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Resumo
O trabalho em parceria revela potencialidades que induzem a proximidade de actores, ou seja, cultura
de parceria, visão sistémica da realidade e visão territorial das acções. Observam-se igualmente
limitações inerentes à concepção da parceria, à cultura organizacional e ao ambiente externo a este
tipo de processos. Estas formas de acção conjunta induzem uma determinada combinação de recursos
e respectiva produção de resultados em termos de sustentabilidade dos projectos, abordagem de
cidadania e articulação de acções de inserção e inclusão.

Palavras-chave: parceria ; integração social ; promoção do emprego

1

Professor Auxiliar da Universidade Aberta. Doutorado em Economia pelo ISCTE. E-mail:

tcarrilho@univ-ab.pt Telef.: 21 354 01 31 Fax: 21 354 01 24 Morada: Universidade Aberta,
Rua Fernão Lopes, nº9, 1º Esq. 1000-132 Lisboa.

195

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Introdução
Nesta comunicação desenvolvemos o estudo das parcerias dirigidas para a integração económica e
social de grupos desfavorecidos, com base em dois tipos de informação.
1. Este trabalho é baseado em informação recolhida através de inquérito (CARRILHO,
2006) entre Outubro de 2002 e Março de 2003 junto dos intervenientes no projecto À
Medida (AM) realizado entre Março 1998 e Dezembro de 1999, no projecto Formart
(FO) realizado no mesmo período, e no projecto Le Cheile (LC), que decorreu entre
Setembro de 1998 e Junho 2002. As zonas de intervenção corresponderam aos
concelhos de Amares (Projecto AM), Aljustrel, Castro Verde, Ourique (FO) e Vila Nova
de Gaia (LC).
2. Os dados deste inquérito são cruzados com trabalhos de autores que reflectem com
base em análises empíricas de experiências locais de integração económica e social,
no âmbito da avaliação de projectos nacionais e europeus de natureza semelhante.
Considera-se a parceria como o processo através do qual dois ou mais actores se relacionam com
base em pressupostos-chave que têm tradução na dinâmica de determinado projecto (CARRILHO,
2006: 283).
Na primeira componente do conceito, os pressupostos-chave correspondem ao que está subjacente à
realidade concreta da parceria em termos de intervenção, isto é, constituem elementos-base na relação
entre actores que possibilitam a negociação e articulação de diferentes interesses com vista à definição
e concretização de objectivos, tarefas, resultados e processos de avaliação. Os pressupostos-chave na
relação entre actores dizem respeito à natureza diversa dos parceiros (conforme o tipo, áreas de
trabalho, motivações, objectivos, peso financeiro…), ao trabalho conjunto apoiado na delimitação
geográfica e na delimitação por projecto, e à predisposição para negociar e agir na base da mudança.
A esta predisposição e à natureza dos actores colectivos está associada uma «cultura» de parceria
específica a cada uma das instituições e respectivos representantes envolvidos no projecto.
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Os agentes envolvidos estabelecem relações com a intenção de intervir no local através da concepção
e desenvolvimento de projectos. Assim, a relação entre actores, na base de pressupostos-chave, tem
tradução prática na intervenção cuja dinâmica consiste na interacção dos seguintes elementos:
-

Clarificação e definição de objectivos de cada instituição, do projecto e dos objectivos e metas
específicas;

-

Desenvolvimento do diagnóstico;

-

Definição e concretização de tarefas que possibilitam o alcance dos objectivos com base na
disponibilização e partilha de recursos humanos, financeiros e materiais;

-

Definição e aplicação da avaliação de resultados e processos.

Tendo por base esta definição de parceria e as bases de informação referidas acima, esta
comunicação está organizada em três partes:
1. Potencialidades da parceria
2. Limitações da parceria
3. Resultados dos processos de parceria

1 – Potencialidades da parceria
Na análise das potencialidades associadas à parceria, temos a preocupação de salientar três aspectos:
condições subjacentes a todo o processo, funcionamento da parceria para a utilização de recursos, e
respectivos resultados.

1.1. - Condições subjacentes a todo o processo
Desenvolvimento de uma cultura de parceria
No desenvolvimento de uma cultura de parceria, a instituição-parceira não é considerada um
concorrente ou mesmo que, em certa medida, o seja, não constitui um factor determinante mas
secundário. Por princípio, não se visa nem a disputa de espaço geográfico e social de intervenção,
nem a disputa de recursos financeiros mas sim a sua obtenção através do esforço conjunto de
candidatura a programas comunitários ou nacionais.
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O actor-parceiro não é considerado um «estranho», pois importa conhecer a sua natureza. Pressupõese uma predisposição para ouvir e compreender (apelo à empatia), apreender problemas, limitações,
capacidades e agir em conformidade com este conhecimento. Para GEORIS “l’idée de partenariat
relève surtout d’une philosophie, d’un état d’esprit pour l’action de coordination” (GEORIS, 1992:23).
A cultura de parceria implica uma predisposição pragmática para conhecer todas as instituições em
conjunto, com o intuito de descobrir possibilidades de sinergia, nomeadamente em torno da partilha de
recursos, da articulação de tarefas e da compatibilização de objectivos: “tudo isso implica um certo
modo de ver e avaliar as coisas, uma certa capacidade de distinguir o essencial do acessório” (BRUTO
DA COSTA, 1998:ix).
No estudo de caso que desenvolvemos, em termos de construção da parceria no projecto AM, observase uma coincidência feliz de interesses de cada uma das três principais instituições com trabalho
conjunto anteriormente desenvolvido. A direcção da Santa Casa da Misericórdia de Amares e
respectiva equipa técnica decidiram uma inversão estratégica traduzida na complementaridade entre o
trabalho social e a promoção do emprego. A Segurança Social, como entidade coordenadora da
Comissão Local de Acompanhamento (CLA), tinha à sua responsabilidade a integração social de um
número elevado de famílias beneficiárias do Rendimento Mínimo Garantido (RMG). Por seu lado, a
Câmara vinha tendo dificuldades no fornecimento dos seus jardins de infância, tendo necessidade de
colmatar esta insuficiência. A complementaridade de interesses, no início e ao longo do projecto,
traduziu-se em objectivos e actividades comuns.
Em função da predisposição para conhecer os outros actores, a instituição-parceira procura adaptar-se
tirando partido do conhecimento sobre os seus próprios problemas organizativos e institucionais, a
diversos níveis: tipo de liderança (autoritária, fechada, avessa à inovação), bloqueios (burocracia,
deficiente circulação de ideias), recursos humanos (falta de clarificação de funções de cada grupo e/ou
trabalhador, fraca autonomia dos técnicos potencialmente membros de parcerias).
Visão sistémica e complexa da realidade
A parceria incorpora uma nova visão do conhecimento e da ciência com a adopção do paradigma da
complexidade. Recusa-se a análise isolada das partes e a relação causa-efeito unívoca em contextos
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atemporais. Existe uma opção tendencial pela análise sistémica, bem como pela explicação causal com
base em múltiplas determinações e referida a um contexto espaço-temporal específico.
Incorporando esta nova visão do conhecimento e da ciência, a parceria surge como uma das vias de
enriquecimento da teoria através da empiria. No diagnóstico partilhado, a complexidade do real induz o
cruzamento de diferentes perspectivas académicas, pondo em debate elementos adquiridos por cada
disciplina (conceitos, relações teóricas, princípios metodológicos, aplicação de metodologias
quantitativas e/ou qualitativas) e culturas institucionais diversas (gestão de recursos humanos,
liderança, formas de trabalho, hierarquias). No desenrolar das acções, a mediação aproxima técnicos e
agentes concretos para relativizar a «distância» entre a teoria e a prática (GEORIS, 1992:22) e a
própria intervenção aprofunda o diagnóstico inicial: “a experiência do Programa Pobreza III ensinou-nos
quão invisíveis são algumas necessidades, mas também, frequentemente, quão invisíveis são as
pessoas em situação de carência.” (RODRIGUES, 1996:31)
A partilha de informações pode verificar-se num circuito «normal» (informação quantitativa, qualitativa,
sectorial, normativa) e sobre as actividades tradicionais de cada parceiro (objectivos, tarefas, recursos
financeiros, grupos-alvo habituais, processos de avaliação), sendo essencial na fase preliminar para
um aumento da confiança e conhecimento mútuos e para um diagnóstico mais rico.
No nosso estudo de campo, as razões institucionais internas a cada caso constituem um «filtro» dos
contextos locais que permite explicar o surgimento dos projectos AM, FO e LC. Perante a
multidimensionalidade e diversidade «genéricas» dos contextos locais, a experiência de
desenvolvimento de projectos/actividades anteriores permite conhecer, de forma aprofundada e
dirigida, os problemas e potencialidades dos grupos-alvo bem como identificar as áreas onde se
manifestam insuficiências de actuação. Assim, os contextos locais são «filtrados» pelas dinâmicas
internas a cada caso, ou seja, os projectos objecto do nosso estudo focam a atenção em determinadas
áreas de actuação que decorrem de necessidades específicas identificadas pelos parceiros ao longo
do desenvolvimento de projectos anteriores. Desse ponto de vista, o diagnóstico de necessidades
complexas a satisfazer evidencia a importância da contribuição de diversas instituições, ou seja, do
trabalho em parceria. Este trabalho conjunto permite dar continuidade às actividades, procurando
colmatar algumas das insuficiências detectadas.
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As actividades desenvolvidas, com ou sem articulação entre parceiros, centraram-se na promoção local
do emprego e no trabalho social. Em termos de emprego salientou-se a formação de desempregados
de longa duração, sobretudo mulheres (nos três casos), a formação de activos de empresas (no caso
de Amares), o debate sobre problemas de formação e autoemprego (Baixo Alentejo), bem como a
formação de jovens em risco e orientação/formação de desempregados (Vila Nova de Gaia). O trabalho
social foi dirigido aos beneficiários do RMG (Amares e Baixo Alentejo) e a crianças, adolescentes e
idosos (Amares e Vila Nova de Gaia). Decorrentes das insuficiências de actuação detectadas no
âmbito destas actividades, as necessidades centraram-se na melhoria da formação e integração no
mercado de emprego (nos três casos) e da integração de beneficiários do RMG (Amares e Baixo
Alentejo). As necessidades específicas a cada caso prenderam-se com o fornecimento de refeições a
jardins de infância (Amares), a exploração da complementaridade entre formação escolar e profissional
(Baixo Alentejo) e também a melhoria da intervenção comunitária e o fornecimento de refeições a
idosos (Vila Nova de Gaia).
Situações semelhantes também acontecem no decorrer dos processos de parceria “… os participantes
tornaram-se mais aguerridos na confrontação dos problemas e criaram-se noções colectivas do que
constituiriam respostas adequadas. Um benefício evidente deste processo foi a introdução de
mudanças nas organizações dos próprios parceiros.” (RODRIGUES e STOER, 1998:52) No caso do
projecto AM, o trabalho no projecto por parte dos técnicos da Santa Casa, com ênfase na promoção
local do emprego, passou a ser mais bem aceite pelos funcionários desta instituição. Ao nível da
Câmara salientou-se o trabalho conjunto de três divisões (cultura e acção social, administrativa e
financeira) que anteriormente trabalhavam isoladamente e o alargamento dos horários dos jardins-deinfância da Câmara compatível com a nova situação das ex-formandas, como mães trabalhadoras. A
representante da Segurança Social procurou motivar os técnicos mais novos desta instituição para
avançarem com candidaturas no âmbito dos respectivos concelhos e, simultaneamente, coordenarem
equipas no terreno.
Esta visão sistémica da realidade origina um princípio fundamental da parceria: a natureza complexa
do problema implica uma acção interdisciplinar e interinstitucional uma vez que “… a parceria é a
expressão institucional do carácter multidimensional dos problemas.” (BRUTO DA COSTA, 1998:viii)
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Visão territorial das acções
Sob a perspectiva sectorial prevalece a aplicação de um conjunto de normas inerentes a um sector (ex:
Ministério), relativamente independente da área geográfica de actuação, das categorias específicas
das populações-alvo e dos projectos concretos. Sob a mesma lógica, considera-se que o actor é
homogéneo, não tem uma ligação identitária ao local onde vive. Os actores locais não estão
capacitados para gerir os seus próprios recursos e, assim, não satisfazem as suas necessidades de
forma minimamente autónoma.
Sob a perspectiva territorial, as acções desenvolvem-se com base num projecto «concreto» e «muito
limitado» (GEORIS, 1992:23) e no âmbito de uma área geográfica delimitada e de grupos-alvo a ela
pertencentes. Na condução das acções procura-se tirar partido da identidade local que envolve
parceiros e populações-alvo: “the further you go down the territorial scale … , the greater the real
involvement of the various partners is … especially in those cases where socio-economic and cultural
characteristics are such that the action has is own identity and when the local population has strong ties
to its area and a strong sense of belonging.” (ESTIVIL et al., 1994:13)
No espaço vivido (FRÉMONT, 1980), quer os agentes parceiros, quer os grupos-alvo, revelam juízos
valorativos afectivos e racionais na apreensão do espaço em que se relacionam. Esta vivência está,
igualmente, inerente à intervenção que envolve ambos os tipos de actores: as preocupações de
cidadania e integração social elevam o sentimento de pertença a determinado «lugar».
A visão territorial das acções implica ainda a consideração da realidade concreta em que vivem os
indivíduos. As intervenções procuram aproximar-se do quotidiano das pessoas (LOPES, 1995:276),
focando a atenção nos seus problemas espaço-temporias específicos, com base em projectos
delimitados.
No projecto AM observa-se a preocupação em “trabalhar” a pessoa “caso a caso” para entender melhor
os problemas e saber como agir, apelando à criatividade dos técnicos “no sentido de criar soluções que
permitam um ajustamento «à medida»” (entrev. cit. em CARRILHO, 2006). A organização dos
processos individuais de integração social é feita tendo em conta a trajectória de vida: os técnicos
adequam a intervenção às necessidades e interesses das formandas “de forma a serem elas a fazerem
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o seu próprio percurso e não sermos nós a levá-las […] acompanhando-a(s) mas nunca desvirtuando
o(s) seu(s) projecto(s) de vida.” (idem)

