torna mais 
difícil se analisarmos a restauração, os transportes públicos, as acessibilidades, os serviços 
recreativos, desportivos e culturais, entre outros. Deste modo o turismo é um sector que envolve 
transversalmente, directa e indirectamente, múltiplas actividades económicas da região e que tem um 
forte efeito multiplicador. A complexidade de actuar estrategicamente no turismo deriva da grande 
quantidade de actores que envolve, e que têm de ser compreendidos como elementos muito 
importantes para o desenvolvimento de todo o sector. As empresas, as câmaras municipais, as 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional 

4 a 6 de Julho de 2008  
 

 
2474 

agências de desenvolvimento, e outros agentes institucionais assumem todos papéis centrais no 
desenvolvimento do sector, que será apenas possível com um elevado esforço de concertação. 

Segundo Bull (1992) apesar das discordâncias sobre a delimitação do turismo existem elementos que 
todos consideram fundamentais: as necessidades e motivações dos turistas, a selecção de destinos, 
viajar para fora de casa, a interacção entre visitantes e operadores turísticos, e finalmente os impactos 
sobre os turistas, a comunidade, a economia e o ambiente. Esta visão sistémica pode ser o ponto de 
partida para uma abordagem integrada do sector, de modo a influenciar a decisão e planeamento das 
actividades. Mill and Morrison (1986), Gunn (1988) e Edgell (1984, 1990), alguns dos autores pioneiros 
na aplicação de sistema ao turismo, sugerem que o sistema de turismo é composto por quatro 
componentes: mercado, viagens, destinos e marketing. O mercado examina a decisão de viajar ou de 
praticar turismo. Assim os modelos do comportamento do consumidor são mecanismos de análise dos 
processos que estão na base das escolhas e decisões dos turistas: para onde, quando e como viaja, a 
procura turística. As viagens analisam os fluxos turísticos prevendo a sua evolução, os grandes 
segmentos e os tipos de transporte utilizados, que resultam no conhecimento do formato da procura 
turística. Os destinos, englobando as atracções e serviços, devem saber actuar interactivamente, 
através de uma estratégia clara e um ambiente regulador favorável. O Marketing é o meio através do 
qual as áreas-destino chegam aos potenciais visitantes e mercados. O sistema básico de turismo não 
opera isolado, sofre a influência de numerosos factores externos tais como: a extensão e a qualidade 
dos recursos naturais e culturais, o tecido empresarial, a capacidade de organização e governação. 
Licínio Cunha (2006) defende que o sistema funcional de turismo constitui o fulcro de todo o 
desenvolvimento da actividade turística uma vez que reflecte as interacções que se estabelecem entre 
os elementos que o integram. De um modo geral, o sistema de turismo está em interacção com outros 
sistemas (económico, social, político legal, tecnológico e ecológico) e é composto por vários sub-
sistemas: o sujeito turístico e o objecto turístico (a empresa, a localização,…) , e por este motivos a 
complexidade do sistema de turismo é um todo que não pode ser entendido através de um olhar 
unilateral, Baud-Bovy (1982). 

A visão sistémica do turismo admite apontar para uma indústria turística sendo esta constituída por 
uma grande diversidade de organizações que oferecem bens e serviços aos visitantes. Bull (1992) à 
semelhança de Holloway (1989) tentou classificar esta indústria em sectores propondo a seguinte 
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estrutura: transportes, alojamento, atracções construídas, serviços de suporte ao sector privado, 
serviços de suporte ao sector público e intermediários. Em Portugal a necessidade de criar uma divisão 
por sectores da indústria tem sido sentida, tendo existido algumas tentativas de construir uma Conta 
Satélite de Turismo (CST). Os sectores identificados para a CST são o alojamento, os transportes, a 
restauração, as rent-a-car, os serviços recreativos e de lazer, os serviços culturais e as atracções. Em 
sentido estrito o turismo não é uma indústria. A diversidade faz com que as receitas e custos 
associados ao sector estejam dispersas por um leque alargado de actividades. O turismo é 
marcadamente associado ao sector dos serviços, por definição fornecendo um produto de natureza 
intangível. As PME’s predominam, situação que tem desvantagens - associadas principalmente à 
limitada dimensão comercial e pouca capacidade de negociação, e vantagens – tendência para as 
receitas permanecerem no destino. Os agentes turísticos são caracterizados por uma forte 
interdependência que pode ser rentabilizada caso se efectue uma combinação de esforços que 
resultem na clusterização. A criação de parcerias estratégicas pode ser vista como um factor-chave 
para potenciar o investimento. Os projectos a desenvolver deverão ter uma lógica integrada, geradores 
de massa crítica em empresas, saberes e estruturas de apoio capazes de acrescentar valor. Os 
projectos ancorantes de desenvolvimento serão aqueles que evidenciam capacidade para criarem 
polarizações de actividades, contribuindo para a estruturação da oferta turística e na consolidação dos 
fluxos de investimento.  

A visão sistémica do turismo tem importantes consequências de política. Soluções parciais puramente 
técnicas não são viáveis uma vez que o planeamento exige a noção das interacções internas e 
externas do sistema. O planeamento deverá ser um processo estratégico, socialmente construído 
através de uma aproximação holística. As políticas devem ser objecto de compatibilização com as 
especificidades sociais económicas e físicas de cada destino.  

 

3.2. Expressão Regional 

No Algarve o eixo de actividades ligadas ao turismo apresenta um peso muito forte. O clima ameno 
durante todo o ano, as condições naturais ligadas ao mar e ao ambiente, o património histórico, a 
gastronomia, a diferenciação em áreas-chave como o Golfe têm dado ao destino Algarve uma 
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notoriedade internacional. O turismo assume-se como motor económico da região, sendo a base para 
as actividades que reúnem maiores percentagens do Valor Acrescentado Bruto (VAB) e da população 
empregada. Apesar deste peso, o futuro do sector no Algarve tem sido visto com alguma apreensão. 
Há muito que os problemas do sector estão diagnosticados. É crucial um desvio do produto “sol e 
praia”, qualificar os recursos existentes promovendo um (re)ordenamento do território e apostar em 
outros segmentos de maior valor acrescentado: cruzeiros, desportos náuticos, turismo cultural ou 
turismo rural.  

O Algarve tem-se mantido um destino atractivo apesar de assente principalmente no binómio “sol e 
praia”. O turismo integra na sua cadeia de valor um conjunto de actividades que se relacionam a 
montante quer a jusante com o alojamento e restauração (considerado a base do sector) e que 
condicionam de forma intensa toda a estrutura produtiva regional. Do ponto de vista conceptual, o 
alojamento é uma questão central para o turismo (o visitante torna-se turista se pernoitar no destino), 
do ponto de vista prático porque dá as condições necessárias para que a estadia se possa realizar. A 
diversificação do produto turístico no Algarve tem vindo a ser feita principalmente com o golfe de alta 
qualidade, a náutica de recreio, os cruzeiros, alguns eventos, as unidades de tratamentos de saúde e 
beleza e o turismo de negócios, que não sofrem tão intensamente os efeitos da sazonalidade do “sol e 
praia”. 

Segundo a WTTC (2003) o turismo assume um forte peso nas contas regionais no Algarve. Estima-se 
que represente 45% do PIB regional (66% se considerarmos actividades induzidas) e 60% do emprego. 
O alojamento e restauração têm no sector uma grande importância. Face ao total da economia algarvia 
representa, com base em dados do INE (2005), 13,0% do VAB e 12,0% do emprego. Face ao total 
nacional de alojamento e restauração, o Algarve representa 16,9% do VAB gerado no sector e 8,9% do 
emprego. Existem 2.619 sociedades em actividade com sede na região. Existem também outras 
actividades inseridas na cadeia de valor do turismo que têm forte expressão regional. Um exemplo 
claro é o comércio por grosso e a retalho, que potenciado pelo turismo, representa cerca de 31% do 
total de empresas do Algarve, 14,0% do VAB e 18,2% do emprego. O conjunto que engloba as 
actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas, também tem um peso importante 
na região (18,3% do VAB e 6,7% do emprego). A construção civil também tem sido um sector muito 
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dinâmico no Algarve, associado ao imobiliário e turismo, assumindo um forte contributo no VAB, mas 
exercendo muitas vezes uma intensa pressão para a expansão das zonas de construção. 