1.2. - Funcionamento da parceria para a utilização de recursos
A eficiência relaciona recursos com resultados. Um processo é eficiente se os resultados esperados
são atingidos com menos recursos, ou se os mesmos recursos permitem atingir melhores resultados.
Parte-se do princípio que sem dinâmicas de parceria os mesmos recursos utilizados por vários agentes
de forma dispersa (apenas no seu campo de acção habitual) geram, eventualmente, piores resultados
do que se forem utilizados de forma conjunta. Por exemplo, a utilização não partilhada de recursos
logísticos dificulta o seu uso para outras actividades. Noutra vertente, os esforços de formação podem
centrar-se em conteúdos programáticos desajustados face aos recursos humanos de cada instituição.
Em processos de parceria, os mesmos recursos podem produzir melhores resultados do que se forem
utilizados por cada instituição de per si. Concretizando, o trabalho preliminar de selecção dos
formandos (candidaturas, entrevistas…) pode ser desenvolvido nas instalações de um centro de
emprego ou da segurança social, enquanto que a formação prática pode ser produzida nas secções
empresariais onde os formandos têm contacto directo com as infraestruturas técnicas. Se houver uma
correcta definição de funções, os recursos humanos não são utilizados a tempo inteiro para uma só
tarefa; por exemplo, o trabalho conjunto e articulado de acompanhamento desde a selecção até ao
pós-estágio pode proporcionar uma utilização mais eficiente dos recursos empresariais (técnico de
recursos humanos e técnico especialista), públicos (técnico de emprego e assistente social) e
associativos (animador social); o contributo, em termos de «know-how, dos técnicos especialistas
torna, eventualmente, mais eficiente a definição de programas e conteúdos específicos, programa de
estágio e condições técnicas de integração pós-estágio.
Ao nível da maturação dos processos, o envolvimento dos agentes empresariais centrou-se nas fases
de formação e ligação ao mercado de emprego. As empresas privadas contribuíram para organizar a
parte prática dos cursos, proporcionaram estágios, contrataram ex-formandos e adquiriram produtos e
serviços da empresa de inserção. A Associação Industrial do Minho (entre outras tarefas) aconselhou a
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equipa técnica sobre as áreas (e respectivo conteúdo) da formação tendo em conta a oferta local de
emprego existente e futura. Segundo a avaliação da Iniciativa Comunitária «Terceiro Sistema»,
concluiu-se que os projectos mais bem sucedidos em termos de parceria com os agentes empresariais
conseguiram, justamente, o envolvimento destes agentes na subcontratação de produtos e serviços às
iniciativas de desenvolvimento local e emprego e no aumento da empregabilidade dos indivíduos-alvo
para melhorar a possibilidade de integração em empresas existentes (EUROPEAN COMMISSION,
2001:50). Ou seja, tendo em conta esta experiência a nível europeu, constata-se que ao optar por este
tipo de estratégia o projecto À Medida tinha, à partida, mais possibilidades de envolver os agenteschave da oferta de emprego na integração social de desempregados. De salientar também que, ao
contrário da Iniciativa Comunitária Recite 2, o regulamento do Subprograma Integrar não impunha uma
formação necessariamente direccionada para o autoemprego, o que beneficiou a discussão sobre as
opções de fundo do projecto por parte dos representantes do «núcleo duro».
Destecnicização do trabalho conjunto
Na especialização de competências, cada profissional detém conhecimentos específicos a uma área
disciplinar em termos conceptuais, teóricos e técnicos e, simultaneamente, aplica habitualmente os
seus conhecimentos na observação e acção sobre uma determinada dimensão da realidade.
A destecnicização do trabalho conjunto assume duas formas. A perspectiva interdisciplinar adoptada
exige aos técnicos, primeiro, a valorização das competências relacionais no trabalho conjunto, ou seja,
o «saber estar» aproxima os indivíduos na base da componente afectiva-pessoal das interacções; em
segundo lugar, exige a cada técnico a utilização da sua «tecnicidade» de forma aberta, visando o
estabelecimento de uma linguagem comum adaptada aos desafios efectivos em termos, por exemplo,
das necessidades socioeconómicas por satisfazer, do trabalho com grupos-alvo específicos, do tipo de
avaliação exigida ou da eventual reformulação das atribuições de cada técnico. Segundo RODRIGUES
e STOER, a linguagem comum facilita a dinâmica da parceria promovendo a comunicação informal e
regular entre parceiros (RODRIGUES e STOER, 1998:53).
As técnicas não constituem um objectivo em si que se «importa» ou «impõe» do exterior. Na criação de
«zonas de interdisciplinaridade», a atenção centra-se não nas técnicas mas nos princípios
orientadores, grupos-alvo, objectivos comuns e projectos a lançar. Os esforços de articulação exigem
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capacidade de negociação entre diferentes técnicos para atingir objectivos específicos via tarefas
concertadas.
A destecnicização do trabalho conjunto e a capacidade de negociação facilitam o melhor conhecimento
mútuo e uma maior personalização na relação entre técnicos. Assim, as metodologias e técnicas
resultam, simultaneamente, de uma dinâmica em torno da discussão/negociação de objectivos comuns
e da utilização de recursos para conduzir tarefas concretas ligadas a objectivos específicos. Para cada
projecto ressaltam questões como, quais as contribuições disciplinares a considerar ou quais as formas
de trabalho conjunto mais adequadas ao projecto.
Avaliação partilhada
A avaliação partilhada constitui o elemento principal do movimento retroactivo da dinâmica. A avaliação
de resultados é realizada em função do processo desencadeado, isto é, em função das fases da
dinâmica anteriores à avaliação (diagnóstico inicial, objectivos e tarefas). Podemos distinguir dois tipos
de retroacção:
•

Reformulação do enquadramento-base (objectivos do projecto). A clarificação e definição de
objectivos comuns constitui o tronco central da dinâmica de parceria que decorre, como vimos, dos
pressupostos-chave na relação entre actores. Se a reformulação do enquadramento-base acontece
estão em causa objectivos centrais do projecto o que pode resultar na eventual anulação da
parceria e recomeço do processo desde o início;

•

Reformulação da intervenção propriamente dita (diagnóstico, objectivos específicos e tarefas
correspondentes). Por princípio, a avaliação dá origem a uma reformulação, mesmo que restrita, de
alguns destes elementos; as próprias tarefas podem revelar novos problemas e/ou necessidades
que não tenham sido identificadas no diagnóstico inicial; os objectivos podem incorporar este novo
conhecimento desencadeando a reformulação das tarefas. A avaliação pode ainda dar origem a
uma reformulação aprofundada da intervenção. O enquadramento-base da dinâmica,
eventualmente, não encontra correspondência na qualidade da intervenção aos diversos níveis: o
diagnóstico poderá ser substancialmente alterado; os objectivos específicos poderão surgir como
pouco claros ou mesmo irrealistas; parte das tarefas encontrar-se-ão dispersas e/ou justapostas;
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no início do segundo movimento retroactivo, a própria concepção da avaliação poderá,
eventualmente, ser sujeita a uma reformulação substancial.
Face aos dados do nosso inquérito, observa-se que o conjunto de formandos induziu a reformulação
ou reorganização dos processos ao longo da execução dos projectos em estudo. Estas reformulações
foram desencadeadas, em parte, de acordo com as características concretas dos grupos-alvo. Para
facilitar a motivação de indivíduos que, à partida, estavam desenquadrados ou com falta de disciplina
de trabalho, os projectos centraram a atenção na alteração do conteúdo programático da formação e
também no desenvolvimento da formação em contexto de trabalho, através de aulas práticas (nos três
projectos), acompanhamento das formandas nas actividades em empresas de inserção e outras
instituições públicas e privadas (projectos AM e LC) ou na simulação de um «ambiente empresarial»
com a criação não oficial de uma pequena iniciativa na área do papel reciclado (projecto FO).
Genericamente admitimos que a estrutura da oferta local de emprego induz a organização e/ou
reformulação dos projectos por via da subestrutura da oferta local de emprego. Ou seja, a oferta
existente e potencial de emprego enquadra a opção por determinadas áreas de formação ou ramos de
negócio que, por sua vez, influencia a (re)organização de tarefas específicas a cada projecto.
No projecto AM, a identificação de perspectivas mais favoráveis de integração dos formandos no
mercado de emprego em determinadas áreas induziu a alteração de alguns dos cursos inicialmente
definidos. A oferta potencial de emprego do concelho de Amares explica, em parte, a criação da
empresa de inserção «AmaresNatural» para desenvolver actividades nas áreas dos produtos derivados
da laranja e da cozinha para a infância.
A opção por ramos de negócio com maior concorrência (serviços sociais e de limpeza urbana, no caso
do projecto LC) ou muito recente e exigindo estudos de mercado específicos (trabalhos em papel
reciclado, no caso do projecto FO) teve implicações na condução de tarefas específicas de
acompanhamento pós-formação dos indivíduos-alvo. Em Aljustrel, a não criação da empresa na área
do papel reciclado pode ser explicada, aparentemente, pelo elevado risco associado à inexistência de
um número mínimo de clientes «fixos». Em Vila Nova de Gaia, o início das actividades empresariais
seria assegurado, conforme os protocolos, com base em mercados protegidos, o que veio a acontecer
no caso da empresa de inserção «Pratos e Tratos» (fornecimento de serviços à Cruz Vermelha) e não
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no caso da Amiamb (a Câmara de Vila Nova de Gaia não encomendou os serviços de limpeza a esta
empresa).
Consideramos ainda que, por princípio, para uma avaliação partilhada do projecto é necessário um
trabalho conjunto dos parceiros, pelo menos, a cinco níveis:
-

Negociação e definição do modelo de avaliação mais adequado por forma a, primeiro, «medir» a
eficiência e eficácia de cada actividade ou do projecto e, segundo, compará-las (no caso de se
cruzarem vários projectos);

-

Aceitação do princípio que a eficiência e a eficácia não são apenas de carácter económico;

-

Aceitação do princípio das avaliações frequentes e em conjunto: “the successive evaluations
carried out for each phase allow us to verify whether or not these intermediate objectives have been
reached, and to compare results in function of the number and nature of the actors involved and of
the actions that they undertake.” (ESTIVIL et al., 1994:16);

-

Aplicação do princípio da partilha de informações ao longo de todo o processo;

-

Autonomia para reagir a eventuais insuficiências apontadas pela dinâmica avaliativa, podendo
mesmo implicar, para além da reformulação de tarefas e objectivos do projecto, alterações nas
organizações de origem dos parceiros.

2 - Limitações da parceria
Neste ponto adoptamos um esquema semelhante ao do ponto anterior. Analisamos assim as
condições subjacentes a todo o processo e o funcionamento da parceria para a utilização dos recursos.

2.1. - Condições subjacentes a todo o processo
Definição do género
RODRIGUES e STOER (1998) salientam uma «oscilação dinâmica» entre duas formas de parceria, ou
seja, entre um modelo formal «de cima para baixo» e um modelo essencialmente informal de
articulação horizontal. No modelo «de cima para baixo», a iniciativa e coordenação são habitualmente
desencadeadas por um Ministério à escala nacional, ou seja, são programas com um cariz
essencialmente sectorial com tradução territorial. Exemplificando as redes e planos regionais de
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emprego foram emanados do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social. O modelo horizontal é de
base territorial, com iniciativa de vários actores colectivos locais, tendo como ponto de partida as
necessidades e potencialidades do território em causa.
A título exemplificativo, referimos algumas questões subjacentes à definição do género da parceria:
-

A coordenação é realizada por representantes de uma instituição ou de várias? E quais as razões
para uma ou outra opção?

-

A coordenação é rotativa? Em que moldes? Mantém-se a representatividade de cada parceiro
colectivo ou varia conforme a evolução do processo (ex: tipo de tarefas desencadeadas)?

-

As regras são emanadas directamente da instituição que toma a iniciativa? Ou, pelo contrário, num
contexto em que a iniciativa é tomada em conjunto por vários actores colectivos, são, logo de
início, discutidas e negociadas as regras de funcionamento da parceria?