Uma análise comparativa entre o Algarve e Portugal de alguns indicadores de hotelaria, INE (2005), 
revelam o dinamismo do sector na região. As dormidas em estabelecimentos hoteleiros e similares 
alcançaram as 13.252.873 dormidas (38,8% do total nacional). Se analisarmos as dormidas por 100 
habitantes o valor é ainda mais relevante, ascendendo a 3.220,9, valor quase dez vezes maior que o 
nacional (342,2). Os principais mercados emissores de turistas para o Algarve são o Reino Unido, 
Portugal, Alemanha e Países Baixos. O peso de Portugal enquanto mercado emissor estará 
subestimado face à realidade devido ao enorme peso das camas paralelas (provavelmente em termos 
reais o país será o maior emissor de turistas). A permanência é maior no Algarve (5,4 noites face a 
3,1). Se tivermos em conta apenas os hóspedes estrangeiros, o Algarve apresenta mais uma vez valor 
superior à média nacional (6,4 noites face a 4,0). A proporção de hóspedes estrangeiros é também 
superior no Algarve (65,4% para 52,7%). A capacidade de alojamento por milhar de habitantes é cerca 
de dez vezes maior (234,5 face a 24,1). O Algarve recebeu em 2004 5,9 hóspedes por habitante (um 
hóspede por habitante é o valor médio nacional). A taxa de ocupação é de 40,9% (face aos 38,6% 
nacional). O Algarve possui actualmente 425 estabelecimentos de alojamento (sendo 85 hotéis), o que 
representa 21,7% do total nacional. A capacidade de alojamento atinge 96.487 camas (38% do total 
nacional). Em termos dos proveitos de aposento ascendem a 310965 milhares de euros (29,3% do total 
de Portugal). Se analisarmos os proveitos por aposento por capacidade de alojamento o Algarve tem 
nesse particular uma situação mais desfavorável que a média nacional (3,22 milhares de euros para 
4,17). 

O Aeroporto de Faro assume para o turismo um papel central, permitindo a entrada de grande parte 
dos turistas que visitam a região. O número de passageiros desembarcados ascende a 2.187.117, o 
que representa 29,4% do total nacional. As companhias de Low-Cost assumem um papel cada vez 
mais importante. Iniciaram-se em 1996 e desde aí nunca pararam de crescer, alterando a estrutura do 
tráfego, provocando a queda dos voos charter e dos voos de companhias tradicionais. Em 2004 o Low-

Cost representou 39,5% dos movimentos aéreos e 36,8% dos passageiros. 
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3.3. Elementos de Inovação no Turismo 

Segundo muitos autores, como por exemplo de Jong et al (2003) ou Miles (2005), analisar a inovação 
nos serviços requere uma abordagem diferenciada. No turismo analisar a inovação exige um esforço 
acrescido num duplo sentido, compreender a inovação em todo o sector, e o comportamento de cada 
actor individualmente. Do ponto de vista sectorial, o próprio destino deverá afirmar-se através da 
consolidação de uma visão estratégica sobre o seu próprio caminho e da interrelação entre os actores 
e o território, facilitando o processo inovador em cada um dos próprios actores. O turismo tem sido visto 
como um sector onde a inovação tende a não existir. Esta é uma visão “tecnologista” que tende a ser 
contrariada por vários estudos que compravam o sector como inovador. O que acontece é que a 
inovação tem um carácter menos tecnológico, isto é, a inovação está menos ligada ao desenvolvimento 
de novas tecnologias. No entanto, o conceito de inovação compreende fenómenos cada vez mais 
alargados, e assim sendo a aplicação de NTIC nos processos produtivos, as mudanças 
organizacionais, novas formas de marketing e desenvolvimento de novos produtos, são formas de 
inovar. Uma das características da inovação no sector é que esta está muito dependente da procura 
existente. As empresas, assumem um comportamento reactivo, só tendem a inovar se o turista exigir.  

É importante no quadro regional reforçar aposta do turismo enquanto especialização regional e não 
concentração de recursos, compreendendo a necessidade de uma densificação de relações a 
montante e a jusante das actividades turísticas fundamentais. A ligação às NTIC, mas também à 
racionalização energética, uso de novos materiais, ou valorização do património natural e cultural 
podem ser essencial na valorização do produto turístico. Inovar no sector terá de compreender a 
diferenciação do produto “sol e praia” (conferindo-lhe mais valor), a diversificação do produtos (apostar 
em diferentes áreas de interesse) e diversificar mercados (alargar/focalizar os públicos-alvo). 

É fundamental dar um salto qualitativo em termos de oferta. As evidências demonstram que as 
empresas preocupadas com a qualidade adoptam comportamentos facilitadores da inovação. Inovar no 
“sol e praia” relaciona-se intimamente com a compreensão de todos os serviços de apoio que este 
produto necessita e ainda ter uma forte atenção nas questões da sustentabilidade.  

Ao nível individual, a inovação no turismo pode ter facetas muito variadas, desde a certificação de 
sistemas de gestão, adopção de NTIC, reposicionamento face a mercados e produtos. A oferta de 
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inovação está relativamente consolidada nos vários centros de I&D da universidade e em empresas 
especializadas. No entanto, a procura de inovação, em particular, as PME turísticas, deve compreender 
a necessidade de adaptação a um mercado competitivo, onde reagir já não chega, é necessário prever 
e actuar proactivamente. A inovação no turismo do Algarve pode ser reforçada por um conjunto de 
actividades que apostam sobretudo na diferenciação do seu produto, afastando-o da oferta tradicional 
intimamente relacionada com as condições climáticas e naturais.  

O Golfe tem sido nos últimos anos a aposta clara do turismo algarvio na óptica de reduzir a 
sazonalidade e apostar num produto de grande valor acrescentado, representando cerca de 8,5% das 
receitas totais de Turismo na região, ou seja, cerca de 330 000 000€ anuais, Martins (2004). O Algarve 
tem-se assumido como destino de excelência deste desporto tendo organizado grandes eventos 
internacionais, como o Algarve Open de Portugal, o Algarve World Cup in Portugal (World Golf 

Championships), o Algarve Seniors Open de Portugal ou o Algarve Ladies Open de Portugal. 
Recentemente foi distinguido como o "Established Golf Destination of the Year”, melhor destino de Golfe do 
mundo pela International Association of Golf Tour Operators (IAGTO). O Golfe algarvio tem como 
principais mercados emissores a Inglaterra e a Alemanha, sendo que este tipo de turista é 
potencialmente mais gastador que o turista médio segundo o mesmo estudo (2004:33). O Golfe acaba 
por influenciar toda a fileira do turismo, porque apenas 1/3 das despesas ficam confinadas ao campo 
de jogo. No entanto, surgem limitações ao Golfe que devem ser corrigidas, porque este tipo de turismo 
não é panaceia para o desenvolvimento regional. O número de campos no Algarve (média de 18 
buracos) deve situar-se num intervalo entre 29 e 41 campos. Mesmo o limite máximo já não é o mais 
indicado para as empresas que vêm as suas rentabilidades descerem. Dentro deste limite também 
ficam garantidas e salvaguardadas as questões ambientais, desde que os vários campos reúnam 
condições sistemáticas de gestão dos recursos ambientais, em particular a água. Os campos a serem 
aprovados no futuro deverão reunir duas condições importantes, elevados padrões de qualidade para 
que o Golfe da região mantenha o seu perfil excelência e que se garanta na área de influência de cada 
empreendimento um número mínimo de cinco voltas, porque é o que a procura exige para um destino 
de Golfe. De outra forma, está-se a incentivar empreendimentos imobiliários e não o Golfe. 

O Turismo Náutico apresenta um valor acrescentado de elevado potencial uma vez que atrai um tipo de 
turista de rendimentos muito elevados, arrastando uma vaga de empreendimentos residenciais, 