De uma fraca clarificação deste tipo de questões resulta a deficiente definição do género e, desta
forma, alcança-se um consenso artificial em torno de objectivos supostamente comuns. Por um lado, a
perda de interesse ou a falta de envolvimento dos parceiros (e mesmo a neutralização do processo)
podem ser explicados pelo protagonismo por parte do promotor do projecto ou do comité director
(ESTIVIL et al.,1994:21). Concretamente, os problemas podem surgir quando a estratégia está definida
logo de início: “o desenho do projecto funcionou como um ponto de chegada, quando deveria ter sido
um ponto de partida (foi imposto aos parceiros locais)” (entrevistado cit. por RODRIGUES e STOER,
1998:44). Por outro lado, as dificuldades da parceria podem também ser associadas aos riscos de uma
rede difusa ou dispersa: “… if excessive tension is applied by the partners as each runs after his own
objectives, a common denominator cannot be found” (ESTIVIL et al., 1994:21).
Uma das principais características do projecto FO é o protagonismo da instituição-proponente
(Esdime). Este tipo de casos são típicos em regiões (como o Baixo Alentejo) onde as iniciativas
potenciais escasseiam e, consequentemente, instituições como as associações de desenvolvimento
local têm, necessariamente, protagonismo assumindo o papel de promotor «substituto».
Em parte também associado a este fenómeno, estão os antecedentes ao projecto FO em termos do
envolvimento limitado dos restantes parceiros na construção do processo. A Segurança Social de Beja
e o Ensino Recorrente limitaram as suas actividades (em conjunto com a Esdime) à participação em
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debates/diagnósticos sobre formação, autoemprego e situação socioeconómica de beneficiários RMG.
Pelo contrário, nos casos de Amares e Vila Nova de Gaia as actividades conjuntas anteriores aos
projectos AM e LC foram dinamizadas de forma mais aprofundada pelos parceiros, quer em termos de
indivíduos-alvo abrangidos, quer ao nível das tarefas (concepção de projectos, apoio à integração
social e no mercado de emprego, formação).
Estas duas características-base do caso do projecto FO têm diferentes reflexos na concepção do
projecto e ao longo do processo de maturação.
A participação conjunta da Esdime e do Ensino Recorrente através da CLA no diagnóstico das famílias
beneficiárias do RMG, teve continuidade na articulação entre os representantes destas instituições
para a concepção, em conjunto, do projecto a candidatar ao Subprograma Integrar. A aposta nas duas
componentes de formação revelou um “valor acrescentado” face aos outros projectos que optaram
apenas pela componente profissional.
Na execução do projecto, a Esdime realizou as tarefas inerentes à componente profissional de
formação e o Ensino Recorrente centrou a atenção na componente escolar. Ao contrário do que
aconteceu nos outros projectos, ainda que as equipas técnicas destas instituições tenham sido criadas
para o trabalho no terreno, estas não constituíram uma equipa-base dado que a articulação entre os
representantes foi de carácter pontual e centrada apenas na fase de formação.
Uma outra limitação decorreu da participação da Segurança Social de Beja durante a execução das
actividades do projecto FO. Ao contrário do caso de Amares, não foi criada uma equipa técnica para o
trabalho no terreno na sequência de uma coordenação da Segurança Social. O núcleo executivo da
CLA funcionou sobretudo para uma avaliação final sobre a evolução dos formandos beneficiários do
RMG (uma percentagem reduzida do total dos formandos).
Por seu lado, uma estratégia direccionada para a promoção do autoemprego foi compreensível face à
escassez de oportunidades existentes e potenciais no mercado de emprego na zona de intervenção do
projecto. No entanto, esta estratégia condicionou igualmente a parceria com o Ensino Recorrente e
com os agentes empresariais. A componente escolar surgiu desligada do conteúdo inerente à
formação profissional de competências empresariais. As dificuldades no trabalho conjunto com os
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agentes empresariais na área do autoemprego foram acrescidas face a um meio que, estruturalmente,
se apresenta com falta de “tradição” e iniciativa empresariais.
No projecto LC, o objectivo ligado à formação dirigida ao autoemprego, em parte, induziu dificuldades
na parceria estabelecida com os agentes empresariais.
Ainda que a formação tenha sido adaptada aos indivíduos em causa, os técnicos-representantes dos
agentes empresariais revelaram dificuldades no acompanhamento, necessariamente frequente, das
pequenas iniciativas empresariais entretanto criadas. Por seu lado, a equipa da Cruz Vermelha
desenvolveu um tipo de trabalho que lhe pôs mais dificuldades, sobretudo devido aos meios humanos
e técnicos exigidos a uma equipa de carácter «permanente» no acompanhamento dos pequenos
empresários cuja sede foi instalada fora das instalações do projecto.
A este respeito, as dificuldades do projecto de Vila Nova de Gaia na área da criação de emprego
encontram também paralelo nas experiências relatadas por trabalhos de avaliação a nível europeu
(COMMISSION EUROPÉENNE, 1998). Os pequenos projectos empresariais são, na generalidade,
enquadrados por organizações associativas e de parceiros relativamente frágeis sob o ponto de vista
dos recursos financeiros disponibilizados para apoio directo ao autoemprego. Os trabalhos de
avaliação concluem também sobre a excessiva dependência dos promotores em relação aos técnicos
na concepção e direcção dos projectos, sendo que este tipo de empresários se sentem desencorajados
após alguns meses, isto é, necessitam de acompanhamento técnico e personalizado durante o período
inicial da sua actividade. Acresce que os sistemas de incentivos nacionais a pequenos empresários
têm apresentado características regulamentares que, em determinados aspectos, são inadequadas a
indivíduos-alvo com pouca ou nenhuma experiência empresarial e com falta de capitais próprios
(HENRIQUES et al., 1991 ; COMISSÃO DE COORDENAÇÃO NACIONAL, 2001).
Cultura organizacional e segmentação das intervenções
Podemos considerar, entre outros, dois elementos que influenciam a cultura organizacional de cada
parceiro: falta de cultura de parceria e formas de trabalho muito enraizadas.
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A falta de cultura de parceria pode manifestar-se na fraca propensão para a articulação com
instituições exteriores ao «ambiente» habitual e para reconhecer deficiências organizativas da
instituição de origem. Por princípio, os outros actores são considerados concorrentes, dos quais,
quando muito, só se conhecem as características menos positivas.
As formas de trabalho muito enraizadas na instituição de origem concretizam-se numa centralização
hierárquica e numa lógica de fragmentação das intervenções.
São vários os exemplos da primeira forma de trabalho: atribuição limitada de funções aos chefes de
departamento; ao nível de cada departamento podemos ter um liderança centralizadora (com fraca
autonomia dos técnicos) ou, pelo contrário, uma liderança fraca (com pouco incentivo para a melhoria
do desempenho por parte dos técnicos).
A lógica de fragmentação é visível de várias formas: foco no diagnóstico e resolução de problemas com
os quais os parceiros habitualmente lidam; as mesmas funções são desempenhadas durante um
período elevado de tempo (especialização estreita de cada departamento); protagonismo de
determinado departamento; ou fraca importância dos grupos de «interface».
A cultura organizacional que decorre destes dois elementos tem como principal consequência a
segmentação das intervenções na parceria, isto é, os parceiros actuam ao longo do processo de forma
semelhante à que adoptam no âmbito das suas instituições de origem. Daqui pode decorrer uma fraca
negociação dos objectivos e motivações de cada parceiro conduzindo à indefinição de funções e à
dificuldade em tirar partido da avaliação partilhada.
Pressão do ambiente exterior à parceria
Refira-se, primeiro, o ambiente já existente antes do início do processo. Podem existir conflitos
exteriores entre parceiros, ou seja, o projecto concreto no qual se trabalha pode ver repercutido sobre
si um conflito entre dois agentes integrados na parceria mas também envolvidos num projecto exterior:
“les instituitions ont des histoires, qui sont parfois émailées de conflits avec d’autres. Cela ne s’efface
pas simplement parce qu’on se met autour d’une table ou parce qu’il y a une bonne idée.” (GEORIS,
1992:26) RODRIGUES e STOER referem, igualmente, as motivações «habituais» de determinadas
associações de animação local, quer no que diz respeito a uma mera lógica de consumo de serviços
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estatais (RODRIGUES e STOER, 1998:48), quer a nível da relação com técnicos pertencentes a
projectos financiados pela União Europeia: “… face ao poder desempenhado pela equipa técnica …
[algumas associações locais adoptaram] uma atitude de competição a que subjazia alguma
conflitualidade, receando a perda da sua capacidade interventiva” (idem:47). Da análise de conteúdo
às entrevistas efectuadas no âmbito do inquérito, não se constata a existência deste tipo de conflitos
nos três projectos estudados.
Por seu lado, a subestrutura externa das políticas públicas enquadra o desenvolvimento dos projectos
AM, FO e LC. As restrições identificadas dizem respeito à elegibilidade das despesas, organização da
formação e apoio técnico e financeiro. Exemplificando, no Subprograma Integrar não foram
consideradas despesas elegíveis o tempo de articulação entre os coordenadores e formadores da
componente escolar e da formação profissional (projecto FO) e as tarefas extra-formação (projecto AM)
como visitas de estudo, apoio ao empresário ou reuniões de sensibilização dos grupos-alvo (“tínhamos
de «roubar» às horas deles e a nós próprios” (entrev. cit em CARRILHO, 2006). Constata-se também a
impossibilidade formal do envolvimento directo dos técnicos da Segurança Social em casos de
indivíduos não beneficiários do RMG – por exemplo, indivíduos que estão em formação - mas que
necessitam de apoio social. Na Iniciativa Comunitária Recite 2, saliência para os problemas de
tesouraria da Cruz Vermelha (como instituição-proponente) devido a atrasos de financiamento e para a
falta de apoio técnico por parte dos serviços da Comissão (para além dos serviços contabilísticos).
No projecto LC, para a Iniciativa Comunitária Recite 2 uma das áreas estratégicas escolhidas foi a
formação de competências empresariais com vista à criação de emprego. Este elemento do contexto
externo ao projecto LC pode ter uma dupla interpretação. Por um lado, este enquadramento específico
correspondeu a uma oportunidade proporcionada às dinâmicas locais para promoverem o emprego
através de pequenas iniciativas empresariais criadas pelos próprios indivíduos-alvo. Por outro lado, o
foco estratégico colocado na criação de emprego por via da formação de competências empresariais
poderá ter limitado, à partida, o debate sobre a opção complementar por objectivos e tarefas dirigidas à
integração de indivíduos-alvo em empresas existentes.
A continuidade das actividades após a conclusão dos projectos em estudo está igualmente ligada às
formas de enquadramento externo. Por exemplo, no caso do POEFDS constata-se a continuidade com
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«regressão» das condições de funcionamento dos projectos, exemplificada pela menor flexibilidade na
elegibilidade das despesas (por exemplo, a não elegibilidade da formação da equipa técnica) ou pelos
obstáculos à organização dos cursos (ex: dificuldade na transferência de verbas entre rubricas de
despesas).

2.2. - Funcionamento da parceria para a utilização de recursos
Grau de formalidade/informalidade da parceria
Com base no tipo de rigidez na definição e aplicação de regras-base, podem-se considerar duas
situações limite e o compromisso entre ambas.
Por um lado, podemos ter processos excessivamente formais em que uma norma é imposta pelas
escalas supra-locais (União Europeia ou governo central), isto é, pelos agentes que decidem sobre o
financiamento público.
Habitualmente estes processos baseiam-se no estabelecimento de protocolos ou contratos, aprovação
de regulamentos internos (direitos, deveres, sanções) ou reuniões com definição prévia do seu tipo (ex:
com determinados parceiros ou respectivos representantes) e respectivo conteúdo (centradas nos
objectivos, nas tarefas ou na avaliação). Daqui resulta uma definição preliminar relativamente rígida
das diversas fases da dinâmica.
No entanto, o processo dificilmente enriquece os elementos de partida. Por exemplo, um regulamento
interno pormenorizado e rígido dificulta a flexibilidade na articulação e dispersa os esforços de
negociação e aproximação dos actores em questões essencialmente formais, desviando a atenção das
tarefas concretas.
Podemos observar a situação contrária com processos essencialmente informais: a estrutura
organizativa é incipiente concretizando-se em normas e objectivos tácitos, tarefas executadas com
excesso de improvisação e programação de actividades conforme o empenhamento circunstancial.
Como consequência, os processos são informais “… [o projecto] foi muito amador […] foi quase um
grupo de amigos com boas vontades para fazer uma coisa engraçada…” (entrev. cit,. em CARRILHO,
2006).
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A um nível intermédio, a acção conjunta pode adoptar um compromisso entre o «formal» e o
«informal». Este compromisso depende de inúmeros factores (número e tipo de parceiros, natureza dos
objectivos comuns e das tarefas concretas, capacidade de negociação …) e das diversas situações
com que o processo se vai deparando. Na fase preliminar aprovam-se as regras-base de organização
em parceria deixando, no entanto, abertura para a reformulação de algumas fases. A definição do
processo avaliativo pode, eventualmente, ser sujeita a aprovação na fase preliminar, mas exige um
mínimo de flexibilidade na sua aplicação (frequência das reuniões, facilidade na reacção às
deficiências detectadas, formas de «medição» dos resultados ou redobrados esforços de negociação
entre actores).
Formas de partilha de recursos
Na partilha de recursos logísticos e financeiros distinguimos duas situações: primeiro, a partilha de
recursos existentes ou disponibilizados e, segundo, a partilha de recursos estatais disponibilizados via
candidatura conjunta. Relativamente aos recursos financeiros salienta-se uma questão comum às duas
situações: a transparência do processo, se acontece, apoia-se numa organização contabilística
adequada?
Relativamente à primeira situação sobressaem algumas questões: quais as instituições que mais
disponibilizam recursos logísticos para o processo? Há rotação na disponibilização e utilização destes
recursos? A partilha de recursos financeiros é feita com base na contribuição de cada instituição ou é
equitativa? Se a base é equitativa, durante a negociação, as instituições que mais contribuem com
recursos financeiros são, de alguma forma, compensadas? O «preço» exigido corresponde a um
protagonismo das mesmas?
No que diz respeito à segunda situação, ressaltam igualmente algumas questões. Se parte dos fundos
recebidos é aplicada na criação de recursos logísticos de raiz, os parceiros libertam os próprios
recursos para as suas actividades de origem. A atribuição de recursos financeiros estatais
disponibilizados via candidatura conjunta constitui uma fase crítica no início e no desenvolvimento da
parceria, pois corresponde, certamente, a uma das principais motivações de qualquer parceiro quando
integra a parceria. Uma «gestão» deficiente desta componente em termos de transparência e equidade
pode, por si só, neutralizar o processo. A distribuição dos recursos é particularmente delicada quando
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acontece a seguinte situação: “… there is some risk of monopolization of funding attribution on the part
of the organization receiving the funding. The result could be … an unequal attribution of the portion of
the funding dedicated to the proper functioning of the project” (ESTIVIL et al., 1994:11). Ou seja, a
entidade promotora pode tender a privilegiar, à partida, um núcleo de parceiros mais «próximos»
reduzindo a quantidade de recursos a afectar à dinâmica. Em consequência, os parceiros prejudicados
podem retrair-se e/ou, a curto prazo, abandonar a parceria.
Esta limitação não transpareceu nos testemunhos dos técnicos por nós entrevistados. Aparentemente
foi bem sucedida a gestão da partilha dos recursos financeiros por parte das instituições proponentes
nos três projectos.