ACTAS 
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional 

4 a 6 de Julho de 2008  
 

 
2480 

comerciais e imobiliários. O Turismo Náutico está fortemente dependente das condições infra-
estruturais existentes, com particular relevância para as marinas. A costa algarvia apresenta condições 
naturais de excelência para ser considerada uma porta de entrada para o Mediterrâneo, e um porto 
seguro para o Atlântico. Actualmente o Algarve conta com factores de excelência para o acolhimento 
de embarcações de diferentes dimensões, existindo quatro marinas, Vilamoura, Lagos, Portimão e 
Albufeira. A marina de Vilamoura assume uma posição central neste conjunto de infra-estruturas, 
primeiro porque é a mais reputada e conhecida, segundo porque apresenta um conjunto de serviços 
que a distinguem pela excelência, atraindo regularmente um conjunto de embarcações e navegadores 
de renome internacional. No entanto, as restantes marinas têm assumido um grande dinamismo, 
preocupando-se não só em oferecer serviços de qualidade a preços altamente competitivos face ao 
resto do mercado europeu, mas também organizar eventos e actividades que atraiam novos visitantes 
e que projectem o nome do Algarve enquanto destino náutico. Não surpreende portanto que elevada 
percentagem das embarcações encostadas sejam estrangeiras. As marinas representam investimentos 
muito elevados, que pressupõem uma recuperação lenta dos capitais, têm uma estrutura cara, que só 
poderá ser viabilizada com um conjunto de actividades relacionadas, em particular, investimentos 
imobiliários, ou serviços de suporte à náutica que possibilitem uma recuperação mais rápida do capital 
investido. A existência destes serviços de suporte, entre outros, o reboque, a limpeza, a reparação de 
fibras, a pintura, podem constituir condições de arranque para a emergência de uma indústria náutica, 
caso se consiga adicionar a estes serviços essenciais outros que incorporem mais conhecimento e 
potencial inovador, como por exemplo, a construção e design Náutico. Para o Turismo Náutico assume 
importância a promoção do destino Algarve nas principais feiras e revistas da especialidade. Esta 
promoção deve ter uma visão integrada da região como um todo e das várias marinas numa relação de 
cooperação que permita o alcançar de uma dimensão adequada de massa crítica. Os vários actores 
regionais no turismo, em particular os actores institucionais (como as próprias câmaras municipais), em 
particular a Região de Turismo devem estar preocupada com a difusão desta actividade, interligando-a 
com a promoção feita em outras vertentes turísticas regionais. Para a projecção do destino na náutica 
de recreio assume ainda capital importância a realização de eventos desportivos náuticos com relevo 
internacional e a dinamização do desporto na região. 
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Com a reestruturação da zona do rio Arade, Portimão viu confirmadas as suas potencialidades como 
destino interessante para os cruzeiros assumindo-se já como uma porto seguro para navios que 
pretendem entrar ou sair do Atlântico a partir do Mediterrâneo. O Turismo de Cruzeiros no porto de 
Portimão, é aposta a consolidar para o futuro. Pacotes que favoreçam a viagem ao longo da extensa 
costa algarvia assumem particular relevância. Este novo tipo de produto turístico tem um papel 
particularmente relevante porque atrai visitantes que de outra forma não teriam passagem pelo Algarve, 
nomeadamente os norte-americanos, completando e aproveitando o binómio tradicional do “sol e 
praia”. Em 2004 fizeram escala no Porto de Cruzeiros de Portimão 21 navios que transportaram 6500 
passageiros. Em 2005, as escalas duplicaram, para 42 movimentos representando 6,6 por cento no 
total de movimentos em Portugal, e número de passageiros cresceu 554 por cento, passando para 
aproximadamente 36 mil (Observatório do Algarve, 01-06-2006).  

Outro segmento importante para a diferenciação do turismo algarvio é a realização de grandes eventos, 
que consigam atrair a atenção sobre a região durante um período limitado, e que permitam uma 
associação inequívoca ao destino. Exemplos deste tipo de turismo são a Concentração de Motos em 
Faro e o Festival do Marisco em Olhão. No entanto, um vector importante a adicionar é que, ao 
contrário dos exemplos anteriores, os novos eventos a criar devem ser projectados para a época baixa, 
evitando estrangulamentos e favorecendo a redução da sazonalidade. O Turismo de Eventos também 
pode ser alicerçado em aspectos históricos e culturais, como o Carnaval de Loulé ou a Procissão de 
Aleluia em São Brás do Alportel, que atrai um elevado número de turistas/visitantes. O património 
histórico-cultural algarvio deve ser utilizado de forma a mostrar que a região é um território com 
História, local de cruzamento de povos, ideias, religiões favorecendo o conhecimento e a investigação. 
Para que o património possa assumir uma função requalificadora do território a criação de “projectos-
âncora” fortes que contribuam para a diferenciação do Algarve, potenciando as especificidades locais. 
O interesse por estes aspectos fica patente ao constatarmos que o conjunto de 12 museus no Algarve 
receberam 548.241 visitantes em 2003, e as 35 galerias de arte e outros espaços receberam ainda 
261.273 visitantes. 