3 - Resultados dos processos de parceria
Um projecto é mais eficaz se os objectivos correspondentes são melhor cumpridos.
Consideremos o seguinte objectivo: a integração de mão-de-obra, à partida, desqualificada através de
formação personalizada e visando a contratação dos formandos por empresas. A tarefa de uma
associação de desenvolvimento local poderá ser ineficaz se aposta quase exclusivamente na
componente técnica, em detrimento da formação pessoal e da formação prática em empresas. Em
contrapartida, a acção é, eventualmente, mais eficaz se o esforço da associação de desenvolvimento
local for centrado na qualificação formal (de base técnico-profissional) e pessoal em estreita ligação
com o estágio em determinada empresa. O objectivo da integração social é melhor cumprido se for
conseguido um maior equilíbrio entre experiência profissional, formação técnica e formação pessoal.
Nos três projectos por nós estudados, os resultados foram favoráveis em termos de eficácia qualitativa
nas dimensões «pessoal», «social» e «informativa» do conceito de competência. Estas dimensões de
actuação corresponderam, por parte das instituições envolvidas no trabalho em parceria, a uma aposta
aparentemente ganha de dinamizar a adaptação das formandas, isto é, de centrar a atenção na
procura local de emprego. No entanto, as diferentes formas de maturação das parcerias na fase de
ligação ao mercado de emprego já apresentaram resultados qualitativos diversos: para o nível «saberfazer» os projectos AM, FO e LC tiveram, respectivamente, uma eficácia qualitativa «forte», «fraca» e
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«intermédia», ou seja, uma tipologia que tem correspondência com a natureza mais ou menos
favorável do trabalho em parceria com os agentes empresariais.
De salientar que, face aos dados estatísticos recolhidos, é possível estabelecer comparações entre os
projectos. Assim, é também possível concluir que os projectos dirigidos para a ligação ao mercado de
emprego (os casos de Amares e Vila Nova de Gaia) se traduziram, em termos quantitativos, em níveis
de eficiência e eficácia relativas elevadas. No entanto, nesta análise quantitativa não aprofundámos o
estudo dos factores que contribuem para explicar as diferentes taxas de integração no mercado de
emprego em cada projecto. Em particular, não aprofundámos, para as zonas de intervenção em que se
inserem os projectos, a análise sobre as oportunidades efectivas e potenciais de emprego e as
dinâmicas de iniciativa empresarial.
A eficácia de um projecto depende, em parte, do desenvolvimento da parceria. Esta pode permitir a
definição e articulação de tarefas e definição de objectivos de forma precisa. Nesta base, é possível
clarificar o processo de avaliação com o intuito de alterar alguns aspectos da dinâmica, no caso de se
detectarem tarefas menos eficazes ou mesmo ineficazes.
A eficácia depende ainda da utilização de recursos que visa, entre outros aspectos, a estreita ligação
entre objectivos e tarefas correspondentes: “é, sobretudo, importante que orientações assentes em
critérios científicos não apareçam aos olhos dos executantes como meras normas a cumprir, não se
percebendo bem porquê.” (BRUTO DA COSTA, 1998:vii) Por outro lado, a eficácia influencia e é
influenciada – entre outros factores - pelo número de parceiros: “the most reasonable strategy is that
which secures a gradually increasing number of actors, especially when … the increase in numbers is
the result of people’s perception that the project’s actions were effective.” (ESTIVIL et al., 1994:14)
Sustentabilidade dos projectos
Dado o carácter complexo dos problemas a solucionar, o processo de acção conjunta procura
sustentar uma intervenção a médio-longo prazo. Podemos distinguir dois tipos de sustentabilidade
deste tipo de intervenções, apoiadas com o enquadramento em parceria:
-

Duração dos apoios financeiros, materiais e humanos tendo em conta a continuidade na transição
entre programas;
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-

Duração dos projectos a partir do momento em que deixam de ser apoiados financeiramente (grau
de autosustentabilidade).

Os projectos apoiados dependem parcialmente do próprio processo de parceria, ou seja, o período de
tempo durante o qual os actores-parceiros dinamizam as tarefas conjuntas. A sustentabilidade dos
projectos depende, em parte, da fase preliminar no que toca, designadamente, à escolha correcta da
instituição coordenadora (BRUTO DA COSTA, 1998:ix) e à duração do período inicial: “… the longer
the star-up period, the better the long-term prospects of the project.” (ESTIVIL et al., 1994:15) Por
princípio, ao longo de todo o processo exige-se um mínimo de estabilidade em termos, nomeadamente
-

de um núcleo «duro» de parceiros mais activos e empenhados;

-

da disponibilização e partilha de recursos;

-

de uma definição clara dos objectivos comuns.

Possibilidade de articular acções de inserção e inclusão
Os processos de intervenção económico-social focam a atenção nos factores que incidem ao nível
individual e ao nível da sociedade. Influenciando directa ou indirectamente a vertente económica da
vida dos indivíduos, as acções procuram valorizar as competências pessoais, sociais, profissionais,
empresariais, aquisitivas e educativas-informativas (AMARO, 2001a:17 ; AMARO, 2003:179). Por outro
lado, os processos visam igualmente o “…aumento das oportunidades disponibilizadas pela sociedade
(e pelas suas diversas estruturas e organizações), o que depende sobretudo das políticas (entre as
quais as de natureza económica) e das estratégias adoptadas pelas instituições e organizações da
sociedade e das infraestruturas e meios criados.” (AMARO, 2001a:18)
A inserção corresponde ao conjunto de acções que possibilitam a identificação das necessidades e
potenciação de competências e capacidades inerentes a agentes individuais e colectivos. A inclusão
diz respeito ao conjunto de intervenções que permitem a indivíduos e grupos beneficiar de forma
equitativa das oportunidades oferecidas pela sociedade. Falamos de integração quando os processos
se combinam (AMARO, 2001a:18 ; AMARO, 2003:179-180). A potenciação das capacidades
individuais e colectivas é insuficiente se não houver reconhecimento e valorização das mesmas pela
sociedade. Por outro lado, o benefício das oportunidades sociais exige o desenvolvimento de
capacidades com base em necessidades individuais e colectivas.
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No âmbito no inquérito realizado, na dimensão social (nível «estar») para os projectos AM, LC e FO
registaram-se melhorias na «educação», relação com colegas e técnicos, cumprimento de regras
(assiduidade, respeito pela hierarquia) e na disciplina de estudo/trabalho.
No projecto AM, as melhorias nesta dimensão são inerentes ao «saber-fazer», designadamente na
disciplina de trabalho exigida para aplicar os conhecimentos técnicos adquiridos na formação «formal».
No projecto FO, destaque para a maior convivência (fora do ambiente doméstico) e respectiva
mobilidade geográfica por parte das formandas. No projecto LC, os resultados positivos no nível
«estar» são associados também ao nível «saber-fazer» uma vez que, por exemplo, as melhorias no
atendimento dos clientes aconteceram durante a experiência profissional proporcionada pela empresa
de inserção «Pratos e Tratos» e pela Amiamb. No entanto, a organização dos seminários/grupos de
formandos (nível «saber») mostrou que parte dos indivíduos estiveram desenquadrados (pois tinham
expectativas diferentes relativamente ao conteúdo dos cursos) e com falta de disciplina (ex: problemas
de assiduidade).
Na dimensão pessoal (nível «ser») registaram-se melhorias da auto-estima e motivação dos formandos
associadas ao nível «saber-fazer» (nos três projectos) e ao nível «saber» (projecto FO).
No caso de Amares, a melhoria da auto-estima é, igualmente, associada à motivação para apreender e
aplicar os conhecimentos técnicos. No projecto FO, a maior motivação é associada à frequência da
formação escolar e técnica. No projecto LC, por exemplo, a motivação dos grupos que deram origem à
empresa de inserção e à Amiamb constituiu um resultado positivo associado ao nível «saber-fazer»,
pois observou-se uma “motivação extra com um projecto já validado” (entr. cit. em CARRILHO, 2006) e
comum aos elementos do grupo. No entanto, parte dos formandos não demonstrou motivação para as
actividades propostas no âmbito da formação (nível «saber»).
A dimensão informativa (nível «saber») da eficácia dos projectos em estudo, é traduzida pelo aumento
da qualificação formal com a aquisição de conhecimentos técnicos e/ou escolares. No caso do Baixo
Alentejo, destacou-se, em complemento com a formação profissional, a aquisição de conhecimentos
ligados à componente escolar, com uma taxa de sucesso escolar elevada (91%) e respectiva
certificação de conhecimentos.
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O nível «fazer» (dimensão profissional) traduziu-se, para os indivíduos empregados após a formação,
pela possibilidade de estes realizarem actividades reconhecidas pela sociedade. Paralelamente,
regista-se a impossibilidade de aplicar profissionalmente conhecimentos adquiridos no caso dos
indivíduos que não se integraram no mercado de emprego após a formação. A este respeito, de
destacar a desistência de alguns formandos (nos três projectos) e a falta de autonomização dos
beneficiários do RMG (projectos AM e FO).
O «saber-fazer» (dimensões informativa e profissional) traduz-se na aquisição e aplicação de
conhecimentos escolares e/ou técnicos através das aulas práticas (nos três projectos), no caso da
empresa – ainda que «não oficial» - de papel reciclado através do contacto com os clientes e
respectiva actividade produtiva face a algumas encomendas (projecto FO), e na capacidade de
trabalho, por exemplo, das formandas da empresa de inserção de Vila Nova de Gaia (“… são
excelentes executantes se estiverem bem ambientadas e bem chefiadas” (entrev. Cit. em CARRILHO,
2006) e de Amares.
O nível «criar» (dimensão empreendedorismo) é aplicável sobretudo ao projecto LC, uma vez que no
projecto FO nenhuma das formandas passou para a situação de autoemprego, e no projecto AM
apenas uma microempresa foi criada. No caso de Vila Nova de Gaia houve criação de algumas
microempresas, ainda que a maioria dos formandos não tenham criado a sua própria empresa.
Registam-se dificuldades na definição dos projectos, dada a sua falta de qualidade, e na concretização
dos mesmos face aos problemas postos pela actividade de empresário. Ou seja, a sobrevivência
«empresarial» a médio prazo deste tipo de unidades implicaria um acompanhamento contínuo a
diversos níveis (marketing, contabilidade, fiscalidade, supervisão geral) e a relativa dependência dos
mercados protegidos (ex: serviços sociais contratados pela Cruz Vermelha, no caso da empresa de
inserção «Pratos e Tratos»). De destacar as dificuldades encontradas na fase de arranque das
iniciativas empresariais no caso da inexistência deste tipo de mercados (neste sentido um dos
pressupostos da criação da Amiamb foi a contratação inicial de serviços a esta empresa por parte da
Câmara).
De salientar finalmente que a melhoria das competências, englobando todas as dimensões vistas, se
traduz no conhecimento e aproveitamento das capacidades por parte de alguns dos formandos, ou
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seja, a maior noção das capacidades próprias favorece a autonomia destes indivíduos para tirarem
partido das suas próprias potencialidades.
Relativamente às questões de pobreza – um objectivo secundário no nosso trabalho – a informação
recolhida é escassa. De salientar apenas que, nos casos de Amares e Vila Nova de Gaia, a melhoria
das competências (aos vários níveis) e a integração no mercado de emprego explicam, em parte, os
casos de inversão de situações de pobreza que, por seu lado, são caracterizadas por um rendimento
mais estável e por uma actividade profissional mais regular (e também por maior estabilidade familiar).
Consideramos que a eficácia deste tipo de processos deve ser relativizada. Do ponto de vista
estritamente «económico» ou «empresarial» a questão central prende-se com a disponibilização
atempada e adequada (ligada às necessidades do tecido produtivo) de potenciais activos para as
empresas: “eu estou habituado, enquanto empresário, enquanto dirigente empresarial, a ter respostas
mais rápidas e com maior abundância, maior eficácia … do lado económico estamos a falar de um
processo de intervenção massificado.” (entrev. Cit. em CARRILHO, 2006) No entanto, a taxa de
integração no mercado de emprego permite-nos ter uma medida do impacto destes projectos em
termos da alteração da situação perante o emprego para os formandos em causa. Como vimos,
podemos ainda fundamentar a eficácia qualitativa dos projectos com base nas diversas dimensões do
conceito de competência.
Conclusão
O trabalho em parceria pressupõe condições que induzem a proximidade de actores: cultura de
parceria, visão sistémica da realidade e visão territorial das acções. Observam-se igualmente
limitações inerentes à concepção da parceria, à cultura organizacional e ao ambiente externo a este
tipo de processos. Face a estas condições, o funcionamento sinergético da acção conjunta pode gerar
efeitos positivos em termos, primeiro, de uma maior eficiência na utilização dos recursos financeiros,
materiais e humanos disponibilizados e, segundo, de um acréscimo de eficácia na intervenção sobre
uma determinada realidade concreta.
As condições essenciais ao funcionamento de todo o processo incorporam uma filosofia de percepção
da realidade que é simultaneamente interinstitucional (percepção da relação entre instituições),
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sistémica (estudo complexo e multidimensional da realidade) e territorial (forma específica de
intervenção sobre esse mesmo real). Estas condições, com carácter permanente, induzem uma
determinada combinação de recursos e respectiva produção de resultados em termos de
sustentabilidade dos projectos, abordagem de cidadania e articulação de acções de inserção e
inclusão.
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MATURAÇÃO DE PARCERIAS EM PROJECTOS LOCAIS DE
PROMOÇÃO DO EMPREGO

Tiago Carrilho2

Resumo
Neste artigo estudamos tipologias de maturação de parcerias em três projectos locais de promoção de emprego, com base
na metodologia de estudo de caso. No envolvimento dos parceiros, a «definição» da participação, através da
disponibilização de recursos e realização de tarefas, constitui a base para o desenvolvimento da articulação entre os
técnicos das instituições-parceiras. As formas de articulação contribuem para a diferenciação da dinâmica de parceria, que
é baseada igualmente nos diferentes impactos organizacionais ocorridos nos projectos e nas instituições de origem dos
parceiros.

Palavras-chave: Parceria, Maturação, Emprego.
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Neste artigo desenvolvemos o estudo da maturação de parcerias para a promoção local do emprego,
com base em parte da informação recolhida através de inquérito (RIBEIRO, 2006) entre Outubro de
2002 e Março de 2003 junto dos intervenientes no projecto À Medida (AM) realizado entre Março 1998
e Dezembro de 1999, no projecto Formart (FO) realizado no mesmo período, e no projecto Le Cheile
(LC), que decorreu entre Setembro de 1998 e Junho 2002. As zonas de intervenção corresponderam
aos concelhos de Amares (Projecto AM), Aljustrel, Castro Verde, Ourique (FO) e Vila Nova de Gaia
(LC). Ao longo do texto, a apresentação e análise dos projectos é feita por ordem alfabética (AM, FO e
LC).
Importa clarificar desde já quais são as principais limitações da investigação. Estas limitações estão
associadas ao âmbito dos objectivos do trabalho. Um dos elementos que nos permitiu estudar a
dinâmica de parceria diz respeito aos impactos dos processos de parceria nos métodos de trabalho e
nas relações interinstitucionais das instituições de origem dos representantes. A este propósito, e por
estar fora do âmbito do trabalho, não aprofundámos em que medida é que as próprias culturas
organizacionais de cada instituição de origem influenciam a natureza dos referidos impactos.
No primeiro ponto, sistematizamos as principais questões metodológicas que estiveram subjacentes à
concepção e execução do inquérito. Seguidamente, vamos estudar a parceria do ponto de vista dos
processos (dimensão «maturação da parceria»). No final, sistematizamos os elementos comuns e
diferenciadores de cada caso com o intuito de construir tipologias-síntese.

Metodologia
Neste ponto vamos referir sinteticamente a grelha analítica, os critérios para a escolha dos projectos e
dos entrevistados, e as questões metodológicas inerentes às técnicas de recolha da informação, à
definição de projecto e à forma de organização do texto deste artigo.
A análise da maturação da parceria baseia-se nas variáveis «participação das instituições no processo
de parceria», «conteúdo dos objectivos» e «articulação dos parceiros para a promoção local do
emprego» (Quadro I).
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A temática da participação possibilita a análise da natureza mais e menos activa dos parceiros, isto é, o
estudo das formas de envolvimento dos parceiros ao longo do desenvolvimento dos projectos é
realizado em termos dos recursos disponibilizados e partilhados e das tarefas específicas de cada
parceiro.
O estudo da multidimensionalidade baseia-se no conceito de «parcerias de promoção local do
emprego» que incorpora múltiplas vertentes de actuação (RIBEIRO, 2006:305-310); esta análise é
também realizada através da observação de formas e conteúdos de articulação das diversas tarefasbase (indicador «formas e conteúdo da articulação entre parceiros, para cada tarefa-base da promoção
local do emprego»).
A variável respeitante à articulação foca o estudo na dinâmica de parceria. O indicador «avaliações
internas em conjunto do processo de parceria, em que o(s) representante(s) da cada instituiçãoparceira tenha(m) participado» permite a identificação das formas de avaliação em conjunto que, por
sua vez, enquadra a análise do movimento retroactivo da avaliação a dois níveis:
-

A reformulação do projecto, que se traduz na alteração do conteúdo das tarefas e respectiva
articulação e na modificação dos objectivos específicos (indicadores «reformulação organizativa
em face da avaliação interna em conjunto», «conteúdo dos objectivos e motivações de cada
parceiro no início da parceria» e «conteúdo dos objectivos e motivações de cada parceiro na altura
em que o inquérito é realizado»);

-

A reformulação organizativa nas instituições de origem, ou seja, as tarefas desencadeadas em
parceria podem apresentar uma natureza diferente em relação ao tipo de intervenção até à altura
levada a cabo nas instituições de origem dos parceiros e, consequentemente, induzem impactos
nas relações interinstitucionais e nos métodos de trabalho adoptados (indicador «reformulação
organizativa nas instituições de origem dos representantes dos parceiros em termos de relações
interinstitucionais e métodos de trabalho, face à experiência adquirida durante os processos de
parceria »).

O indicador «aferição qualitativa de cada parceiro sobre a dinâmica de parceria» tem intuitos auxiliares,
ou seja complementa a informação recolhida para os quatro indicadores anteriores.
Quadro I – Variáveis e indicadores da dimensão «Maturação da parceria»
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VARIÁVEIS

INDICADORES

Participação das

•

Recursos disponibilizados por cada parceiro;

instituições no processo de

•

Formas de partilha dos recursos;

•

Tarefas específicas desenvolvidas por cada parceiro;

•

Número de meses de trabalho técnico a tempo inteiro;

•

Número de horas extra-formação.

•

Conteúdo dos objectivos e motivações de cada parceiro no

parceria

Conteúdo dos objectivos

início da parceria;
•

Conteúdo dos objectivos e motivações de cada parceiro na
altura em que o inquérito é realizado.

Articulação dos parceiros

•

para a promoção local do
emprego

Formas e conteúdo da articulação entre parceiros, para cada
tarefa-base da promoção local do emprego;

•

Avaliações internas em conjunto do processo de parceria, em
que o(s) representante(s) da cada instituição-parceira tenha(m)
participado;

•

Reformulação organizativa em face da avaliação interna em
conjunto;

•

Reformulação organizativa nas instituições de origem dos
representantes dos parceiros em termos de relações
interinstitucionais e métodos de trabalho, face à experiência
adquirida durante os processos de parceria;

•

Aferição qualitativa de cada parceiro sobre a dinâmica de
parceria.
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Adoptámos as seguintes técnicas de recolha da informação: entrevista semi-directiva, ficha para a
recolha de informação estatística e pesquisa de fontes documentais.
A escolha da entrevista semi-directiva como uma das técnicas de recolha da informação prende-se
com a natureza do estudo de caso. O estudo em amplitude permite analisar múltiplas dimensões da
realidade, possibilita a identificação da heterogeneidade e de elementos comuns aos casos (base para
a construção das tipologias), permite centrar a atenção na relação estabelecida entre técnicos e entre
estes e os indivíduos-alvo (estudo com ênfase nos actores) bem como reflectir sobre o contexto local e
externo dos casos (análise com ênfase nas estruturas). Por seu lado, o estudo em profundidade
permite apreender e analisar a «história» que determina as características essenciais de cada caso.
Por outro lado, a entrevista semi-directiva e a ficha para recolha de informação estatística apresentam
vantagens em relação à técnica do questionário por correio.
Foi possível criar condições mais favoráveis à espontaneidade dos entrevistados, solicitando um
contacto prévio com estes por parte do coordenador-técnico de cada projecto. Foi também concedida a
possibilidade de revisão do texto da entrevista aos representantes que a solicitaram, designadamente
os técnicos-representantes da Sandeman e do Centro de Emprego no projecto LC. Estes técnicos
chamaram-nos a atenção para determinados períodos da entrevista que não deveriam fazer parte do
respectivo texto final. De salientar o caso do representante do Centro de Emprego, que solicitou a
eliminação das respectivas respostas respeitantes às questões que dizem respeito à variável
«enquadramento normativo e operacional inerente aos programas públicos» (variável não analisada
neste artigo).
Ambas as técnicas de recolha da informação permitem um contacto mais prolongado com o
entrevistado e a realização do inquérito com base em questões abertas com resposta orientada (no
caso da entrevista) para os técnicos reflectirem sobre aspectos qualitativos da parceria, e em questões
semi-fechadas (no caso da ficha estatística), ou seja, perguntas direccionadas para a obtenção de

226

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

dados estatísticos com possibilidade, da nossa parte, de questionar novamente o técnico conforme a
sua reacção inicial.3
O estudo de caso possibilita ainda alguma flexibilidade metodológica. A execução e análise do
inquérito não são postas em causa se os casos não permitem recolher o mínimo de informação
relativamente a determinada variável previamente definida na grelha. Concretamente, não foi possível
recolher informação quantitativa sobre a actuação isolada das instituições, ou seja, sem uma lógica de
parceria. No entanto, de acordo com os objectivos do trabalho centramos a atenção na comparação
entre processos de parceria, embora a análise da actuação isolada das instituições-parceiras pudesse
enriquecer o estudo.
Em Anexo apresentamos o guião que serviu de base às entrevistas (12 no total) aos representantes
dos parceiros. Este guião reflecte as variáveis e os indicadores definidos na grelha de análise. Os
elementos acrescentados para algumas questões permitiram conduzir as entrevistas de acordo com o
enquadramento analítico, embora dando o mínimo de «liberdade» aos entrevistados. Foram também
desenvolvidos contactos com os técnicos (30 no total) para a recolha de informação sobre o número
médio de horas extra-formação (normais e extraordinárias) e número de meses dedicados ao projecto.
No que diz respeito à informação sobre as horas, os dados recolhidos através da ficha estatística
correspondem ao número médio de horas extra-formação normais e extraordinárias dedicadas por dia,
semana ou mês ao projecto e ao número de meses dedicados ao projecto, descontando os períodos
de férias. Para a contabilização do total de horas, consideram-se 22 dias úteis por mês e 7 horas
normais por dia.
As horas extra-formação das equipas técnicas4 são contabilizadas pelos inquiridos com base em
tarefas-base dos projectos: selecção, encaminhamento/orientação, organização da formação e
acompanhamento (durante a formação em sala, na prática ou em situação de estágio/contrato). Os

3

Por exemplo, perante a resposta do técnico ao número médio de horas extra-formação dedicadas a

determinado projecto, solicitámos a explicação sobre a forma de cálculo deste dado.
4

Concretamente os técnicos da Segurança Social, Santa Casa e Câmara, no caso de Amares; da

Esdime, no caso do projecto FO; da Cruz Vermelha e Câmara, no caso de Vila Nova de Gaia.
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representantes nestas equipas e os restantes técnicos das outras instituições5 contabilizam a
dedicação aos projectos também com base nas reuniões de parceiros e contactos extra-reuniões. No
projecto FO, as horas dedicadas pelas assistentes sociais baseiam-se nas entrevistas aos beneficiários
do Rendimento Mínimo Garantido (RMG), preliminares ao encaminhamento para a Esdime. No projecto
LC, destaque ainda para o tempo afecto às reuniões com o avaliador externo.
As fontes documentais consultadas foram as seguintes: bases de dados dos projectos, relatórios de
avaliação (interna e externa), artigos / comunicações, esquemas-síntese das actividades, relatórios dos
Centros de Emprego, estudos diversos (exs: mercado local de emprego; tecido empresarial local),
protocolos de parceria e os regulamentos dos programas (decretos-lei; regulamentos das Iniciativas
Comunitárias).
A pesquisa de fontes documentais foi realizada na altura dos contactos preliminares com o intuito de
ter uma «primeira visão» do contexto local, da organização em parceria e da avaliação das actividades.
Ao longo da execução do inquérito fomos recolhendo informação relativa ao enquadramento normativo
e regulamentar do Subprograma Integrar e da Iniciativa Comunitária Recite 2, consultando também as
bases de dados dos projectos, designadamente os dossiers dos cursos de cada projecto, no intuito de
recolher informação para o inquérito. Após o tratamento e o início da análise da informação recolhida
foi necessário voltar a consultar as fontes documentais com o objectivo de complementar e actualizar a
informação.
Para o trabalho de campo, escolhemos os projectos AM, FO e LC com base em quatro critérios.
1) Os projectos têm co-financiamento público via programas nacionais ou iniciativas comunitárias (nos
casos dos projectos AM e FO o subprograma Integrar; para o projecto LC a Iniciativa Comunitária
Recite 2). Este critério tem uma justificação teórica pois partimos do princípio que as dinâmicas locais
são estudadas à luz do enquadramento exterior associado, entre outros factores, ao «impulso» externo
das políticas públicas. Partimos também do princípio que o enquadramento externo inerente a estas
políticas é, simultaneamente, restritivo e facilitador das dinâmicas locais das parcerias de emprego.
5

Concretamente os técnicos do Ensino Recorrente (projecto FO) e da Sandeman, Associação de

Empresas do Vinho do Porto e Centro de Emprego (no projecto LC).
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2) Os projectos são desenvolvidos com base em processos de parceria desencadeados por agentes de
diferente natureza e dirigidos a grupos sociais desfavorecidos. O objectivo central do trabalho consiste
no estudo prático do conceito de parceria, sendo que a análise da relação entre actores tem
subjacente, entre outros elementos, a natureza diversa dos parceiros. Optamos igualmente por centrar
o estudo nos grupos com maior risco de exclusão social, menores qualificações e com dificuldades de
integração no mercado de emprego.
3) Os projectos visam a adaptação da procura local de emprego, com objectivos de ligação ao mercado
de emprego, e o apoio à criação de emprego. De salientar, no entanto, que esta última vertente é
estudada de forma pouco aprofundada dada a falta de informação sobre a maioria das unidades
empresariais criadas no âmbito dos projectos em análise.
4) O estudo dos projectos é operacionalizável do ponto de vista da construção dos indicadores e
respectiva comparação entre projectos. Através dos contactos preliminares, foi possível recolher os
primeiros dados estatísticos através da consulta de algumas fontes documentais. Paralelamente,
discutimos o conteúdo da ficha estatística e da entrevista com alguns dos técnicos dos projectos com o
intuito de confirmarmos a operacionalidade do nosso estudo.
Os critérios para a escolha dos entrevistados e respectivas instituições-parceiras foram os seguintes:
•

O tipo de instituições-parceiras escolhidas decorrem das nossas opções fundamentais em trabalho
anterior (RIBEIRO, 2006:317-326), ou seja, centramos a atenção em órgãos públicos
desconcentrados, agentes empresariais (associações e empresas) e associações de
desenvolvimento local com impacto no emprego;

•

As instituições-parceiras tiveram uma intervenção regular nos projectos;

•

Os entrevistados pertenciam às instituições-proponentes dos projectos, tendo sido escolhidos os
coordenadores técnicos de cada projecto ou curso de formação;

•

Após o cruzamento dos critérios anteriores para escolha dos parceiros, foi feita a escolha de
representantes com um mínimo de conhecimento e experiência no âmbito do processo de parceria,
ou seja, o representante tinha de ter pelo menos um ano de experiência no projecto desde o início
da parceria.
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Considera-se um projecto como “um conjunto de actividades e tarefas que envolvem a afectação de
recursos (humanos, materiais e financeiros) organizados e geridos em função da realização, num
horizonte temporal bem definido de um objectivo específico, coerente e convergente para a realização
de objectivos mais globais de desenvolvimento” (FAZENDEIRO, 1995:2). Na perspectiva do estudo da
parceria adoptamos a expressão «tarefas-base» ainda que, por vezes, na designação corrente também
seja utilizado o termo «actividades».
As tarefas-base são comuns e específicas à adaptação da procura local de emprego e ao apoio à
ligação ao mercado de emprego.
As tarefas comuns prendem-se com a candidatura ao programa, diagnóstico, informação dirigida aos
indivíduos-alvo, selecção de formandos, pré-formação dos indivíduos-alvo, sensibilização dos parceiros
e negociação com os mesmos.
As tarefas específicas ligadas à integração em empresas existentes dizem respeito à organização da
formação e ligação ao mercado de emprego. As tarefas específicas ligadas à criação de emprego
centram-se na formação e/ou capacitação para desenvolver competências empresariais, no apoio à
preparação do projecto para candidatura aos programas de financiamento e no acompanhamento das
microempresas.
A base metodológica sintetizada neste ponto implica a adopção de dois processos de
operacionalização do estudo.
A análise horizontal das entrevistas (RIBEIRO, 2006:685-719) permitiu-nos organizar a informação de
acordo com as principais temáticas da grelha analítica. Após esta fase foi possível o cruzamento de
dois tipos de análise qualitativa: na análise categorial “… on veut saisir la logique de la praxis à partir
d’un ensemble de variables” (GUERRA, 1991:472) enquanto que a análise tipológica diz respeito a
“une recherche et une classification des types entendus comme série d’êtres humains ayant en
commun certaines attitudes devant la vie …” (POIRIER Cit. por idem) considerando, no nosso estudo
os entrevistados como representantes de instituições-parceiras. Este cruzamento foi portanto relevante
para o estudo da dimensão «maturação da parceria», com a sistematização de tipologias de projectos
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(análise tipológica) a ser baseada na análise conjunta das temáticas (análise categorial) –
concretamente, as formas de participação dos parceiros e natureza das dinâmicas de parceria
Vamos ainda complementar a análise qualitativa com o estudo quantitativo. Concretamente, no âmbito
da variável «participação das instituições no processo de parceria» o estudo das formas de
participação (recursos disponibilizados/partilhados e tarefas específicas dos parceiros) é
complementado com a informação sobre o grau de disponibilização dos recursos humanos
(designadamente o número de horas extra-formação dedicadas aos projectos por cada representante).