As condições climatéricas, a proximidade do aeroporto internacional e a existência de boas vias de 
comunicação terrestres são elementos essenciais que diferenciam a região para o Turismo de 
Congressos e Conferências. A realização deste tipo de encontros parece ter um forte potencial de 
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crescimento, suportado também pela oferta de vários auditórios, diversas salas, e equipamentos 
hoteleiros, o que conjugado com os recursos turísticos da região, tornam a estadia atractiva. A melhoria 
das acessibilidades e o incremento das relações e acções de cooperação inter-regional poderão 
contribuir para o desenvolvimento deste tipo de produto. 

O Turismo em Espaço Rural (TER), apesar da fraca capacidade instalada, tem vindo a assumir uma 
importância crescente, que permite reduzir a concentração da oferta turística na orla costeira. O 
número de estabelecimentos e camas cresceu respectivamente 30,4% e 32,8%, muito acima dos 
valores nacionais (3,1% e 5,1%) apesar de cotar-se ainda como a região com menor oferta do país. É 
um mercado cada vez mais valorizado, que permite integrar algumas especificidades locais e regionais, 
como a gastronomia ou o artesanato regional. No entanto, é um produto complementar e não uma 
alternativa ao modelo tradicional, uma vez que a sua procura tem características muito específicas, e a 
oferta também não tem nem escala suficiente nem condições de suporte. Um aspecto muito positivo é 
que tem muitas vezes o impacto de provocar a dinamização sócio-económica de áreas em declínio 
(como acontece no interior algarvio). O TER está fortemente relacionado com o Turismo Ambiental e 
com os desportos de natureza, que no Algarve encontram condições naturais óptimas (escalada, 
passeios de bicicleta, caminhada, etc.). Várias iniciativas têm sido desenvolvidas, principalmente pelas 
câmaras municipais, como a definição de caminhos, trilhos e roteiros. 

O Turismo de Saúde é um nicho de mercado no qual o Algarve deve reforçar a sua presença. Em 
primeiro lugar existe uma procura potencial deste tipo de serviço, fruto em particular da visita de muitos 
aposentados, principalmente do centro/norte da Europa (principais mercados emissores de turistas). 
Em segundo lugar, as condições climatéricas e naturais, como a existência de termas, favorecem o 
estabelecimento de uma atenção maior a este segmento. O Algarve possui necessidade de atrair uma 
base de diplomados na área da Saúde, que com facilidade poderia ser direccionada para o Turismo de 
Saúde. Espera-se também que o potencial de crescimento regional nas ciências bio-médicas se 
concretize de forma a valorizar ainda mais esta valência. Neste mercado as instituições privadas, como 
o Hospital Particular do Algarve ou o Complexo Termal das Caldas de Monchique, surgem como forma 
de suprimir as carências regionais. Com a construção do Hospital Central do Algarve espera-se 
fortalecer o eixo de intervenção e investigação na área da Saúde.   
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3.4. Competências Técnicas das Actividades do Turismo no Algarve 

A complexidade do turismo e das múltiplas actividades que compreende provocam dificuldades 
acrescidas na altura de compreender as competências técnicas do sector. O próprio IQF – Instituto de 
Qualidade na Formação mostrou a complexidade de analisar este sector em termos formativos (IQF: 
2005). Existe uma grande variedade de perfis profissionais específicos do sector e ainda maior de 
perfis profissionais comuns com outros sectores, caracterizados por tipos de competências mais 
elementares ou aprofundadas. Contudo como o sector é gerador de um grande volume de emprego há 
que analisar com alguma atenção as condicionantes e desafios que se levantam. Uma percentagem 
elevada do emprego no sector é actualmente caracterizado por um nível reduzido de qualificações e, 
mais importante, de competências desadequadas. O contacto com o turista necessita de uma formação 
profissional específica e competências apropriadas que possam funcionar como referência de 
Qualidade do serviço turístico. Mesmo as áreas em que o nível de pré-requisitos não é elevado, é 
crucial apostar no reforço das competências, porque os serviços necessitam de uma capacidade de 
relação com os clientes com maior atenção a factores qualitativos. Existindo a experiência regional 
para favorecer a formação de mão-de-obra qualificada, em particular a capacidade da Escola de 
Turismo e Hotelaria do Algarve em formar técnicos com o perfil adequado, é importante que os 
empregadores se consciencializem da necessidade de recrutar pessoal com competências específicas 
adequadas à actividade. No Algarve o sector tem, em termos de quadros médios e superiores, uma 
mão-de-obra adequada, capaz de se adaptar às necessidades do mercado laboral regional, sendo 
ainda um exportador líquido de diplomados na áreas de estudo relativas ao turismo, com destaque para 
a gestão hoteleira. 

 

4. Perspectivas de Futuro para um Turismo mais Inovador 

O turismo no Algarve assume-se como a principal actividade económica capaz de proporcionar uma 
base para o desenvolvimento regional, mostrando tendências de crescimento em todo o mundo. É 
consensual que o turismo tem sofrido e provocado constrangimentos na região, principalmente se 
olharmos o caos urbanístico, o desenvolvimento desequilibrado dos serviços de apoio, a elevada 
sazonalidade, a dependência excessiva face ao mercado britânico e insuficiências ao nível da 
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qualidade. No entanto, foi a dinâmica do sector que permitiu ao Algarve uma evolução económica muito 
forte, permitindo a aproximação ao nível de vida de regiões mais desenvolvidas. O turismo é um sector 
com uma capacidade de arrasto muito grande, influenciando um leque alargado de actividades a 
montante e a jusante do alojamento, a construção, imobiliária, a restauração, os serviços de transporte, 
serviços prestados às empresas, o comércio.  

Existe uma perda estrutural de competitividade no sector, verificável pelos níveis baixos da percepção 
da satisfação do turista. O desenvolvimento do sector têm-se baseado num modelo insustentável 
baseado num produto homogéneo (“sol e praia”) face a outros destinos, no aumento continuado de 
número de turistas, sem atenção à capacidade de carga do destino, dando prioridade a benefícios de 
curto prazo, com uma forte pressão sobre o ambiente e a paisagem. Dizer que o Algarve tem de tentar 
diversificar o seu produto do puro “sol e praia” não é novidade. Mas esta diferenciação não tem como 
base excluir este produto ou ignorar a sua importância mas tomá-lo como centro para mudanças que 
incorporem mais valor. Este potencial poderá ser aproveitado, como referido anteriormente, por 
exemplo, com os desportos náuticos, a náutica de recreio, os cruzeiros. Mas temos de compreender 
que o produto turístico essencial é o “sol e praia”, é o que distingue a região de outros destinos 
próximos. O turismo é um fenómeno de proximidade. É crucial (re)qualificar a oferta de alojamento e de 
restauração. Neste particular a adopção de NTIC, de sistemas de gestão e de tecnologias mais 
eficientes e preocupadas com o ambiente podem ser ferramentas importantes. A qualificação 
profissional é muito importante e as políticas de recursos humanos têm de estar alinhadas com as 
necessidades empresariais. Toda a rede viária tem de ser melhorada, em particular as questões 
relativas à sinalização. As short-breaks assumem cada vez maior relevância. Deste modo, a 
proximidade do Algarve face aos mercados emissores europeus tem de ser evidenciada, quando em 
competição com destinos mais longínquos. Neste particular as Low-cost têm de ser utilizadas 
activamente como uma forma eficiente de atrair mais turistas na época baixa. Outras vertentes em que 
será importante apostar, na óptica de diversificação, é na afirmação do destino Algarve no TER, 
natureza, saúde e em congressos. O Golfe assumiu-se no Algarve como actividade de excelência, no 
entanto o sucesso dos campos existentes não pode ser replicado continuamente porque se corre o 
risco de perder as características de qualidade que têm marcado este produto. Para além disto existem 
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patamares (os 41 campos) que não devem ser ultrapassados sob pena de surgirem elevados custos 
ambientais e económicos. 

O que foi dito até este ponto já foi reflectido em muitos documentos e análises anteriores da CCDR 
Algarve ou o PRTA – Plano Regional de Turismo do Algarve (1999). No entanto tem faltado uma 
actuação mais consistente e eficaz. Para que esta se concretize é crucial que o turismo tenha uma 
orgânica capaz de responder às solicitações. Os vários actores do turismo têm de criar uma visão 
mobilizadora do turismo no Algarve a longo prazo, que incorpore os vectores de qualidade, 
sustentabilidade e competitividade, focando a diversificação e a inovação, mas também as 
especificidades locais e complementaridades e percebendo o Algarve como um todo. Tem de ser 
compreendida a capacidade de carga regional, sendo que a evidência é que esta é largamente 
excedida em todas as épocas altas. Apesar da importância central a promoção do destino, onde se 
sobrepõem interesses, a RTA – Região de Turismo do Algarve reúne competências para fomentar as 
apostas estratégicas para o sector na região, o seu espectro de actuação deverá ser alargado com um 
maior leque de competências. 