Maturação da parceria
Este ponto está organizado em duas partes: na primeira parte analisamos o envolvimento no processo de parceria enquanto
que na segunda parte estudamos a dinâmica de parceria. Constatamos que o maior ou menor desenvolvimento da
maturação de um processo de parceria depende da natureza das vertentes «envolvimento» e «dinâmica».

Na primeira parte, optamos por explicar a identificação dos parceiros mais e menos activos. Esta
análise centra-se na variável «participação das instituições no processo de parceria» e baseia-se nas
formas de participação em termos de recursos disponibilizados/partilhados e tarefas específicas, e nos
dados relativos às horas extra-formação dedicadas pelos técnicos a cada projecto.6 As horas extraformação permitem-nos ilustrar a exclusividade ou quase-exclusividade das equipas técnicas das três
instituições-proponentes, bem como o carácter prolongado das actividades de chefia/coordenação dos
projectos por parte de alguns dos parceiros mais activos (designadamente a Segurança Social de
Amares e a Câmara de Vila Nova de Gaia).
O estudo baseia-se também nas formas de articulação, tendo em conta a natureza multidimensional
associada às tarefas-base da promoção local do emprego (estudo do indicador «formas e conteúdo da
articulação entre parceiros, para cada tarefa-base da promoção local do emprego»). De facto, o
conceito de promoção local do emprego incorpora múltiplas vertentes de intervenção local, aspecto que

6

Por falta de espaço remetemos o leitor para a consulta desta informação quantitativa em RIBEIRO

(2006: 486-489).
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o indicador referido permite sistematizar através do estudo da articulação existente entre os parceiros
na realização das tarefas-base habitualmente associadas ao tipo de projectos que estamos a analisar.
Por sua vez, o estudo da dinâmica de parceria, que será feito na segunda parte deste ponto, baseia-se
na análise do movimento retroactivo do processo e da sua tradução na organização dos projectos e
das instituições de origem dos parceiros.

Envolvimento no processo de parceria
Distinguimos entre parceiros mais e menos activos com base em três critérios relativos à
disponibilização de recursos. Uma instituição-parceira é considerada mais activa se preencher pelo
menos um dos critérios seguintes:


Disponibilização de recursos humanos para actividades de chefia ou coordenação do projecto (os
casos da Segurança Social de Amares e da Câmara de Gaia) ou de parte do projecto (o Ensino
Recorrente, na coordenação da componente escolar de formação no projecto FO);



Disponibilização de recursos financeiros para a execução de, pelo menos, uma das tarefas
fundamentais para o desenvolvimento do projecto. Preenchem este critério o Ensino Recorrente,
com o pagamento dos técnicos (formadores e coordenadores) a ser assegurado via Ministério da
Educação, e a Câmara de Gaia, com a compra, reconstrução e manutenção do edifício-sede;



Disponibilização de recursos humanos para integrarem uma equipa técnica-base desde o início do
projecto (diagnóstico/candidatura ou contactos preliminares com parceiros) até ao seu termo
(avaliação final interna). Este critério não contempla as «tradicionais» reuniões de parceiros mas
sim as equipas permanentes constituídas para o trabalho no terreno. Para além da Segurança
Social de Amares e da Câmara de Gaia, também se enquadra neste critério a Câmara de Amares.

Com base nestes critérios, os parceiros mais activos são7, para o projecto AM, a Segurança Social de
Amares e a Câmara de Amares; para o projecto FO, o Ensino Recorrente; e, no caso do projecto LC, a
Câmara de Vila Nova de Gaia. Os parceiros menos activos são a Associação Industrial do Minho

7

Para além, naturalmente, das instituições-proponentes: Santa Casa (AM), Esdime (FO) e Cruz

Vermelha (LC).
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(projecto AM), Segurança Social de Beja (projecto FO), Centro de Emprego de Vila Nova de Gaia,
Sandeman e Associação de Empresas do Vinho do Porto (projecto LC).
Desenvolvemos o estudo com base em três níveis de análise: instituições-proponentes, parceiros mais
activos e parceiros menos activos. Para cada um dos níveis de análise, o Quadro II sintetiza os
elementos comuns e diferenciadores das parcerias. De salientar, desde já, que se considerarmos um
quarto nível concluímos que todos os parceiros nos três projectos disponibilizam recursos logísticos:
espaços para reuniões, formação, seminários, estágios; documentação fotocopiada, folhetos
informativos; de referir também os custos que não foram considerados elegíveis pela gestão dos
respectivos programas públicos de emprego, ou seja, gastos de telefone, fax, electricidade (entre
outros) nas instalações dos parceiros.
A dedicação exclusiva ou quase-exclusiva das equipas técnicas das instituições-proponentes
constituiu um dos elementos comuns aos três projectos.
Nos projectos AM e LC, a Santa Casa e a Cruz Vermelha, como instituições-proponentes,
disponibilizaram equipas técnicas com dedicação exclusiva ao projecto, com excepção de uma das
técnicas da Santa Casa que esteve parcialmente envolvida uma vez que desenvolveu também
actividades no âmbito do projecto «InovarAmares». Destaque para o número elevado de horas
extraordinárias que, em média, três dos quatro membros da equipa técnica da Santa Casa dedicaram
ao projecto. No projecto FO, a Esdime disponibilizou uma equipa técnica para o projecto cuja
participação dos elementos foi cruzada com outros projectos desta instituição. Este facto explica a
inexistência de horas extraordinárias dedicadas ao projecto e a maior variabilidade do número médio
de horas normais dedicadas ao projecto.
Outro elemento comum aos projectos diz respeito à participação das instituições-proponentes em todas
as tarefas-chave da promoção local do emprego.
De destacar que, no projecto LC, a Cruz Vermelha assegurou a remuneração de um dos elementos da
equipa técnica, parte da amortização de equipamentos adquiridos na altura do projecto e concedeu
empréstimos para a constituição de empresas. Por outro lado, a Esdime e a Santa Casa não tiveram
uma comparticipação financeira directa no projecto, ou seja, as despesas foram totalmente cobertas
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pelos programas que financiaram o projecto, com cruzamento com outros programas (no caso do
projecto AM algumas das despesas foram cobertas pelo Programa Nacional de Luta Contra a Pobreza
(PNLCP).
De salientar a ambição programática da Iniciativa Comunitária Recite 2, que se traduziu nas tarefas
específicas da Cruz Vermelha. A criação do Centro de Desenvolvimento Local visou a mobilização e
animação comunitárias e grupos-alvo; por seu lado, a dinamização do Centro Empresarial Comunitário
direccionou-se para o apoio aos futuros empresários que transitaram da formação em seminário, e para
o apoio das actividades existentes ou a criar no meio envolvente ao Centro.
Um outro elemento comum às parcerias prendeu-se com a participação dos parceiros mais activos
em termos de disponibilização e partilha de recursos.
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Quadro II – Formas de participação e articulação nos projectos AM, FO e LC

Nível de

Identificação de

Diferenciação das

Diferenciação das parcerias, com base

Diferenciação das

análise por

elementos comuns

parcerias, com base

no indicador «tarefas específicas»

parcerias, com base

parceiros /

às parcerias, com

no indicador «recursos

no indicador «formas

Elementos

base na variável

disponibilizados/

de articulação»

comuns e

«participação»

partilhados»

Instituições-

Dedicação exclusiva

LC – comparticipação

LC – desenvolvimento de tarefas

proponentes

ou quase exclusiva

financeira em termos

específicas ambiciosas inerentes à

das equipas

de remunerações,

criação do Centro de Desenvolvimento

técnicas, com

amortizações e

Local e do Centro Empresarial

participação em

empréstimos a

Comunitário

todas as tarefas-

microempresas

distintivos

_

chave da promoção
local do emprego
Parceiros mais

Participação dos

LC – disponibilização

AM/LC – participação em todas as

AM – articulação

activos

parceiros em termos

de recursos

fases do projecto por parte de todos os

envolvendo todos os

de disponibilização

financeiros e logísticos

parceiros;

parceiros em todas as

/partilha de recursos

por parte da Câmara:

FO – participação do Ensino

tarefas-chave, com

(exemplos:

compra, reconstrução

Recorrente apenas na fase de

articulação mais

disponibilização de

e manutenção do

formação escolar;

centrada em algumas

recursos humanos

edifício-sede

das tarefas;

de chefia

FO – articulação

/coordenação ou

pontual entre a

integração de

Esdime e o Ensino

equipas técnicas-

Recorrente

base)

LC – articulação
envolvendo a Cruz
Vermelha e a Câmara
na gestão conjunta do
projecto;
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Parceiros

Participação pontual

AM / LC – participação pontual em

AM / LC – articulação

menos activos

dos parceiros em

todas as tarefas-chave baseada no

de cada parceiro de

termos de

conjunto das tarefas específicas de

per si com a equipa

disponibilização/

cada parceiro (Centro de Emprego de

dos parceiros mais

partilha de recursos

Gaia e agentes empresariais de

activos, para uma ou

(exemplos:

Amares e Gaia);

mais tarefas

organização pontual

AM – participação pontual dos agentes

específicas;

empresariais centrada na formação e

FO – articulação

/seminários;

integração no mercado de emprego;

pontual e de per si por

disponibilização

FO – participação pontual da

parte dos parceiros,

pontual de

Segurança Social, juntas de freguesia

com a Esdime.

formadores e

e empresas apenas em algumas

assistentes sociais)

tarefas específicas.

de reuniões

_

A disponibilização de recursos humanos traduziu-se em actividades de chefia/coordenação mais
prolongadas (ainda que a tempo parcial) que coexistiram com contribuições mais pontuais.
Na qualidade de instituição-mentora do projecto AM, a Segurança Social de Amares disponibilizou duas
técnicas, sendo que uma delas (coordenadora) teve uma dedicação mais prolongada mas não
exclusiva e a outra (assistente social) teve uma ligação à fase inicial do projecto. Vários técnicos da
Câmara intervieram na fase inicial do projecto, sendo que uma das técnicas manteve a sua intervenção
ainda que de forma pontual. A representante da Câmara de Vila Nova de Gaia teve uma dedicação
parcial ao projecto. O Ensino Recorrente interveio com uma equipa em meia-exclusividade uma vez
que os professores-formadores também deram aulas no ensino «não recorrente».
Na disponibilização de recursos logísticos e financeiros, salientou-se o papel da Câmara de Vila Nova
de Gaia como elemento diferenciador das parcerias ao nível das instituições mais activas. A Câmara
comprou e reconstruiu o edifício para a sede do projecto, assegurando ainda a sua manutenção sem
exigência de pagamento de renda. Por outro lado, com contribuição mais limitada, a Câmara de
Amares disponibilizou motoristas e respectivas viaturas, enquanto que o pagamento dos técnicos do
Ensino Recorrente foi assegurado pelo Ministério da Educação.
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Evidenciou-se uma participação dos parceiros mais activos em todas as tarefas-chave da promoção
local do emprego nos projectos AM e LC, enquanto que a participação se cingiu a uma das tarefaschave (formação) no caso do projecto FO.
Foi possível observar uma articulação dos parceiros mais activos com as instituições-proponentes em
todas as tarefas-chave nos projectos AM e LC, ainda que no caso de Amares se tenha registado uma
articulação mais acentuada em algumas das fases (selecção, encaminhamento e formação). A
articulação do Ensino Recorrente com a Esdime foi de carácter pontual e cingiu-se a algumas tarefas
específicas.
Evidenciou-se a participação, necessariamente pontual, dos parceiros menos activos em todos os
projectos em termos de disponibilização e partilha de recursos.
Em Amares, a Associação Industrial do Minho disponibilizou técnicos de direcção e recursos humanos
para o trabalho no terreno e teve uma comparticipação financeira directa na organização de
seminários. No caso do projecto FO, a Segurança Social disponibilizou, a título de participação pontual
no projecto, coordenadores de Comissões Locais de Acompanhamento (CLA) e respectivos assistentes
sociais. A Sandeman, a Associação de Empresas do Vinho do Porto e o Centro de Emprego
disponibilizaram recursos humanos para a parceria no projecto LC sendo que os representantes dos
agentes empresariais dedicaram também horas de formação. A Sandeman financiou algumas
actividades nas suas instalações (refeições, recepções, reuniões do projecto).
A participação pontual dos parceiros menos activos nos projectos AM e LC abrangeu, em conjunto,
todas as tarefas-base da promoção local do emprego8, destacando-se, no caso de Amares, a
participação dos agentes empresariais centrada nas fases de concepção da formação e ligação ao
mercado de emprego.9 A participação dos parceiros menos activos cobriu apenas algumas tarefas
específicas, no caso do projecto FO.