A integração entre o sistema de turismo e o sistema regional de inovação é essencial. As 
interdependências dos dois sistemas são evidentes e a sua compatibilização é crucial para o sucesso 
da região. O turismo do futuro não se adequa com despreocupações face à inovação, qualidade e 
satisfação.  
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Figura 5: Integração do SRI com o Sistema de Turismo 

 

(Fonte: Elaboração Própria) 

 

Actuar estrategicamente no Algarve num destes sistemas requere que se tenha em grande atenção as 
dinâmicas existentes no outro sistema. O reforço da competitividade do turismo passa por um reforço 
inovador nas actividades do sector e em todas as actividades de suporte e fornecedores. Por outro 
lado, o aumento da capacidade inovadora da região passa por aceitar que a região não pode virar 
costas ao turismo, mas que o deverá potenciar como capaz de se interligar a sectores de elevado valor 
acrescentado e de potenciar um upgrade valorativo do produto turístico actualmente oferecido. A 
imagem anterior (Figura 5) ilustra a integração dos dois sistemas efectuada através dos impactos que 
as actuações no Sistema Regional de Inovação causam no destino turístico. Esta abordagem é 
essencial de valorização do destino, com impactos também ao nível da informação e marketing assim 
como em termos de transportes e viagens. O reforço do SRI pode permitir um upgrade dos produtos do 
destino, quer por via dos fornecedores e serviços especializados mais adequados quer através da 
estruturação de uma visão estratégica partilhada alicerçada nos actores da governação regional.  
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Conclusões 

Em Portugal as dinâmicas de inovação continuam a apresentar algumas limitações. A ausência de 
alguns actores indispensáveis, o baixo nível educacional e uma limitada cooperação são indicadores 
que restringem um Sistema Nacional de Inovação competitivo. A região do Algarve apresenta algumas 
especificidades interessantes e que possibilitam imaginar neste território a arquitectura embrionária de 
um Sistema Regional de Inovação: identidade regional, sectores de actividade e de investigação onde 
existe capacidade instalada ou potencial de crescimento, qualidade de vida atractiva para a classe 
criativa, planeamento estratégico e governação regional assegurada por actores relevantes como a 
CCDR Algarve ou a Universidade do Algarve. No entanto, esta possibilidade é criticada pelos cépticos. 
Como pode estruturar-se um SRI, num território onde os actores têm uma capacidade pequena de 
interacção, onde o nível regional não tem dimensão governativa e a capacidade e performance 
inovadora são exíguas? A estruturação de um SRI eficaz na região é uma meta ambiciosa mas que a 
região se propõe alcançar com o horizonte de 2013. O sucesso de criar uma região competitiva e 
coesa dependerá da forma como o turismo, o sector mais dinâmico, que catapultou o Algarve para fora 
das regiões pobres da UE, se integrar com as dinâmicas inovadoras da região criando procuras de 
serviços avançados em conhecimento, e do próprio sector criar dinâmicas inovadoras, quer através de 
um upgrade e diferenciação dos produtos oferecidos, quer pela criação de novos produtos onde 
existem fortes potencialidades latentes. O turismo envolve uma complexa rede de actores e instituições 
que originam a noção de sistema de turismo. Este artigo sugere a possibilidade de integração destes 
dois conceitos muito utilizados no planeamento regional. Uma região, como o Algarve, que se quer 
afirmar como competitiva e coesa, fortalecendo as actividades inovadoras, mas que por outro lado, é 
uma região fortemente turística tem de conseguir compatibilizar os dois sistemas. A integração dos dois 
sistemas é efectuada através de actividades de reforço do destino, a sua articulação estratégica, 
robustecimento de atracções e de produtos de maior valor acrescentado. O funcionamento de 
empresas competitivas, o fortalecimento de uma base científica e cultura técnica que responda às 
necessidades do turismo, recursos humanos com qualificação e formação adequada, e uma ambiente 
regulador ajustado são potenciadores de um upgrade do destino. O sucesso do Algarve e do turismo 
na região não são realidades desconexas. O sucesso da região não se coaduna com um turismo 
desligado do território e das pessoas do Algarve.  
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