8

Com excepção, naturalmente, das tarefas-base relativas à sensibilização dos parceiros e à negociação

com os mesmos.
9

Estes agentes compraram os produtos e serviços da empresa de inserção «AmaresNatural» e fizeram

a respectiva divulgação desta empresa; a Associação Industrial do Minho teve como tarefas
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Podemos ainda observar que se desenvolveu uma articulação de cada parceiro de per si com a
respectiva equipa técnica dos parceiros mais activos, ou seja, foram raras, ou mesmo inexistentes, as
tarefas articuladas entre parceiros que não pertenciam ao núcleo dos parceiros mais activos. Todas as
tarefas específicas dos parceiros menos activos foram articuladas com as equipas técnicas.

Dinâmica de parceria
O estudo da dinâmica de parceria parte do princípio que a avaliação em conjunto constitui o elemento
central do movimento retroactivo do processo, que é traduzido na reformulação de tarefas (reafectação
de recursos) e objectivos iniciais - cruzamento da variável (e respectivos indicadores) «conteúdo dos
objectivos» com os indicadores «reformulação organizativa em face da avaliação interna em conjunto»
e «formas e conteúdo da articulação entre parceiros, para cada tarefa-base da promoção local do
emprego». Partimos também do princípio que as tarefas desencadeadas em parceria podem
apresentar uma natureza diferente em relação ao tipo de intervenção até à altura levada a cabo nas
instituições de origem de cada parceiro e, consequentemente, induzem impactos em termos de
relações interinstitucionais e métodos de trabalho (estudo do indicador «reformulação organizativa nas
instituições de origem dos representantes dos parceiros em termos de relações interinstitucionais e
métodos de trabalho, face à experiência adquirida durante os processos de parceria»).
O estudo do indicador «aferição qualitativa de cada parceiro sobre a dinâmica de parceria» é limitado
uma vez que as referências feitas pelos entrevistados são de carácter genérico, ou seja, dada a
delicadeza da questão posta, os representantes, em geral, evitaram exemplificar determinada limitação
ou desvantagem com fases ou tarefas específicas ao projecto em que participaram. Assim, a escassa

específicas o esclarecimento sobre incentivos à criação do próprio emprego e sobre técnicas de
entrevistas, o aconselhamento sobre as áreas (e respectivo conteúdo) de formação a privilegiar tendo
em conta a oferta de emprego existente e potencial, e também o contacto com outras instituições do
sector industrial com vista à ligação ao mercado de emprego; as empresas contribuíram para a
organização de visitas de estudo, parte prática dos cursos, estágios e para contratação de formandos.
No projecto LC, os agentes empresariais desenvolveram formação nas áreas de marketing,
contabilidade e fiscalidade e acompanharam algumas microempresas criadas na sequência do projecto.
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informação deste indicador por nós utilizada diz respeito a referências específicas dos entrevistados a
determinados elementos organizativos do processo.
Observam-se três tipos de dinâmica de parceria: dinâmica permanente, dinâmica pontual e dinâmica
contrastada. Esta diferenciação baseia-se no tipo de articulação existente entre os parceiros e
também nos diferentes impactos organizacionais verificados nos três casos em estudo.
A dinâmica permanente decorre do trabalho conjunto das instituições mais activas e que estão
representadas nas equipas técnicas de base, ou seja, equipas dirigidas sobretudo para o trabalho no
terreno e com uma articulação regular e frequente entre os técnicos representantes. Esta dinâmica
caracteriza-se tendencialmente pela reformulação alargada do projecto, pela continuidade estável das
parcerias e pelo impacto alargado nos métodos de trabalho das instituições de origem.
Na dinâmica pontual de parceria, a articulação entre parceiros não é frequente e os técnicos
representantes dos parceiros menos activos contactam de per si com a equipa-base dos parceiros mais
activos (projectos AM e LC) ou com a equipa técnica da instituição-proponente (projecto FO). No
projecto FO, ainda que as equipas técnicas da Esdime e do Ensino Recorrente sejam criadas para o
trabalho no terreno, estas não constituem uma equipa-base uma vez que a articulação entre os
representantes destas instituições é de carácter pontual. A dinâmica pontual caracteriza-se
tendencialmente pela reformulação restrita do projecto, por impactos restritos nos métodos de trabalho
das instituições de origem e pela continuidade instável das parcerias. Salienta-se ainda o efeito
indirecto da parceria em determinadas instituições-parceiras em termos, primeiro, da reflexão
relativamente isolada sobre os objectivos do projecto e os métodos de trabalho adoptados; e, segundo,
da participação separada em contactos/actividades posteriores.
A dinâmica contrastada de parceria caracteriza-se pela reformulação parcial dos projectos, e por
impactos restritos nos métodos de trabalho ainda que baseados (por comparação com a situação
anterior) na intervenção com um número mais elevado de indivíduos-alvo. Neste tipo de dinâmica
observam-se igualmente formas de articulação com carácter simultaneamente permanente e pontual, e
a natureza diferenciada da continuidade das parcerias (estável entre determinadas instituições e de
sentido contrário quando estão envolvidos outros parceiros).
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No mesmo projecto podemos observar diferentes dinâmicas de parceria. Nos projectos AM e LC, as
dinâmicas permanentes inerentes às equipas técnicas-base coexistem com dinâmicas de carácter
pontual com os parceiros menos activos. Como veremos, no projecto AM a dinâmica é sobretudo de
carácter permanente enquanto que no caso de Vila Nova de Gaia a dinâmica é contrastada. Por outro
lado, no projecto FO a dinâmica de parceria é de cariz pontual.
Partimos assim do princípio que a dinâmica de parceria encetada entre os representantes das
instituições-parceiras se traduz em formas de reformulação organizativa. Ou seja, as diferentes
dinâmicas entre os actores associam-se a diversas formas de adaptação organizativa ao contexto
específico, que vai sendo conhecido e com o qual os agentes interagem ao longo do processo. Essa
adaptação resulta nos elementos seguintes:
-

O diagnóstico dos problemas/potencialidades da zonas de intervenção vai sendo realizado ao
longo do processo, sobretudo no que diz respeito ao conhecimento dos grupos-alvo (formandos) e
à natureza específica da oferta local de emprego;

-

O trabalho conjunto exige um aprofundamento do conhecimento pessoal e institucional entre os
técnicos, bem como da capacidade de negociação e conciliação de interesses complementares ou
antagónicos;

-

O conhecimento, na prática, dos obstáculos e oportunidades inerentes ao enquadramento orgânico
e regulamentar dos programas nacionais ou comunitários, acontece também ao longo da
concepção e execução dos projectos.

A adaptação ao contexto específico de cada projecto dá origem à reformulação organizativa a três
níveis (Quadro III):
a) Reformulação dos projectos;
b) Impacto nos métodos de trabalho das instituições de origem;
c) Impacto nas relações interinstitucionais das instituições de origem.
A reformulação dos projectos surgiu na sequência da avaliação em conjunto dos parceiros em
determinadas fases da evolução de cada projecto.
No projecto AM, a avaliação foi de carácter informal e pouco sistematizada ao longo do projecto por
parte da equipa técnica-base (Santa Casa, Segurança Social e Câmara) e foi realizada sobretudo na

240

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

altura do encerramento de cada curso. A avaliação foi mais sistematizada no encerramento do
projecto.
No projecto FO, a avaliação foi pouco sistematizada e desencadeada sobretudo ao nível da Esdime,
com reuniões entre coordenadores de cada curso e entre estes e os formadores (as reuniões com o
Ensino Recorrente foram pouco regulares). Evidenciou-se a transmissão da informação em cada
reunião da Comissão Local de Acompanhamento (CLA) no que diz respeito ao percurso/evolução dos
beneficiários do RMG e a partilha de informações – fora do âmbito da CLA e sobre a totalidade dos
formandos - entre os técnicos da Esdime e os técnicos do Ensino Recorrente.
No projecto LC, a avaliação foi desenvolvida por um avaliador externo e a participação de todos os
parceiros na avaliação do projecto realizou-se através de entrevistas periódicas do avaliador a cada
representante das instituições-parceiras. A avaliação foi desencadeada em conjunto nas fases chave
do projecto: disponibilização efectiva do edifício-sede do projecto e estabelecimento do plano de
trabalho no início de 2001.
No que se refere à reformulação propriamente dita, observam-se três tipos de alterações organizativas
dos projectos, correspondentes a três dinâmicas diferentes referidas anteriormente, de acordo com os
seguintes critérios:
-

Reformulação alargada, que consiste nas alterações interligadas de tarefas e objectivos,
associadas a uma dinâmica sobretudo de carácter permanente entre os parceiros;

-

Reformulação restrita, que diz respeito a modificações de tarefas, menos vincadas do que na
situação seguinte; estas alterações são inerentes a uma dinâmica pontual entre os parceiros;

-

Reformulação parcial, que consiste em alterações de tarefas associadas a uma dinâmica
contrastada.

Associada a uma dinâmica essencialmente de carácter permanente, constatamos uma reformulação
alargada do projecto AM consubstanciada no enriquecimento mútuo das alterações nas tarefas e nos
objectivos específicos.
A interacção dos objectivos e das tarefas surge ligada a uma estratégia reorientada para as
necessidades específicas de cada formando ao longo da frequência dos cursos e após a sua
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conclusão, e pode ser observada, por exemplo, na ênfase colocada no conhecimento e sensibilização
dos formandos para o mercado de emprego. A reformulação de tarefas abrangeu a modificação de
conteúdos programáticos e organização de actividades extra-formação (ex: técnicas de entrevista). A
concepção e execução de novos cursos aconteceram dado que se chegou à conclusão que os cursos
iniciais não proporcionariam saídas profissionais. A organização destas actividades não previstas foi
desenvolvida em parceria com a Associação Industrial do Minho e empresas privadas, ainda que com
base numa articulação pontual.
A dinâmica pontual de parceria é traduzida, no caso do projecto FO, na reformulação restrita das
tarefas. A reorganização apenas dos cursos da Esdime em termos do conteúdo dos programas e
duração dos módulos, surgiu associada, entre outros factores, a uma fraca regularidade das reuniões
entre coordenadores e formadores do Ensino Recorrente e da instituição-proponente.
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Quadro III – Dinâmica de parceria e reformulação organizativa nos projectos AM, FO e LC

Dinâmica permanente de parceria

Dinâmica pontual de parceria

Reformulação

AM - reformulação alargada do

AM – reformulação das tarefas com base na

organizativa dos

projecto com enriquecimento mútuo

parceria com a Associação Industrial do Minho e

projectos

das

empresas;

alterações

aos

níveis

«objectivos» e «tarefas»;

FO – reformulação restrita das tarefas com base

LC – reformulação parcial de tarefas

na parceria com o Ensino Recorrente;

com base no trabalho conjunto da

LC – reformulação parcial das tarefas com base

Cruz Vermelha e Câmara, para

na parceria com os agentes empresariais e

exploração

Centro de Emprego, e na exploração do Centro

do

Centro

de

Desenvolvimento Local;

de Desenvolvimento Local;
AM/FO/LC – efeito indirecto da dinâmica de
parceria na reflexão relativamente isolada dos
técnicos representantes (FO e LC) e da
Associação Industrial do Minho (AM) sobre os
objectivos do respectivo projecto;

Impacto nos métodos

AM

–

impacto

alargado

nas

FO – impacto restrito, com base na experiência

de trabalho das

instituições representadas na equipa

de trabalho com um número limitado de

instituições de origem,

técnica-base;

indivíduos-alvo, e na parceria com a Segurança

após a conclusão do

Social;

projecto

LC – impacto restrito, com base na experiência
de trabalho com um número elevado de
indivíduos-alvo, e na parceria com os agentes
empresariais e o Centro de Emprego;
AM/FO/LC – efeito indirecto da dinâmica de
parceria na reflexão relativamente isolada dos
agentes empresariais, Centro de Emprego de
Gaia e Ensino Recorrente sobre os métodos de
trabalho adaptados aos grupos-alvo;

Impacto nas relações

AM – continuidade estável das

LC – continuidade instável da parceria (Cruz
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interinstitucionais das

parcerias entre as três principais

Vermelha / Câmara);

instituições de origem,

instituições e entre a Santa Casa e a

FO/LC – efeito indirecto da dinâmica de parceria

após a conclusão do

Associação Industrial do Minho;

na

projecto

LC – continuidade estável da parceria

empresariais (LC) e da Esdime e Ensino

(Cruz

Recorrente

Vermelha

Emprego);

/

Centro

de

participação
(FO)

separada
em

dos

agentes

contactos/actividades

posteriores;

A dinâmica contrastada de parceria tem tradução na reformulação parcial das tarefas do projecto LC,
ou seja, a existência de uma equipa técnica de base permitiu potenciar alterações mais aprofundadas
do que no projecto FO com base em actividades resultantes da implementação do Centro de
Desenvolvimento Local (por exemplo, a parceria estabelecida entre a Cruz Vermelha e o Centro de
Emprego privilegiou a melhoria do encaminhamento de indivíduos-alvo com base num atendimento
adaptado a grupos sociais desfavorecidos por parte do Centro de Emprego).
Constatamos ainda a influência indirecta do trabalho conjunto, ainda que pontual, sobre a reflexão
relativamente isolada de determinadas instituições-parceiras sobre os objectivos da parceria. Esta
dinâmica não se revelou suficiente para suscitar a discussão estratégica dos projectos em parceria com
estas instituições.
A dinâmica permanente de parceria traduz-se, após a conclusão do projecto AM, no impacto alargado
nos métodos de trabalho das instituições de origem representadas na equipa técnica-base. O
impacto tem incidência em outros técnicos ou funcionários auxiliares que habitualmente não estavam
envolvidos em projectos desta natureza.
O trabalho no projecto por parte dos técnicos da Santa Casa, com ênfase na promoção local do
emprego e não apenas na área «social», passou a ser mais bem aceite pelos funcionários desta
instituição. A representante da Segurança Social procurou motivar os técnicos mais novos desta
instituição para avançarem com candidaturas no âmbito dos respectivos concelhos e,
simultaneamente, coordenarem equipas no terreno. Ao nível da Câmara salientou-se o trabalho
conjunto de três divisões (cultura e acção social, administrativa e financeira) que anteriormente
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trabalhavam isoladamente, e o alargamento dos horários dos jardins de infância da Câmara compatível
com a nova situação das ex-formandas, como mães trabalhadoras.
Apesar de apresentarem dinâmicas diferentes, os projectos FO e LC revelam impactos restritos,
embora diferenciados entre si, nos métodos de trabalho das respectivas instituições de origem.
Em comparação com o projecto LC, no projecto FO os impactos nos métodos de trabalho das
instituições-parceiras (Esdime e Segurança Social de Beja) decorreram de um trabalho com um
número mais reduzido de indivíduos, quer em termos do total de formandos, quer no que concerne ao
número de beneficiários RMG abrangidos.
A articulação encetada entre a Cruz Vermelha e a Câmara de Vila Nova de Gaia não se traduziu em
alterações nas formas de trabalho da Câmara. Assim, os impactos do projecto LC circunscreveram-se
à equipa técnica da Cruz Vermelha e prenderam-se com a experiência de encaminhamento específico
de um número elevado de indivíduos que contactaram com o Centro de Desenvolvimento Local ao
longo do projecto. Os impactos verificaram-se também na organização de formação adaptada aos
indivíduos-alvo.
Também a este nível, o trabalho conjunto (mais ou menos articulado) suscitou indirectamente a
reflexão crítica relativamente isolada de algumas instituições-parceiras (agentes empresariais, Centro
de Emprego de Gaia e Ensino Recorrente) sobre as formas de trabalho adaptadas aos respectivos
grupos-alvo.
Em termos do impacto nas relações interinstitucionais das instituições de origem, a dinâmica
essencialmente permanente associa-se, no caso de Amares, à continuidade estável das parcerias após
a conclusão do projecto AM.
O reforço das parcerias entre as três instituições mais activas prendeu-se com a articulação de
candidaturas a outros programas (no caso o POEFDS - Programa Operacional para o Emprego,
Formação e Desenvolvimento Social) e com as actividades conjuntas da Santa Casa e da Câmara
decorrentes do projecto «InovarAmares» (incluindo as juntas de freguesia). A continuidade da parceria
da Santa Casa com a Associação Industrial do Minho após o projecto traduziu-se pela participação
deste agente na formação e consultoria direccionadas para a gestão de empresas de inserção
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(projecto «IES – Inovar na Economia Social» financiado pela Iniciativa Comunitária EQUAL - Programa
para a Exploração de Novas Vias de Combate à Discriminação e à Desigualdade na Área do
Emprego).
Por seu lado, a dinâmica contrastada do projecto de Vila Nova de Gaia traduz-se na continuidade
diferenciada das parcerias. Também neste caso, a gestão conjunta por parte da Cruz Vermelha e da
Câmara não teve reflexos de carácter estável na parceria posterior ao projecto.
A parceria entre a Cruz Vermelha e a Câmara revelou uma continuidade instável, exemplificada pela
falta de cumprimento, por parte da Câmara, no que diz respeito à encomenda de serviços dirigida a
uma das microempresas (Amiamb) criadas no âmbito do projecto e nos atrasos verificados na
manutenção do edifício-sede. Por outro lado, constatamos uma continuidade estável da parceria
estabelecida entre a Cruz Vermelha e o Centro de Emprego, consubstanciada na potenciação do
Centro de Desenvolvimento Local como estrutura privilegiada de apoio a indivíduos desfavorecidos e
susceptíveis de encaminhamento específico para os organismos locais (sede do Centro de Emprego e
respectivos centros de formação profissional).
Saliência ainda para o efeito indirecto da actividade em parceria (após a conclusão dos projectos FO e
LC), sobre os trabalhos conjuntos em que estiveram envolvidos apenas agentes exteriores a estes
projectos.

Tipologia-síntese
No que diz respeito à participação e articulação durante a execução do projecto, considera-se uma
«forte» maturação da parceria quando o protagonismo da instituição-proponente coexiste com o
envolvimento alargado dos restantes parceiros. A maturação é «fraca» no caso de, paralelamente ao
protagonismo da instituição-líder, se observar um envolvimento limitado dos restantes agentesparceiros.
No que concerne à reformulação organizativa dos projectos e nas instituições de origem dos técnicosrepresentantes, a maturação é «forte» se a dinâmica de parceria é sobretudo de carácter permanente,
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«intermédia» no caso da dinâmica apresentar uma natureza contrastada, e «fraca» se estamos em
presença de uma dinâmica pontual.
Constituem elementos comuns aos três projectos, a dedicação exclusiva ou quase-exclusiva das
equipas técnicas das instituições-proponentes e a disponibilização, sobretudo, de recursos logísticos e
humanos por parte de todos os parceiros.
Em termos das formas de participação e articulação, o caso de Amares caracteriza-se pelo
protagonismo dos parceiros representados na equipa técnica-base com envolvimento alargado dos
restantes parceiros. Tendo por base uma dinâmica de parceria essencialmente permanente, tanto a
reformulação do projecto como os impactos nas instituições de origem apresentam um carácter
tendencialmente alargado.
No projecto FO, assiste-se ao protagonismo da instituição-proponente com envolvimento limitado dos
restantes parceiros. A dinâmica pontual de parceria traduz-se numa reformulação de carácter restrito
no projecto e nas instituições de origem.
No projecto LC observa-se o protagonismo dos parceiros responsáveis pela gestão do projecto com
envolvimento alargado das restantes instituições-parceiras. A dinâmica contrastada de parceria é
traduzida na reformulação parcial do projecto e nos impactos tendencialmente restritos nas instituições
de origem.
No projecto FO, para além do protagonismo se ter centrado apenas na instituição-proponente (ao
contrário dos outros casos), a participação do Ensino Recorrente e respectiva articulação com a
instituição-proponente cingiram-se à fase da formação, e os outros parceiros tiveram uma participação
que abrangeu apenas algumas das tarefas específicas. Nos casos de Amares e Vila Nova de Gaia, a
participação e articulação dos parceiros abarcaram, no seu conjunto, todas as tarefas-base da
promoção local do emprego. No entanto, nestes dois casos a participação mais acentuada dos
parceiros foi diferenciada: no caso de Amares destacou-se a participação dos agentes empresariais
centrada nas fases de formação e integração no mercado de emprego; no caso de Vila Nova de Gaia,
o papel central da Cruz Vermelha e da Câmara foi reforçado pela disponibilização, por parte destas
instituições, de recursos financeiros e logísticos de suporte a tarefas-base ambiciosas.
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Enquanto que no projecto FO a dinâmica de parceria se distinguiu pelo seu carácter pontual, as
dinâmicas dos casos de Amares e Vila Nova de Gaia foram respectivamente de cariz «quasepermanente» e «contrastado». No projecto AM, a articulação entre as três principais instituições teve
efeitos organizativos alargados. Pelo contrário, comparando com o caso de Amares, a articulação entre
a Cruz Vermelha e a Câmara apresentou impactos menos significativos, não só em termos de impacto
restrito na Câmara como também na reformulação parcial do projecto.

Assim, tendo por base este estudo, propomos a utilização da metodologia de estudo de caso deste tipo
de projectos, com aprofundamento da seguinte linha de investigação: constata-se que no envolvimento
dos parceiros, a «definição» da participação, através da disponibilização de recursos e realização de
tarefas, constitui a base para o desenvolvimento da articulação entre os técnicos representantes das
instituições-parceiras; por sua vez, observa-se que as formas de articulação contribuem para a
diferenciação da dinâmica de parceria: esta diferenciação é baseada no tipo de articulação existente
entre os representantes e nos diferentes impactos organizacionais ocorridos nos projectos e nas
instituições de origem dos parceiros.
Em particular, propomos a análise da seguinte questão: em que medida é que as culturas
organizacionais de cada agente-parceiro influenciam a maturação dos processos de parceria? Importa
saber, para cada caso a analisar, de que formas é que a cultura organizacional das instituições de
origem facilita e/ou dificulta a «absorção» de novos métodos de trabalho e de relações
interinstituicionais renovadas, proporcionadas pelo trabalho em parceria.
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ANEXO
GUIÃO PARA A FICHA ESTATÍSTICA
Aqui apresenta-se o guião que serviu de base à recolha de informação estatística relativa aos projectos
AM, FO e LC.
Variável – Participação das instituições no processo de parceria

INDICADORES
•

•

GUIÃO

Número de meses de trabalho •

Número de meses dedicados pelos representantes-técnicos

técnico a tempo inteiro;

ao projecto X;

Número
formação

de

horas

dedicadas

técnicos-representantes;

extra- •
pelos

Número médio de horas normais extra-formação dedicadas

•

Número médio de horas extraordinárias extra-formação

pelos representantes-técnicos ao projecto X;

dedicadas pelos representantes-técnicos ao projecto X.

GUIÃO PARA AS ENTREVISTAS AOS REPRESENTANTES DOS PARCEIROS
Seguidamente são apresentadas as questões indicativas que serviram de base à realização das
entrevistas aos representantes dos parceiros.
Variável – Participação das instituições no processo de parceria
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•

•

INDICADORES

GUIÃO

Recursos disponibilizados por cada

1 - Quais os recursos que a sua instituição disponibilizou e

parceiro

de que formas é que esses mesmos recursos foram

Formas de partilha dos recursos

partilhados no decurso do projecto?
[Recursos financeiros; tipo de recursos humanos; tipo de
recursos logísticos ]
[Recursos humanos: requisição permanente; por decreto;
colocação pontual;
Recursos financeiros: empréstimo; a fundo perdido;
Recursos logísticos: cedência gratuita (espaços,
equipamentos); apoio ao uso do espaço; aluguer a preço
baixo]

•
•

Tarefas específicas desenvolvidas por 2 - Quais as tarefas que a sua instituição desempenhou
cada parceiro;

no projecto e quais foram as formas e o conteúdo da

Formas e conteúdo da articulação da

articulação com os outros parceiros?

instituição-proponente com outros
parceiros, para cada tarefa-base da
promoção local do emprego; (*)
(*) Indicador da variável «articulação»
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Variável – Conteúdo dos objectivos
INDICADORES
Conteúdo

dos

objectivos

GUIÃO
e 3 - Quais eram os objectivos e motivações da sua instituição no

motivações de cada parceiro no início da parceria?
início da parceria

Conteúdo dos objectivos e

4 - E quais são os seus objectivos e motivações actualmente?

motivações de cada parceiro na

[Expectativas frustradas ou cumpridas;

altura em que o inquérito é

Papel da experiência adquirida na apreensão de novos

realizado

conhecimentos e de novas ideias e metodologias a aplicar em
projectos futuros;
Distinção entre objectivos de curto prazo e de longo prazo.]

Variável - Articulação dos parceiros para a promoção local do emprego
INDICADORES

GUIÃO

Avaliações internas em conjunto do

5 - A intervenção na parceria da instituição que representa foi

processo de parceria, em que o(s)

objecto de avaliação interna? Qual a sua frequência e

representante(s) da cada

modalidade(s)?

instituição-parceira tenha(m)
participado
Reformulação organizativa em face

6 – Na sequência da avaliação interna do projecto, houve

da avaliação interna em conjunto

reformulações organizativas? Qual o papel que a sua instituição
desempenhou nessas reformulações?
[Actualização do diagnóstico das necessidades dos indivíduosalvo;
Modificação (enriquecimento) do conteúdo das tarefas;
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Realização (e respectivo conteúdo) de tarefas não previstas
inicialmente;
Outras (redefinição dos objectivos do projecto…)]
Reformulação organizativa nas

7 - Qual foi o impacto do trabalho em parceria na sua instituição

instituições de origem dos

de origem?

representantes dos parceiros, face

[Métodos de trabalho adaptados;

à experiência adquirida durante os

Relacionamento interinstitucional;

processos de parceria

Outras (acrescentadas pelo entrevistado)]

Aferição qualitativa de cada

8 - Quais as principais vantagens e desvantagens do trabalho

parceiro sobre a dinâmica de

que foi desenvolvido em parceria, em termos das relações que

parceria

se estabeleceram entre parceiros?
9 - Até que ponto é que foram evidentes as diferenças de
envolvimento e empenhamento? Quais as razões que aponta
para estas diferenças?
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LOCAL DEVELOPMENT INICIATIVES: THE CASE OF SÃO PAULO AND
ABCD MUNICIPALITIES10
BRUNO PEREIRA MARQUES
Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
e-GEO: Centro de Estudos de Geografia e Planeamento Regional
Avenida de Berna 26 C 1069-061 Lisboa
pereira-marques@fcsh.unl.pt

Abstract
It was only in 1930’s and, especially, in the 50’s, that São Paulo (and its Metropolitan Region) became the main industrial
hub of Brazil. It was the “Plano de Metas” of President Juscelino Kubitschek that led to the introduction of mass
manufacturing industries, with emphasis on the automobile industry, located in the southeast industrial periphery of São
Paulo known as ABCD and corresponding to the municipalities of Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do
Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires and Rio Grande da Serra.
São Paulo is the biggest city in Latin America and a “Global City”, nevertheless, it is also the “Metrópole das Desigualdades”,
with a chaotic process of urbanization, a largely dilapidated housing and with high levels of poverty and social exclusion.
With the oil crises, which occurred in the 70’s, the ABCD starts a process of productive restructuring that has led to some
industries leaving the area. However, we believe that the conditions are met for the promotion of territorial development
strategies based on local and endogenous factors, throughout measures where the local/regional political power interacts
and establishes partnerships with other territorial actors: government, companies, financial institutions, business
associations, cooperatives, non-governmental organizations and civic movements.

10

This paper represents a synthesis of our Master Dissertation in Territorial Management (specialization in
Territory & Development) presented to the New University of Lisbon. (MARQUES, 2008)

253

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

1. The Studied Area
The State of São Paulo is located in the southeast Region of the country, being the most important in economic terms.
Despite occupy only about 3% of brazilian territory (248209 km2), it concentrates 21,8%11 of the total population and 35,3%12
of the Gross Domestic Product (GDP).
The Metropolitan Region of São Paulo (RMSP), was created in 1973 and brings together the City of Sao Paulo and 38 other
municipalities13, is one of the largest urban areas in the world and the largest in Brazil, with 15444941 inhabitants14 in an
area of only 8051 km2. In economic terms, the metropolitan region contributes to over 50% of state’s GDP and about 18,5%
of national GDP, with a GDP per capita of nearly 64000 USD, almost twice the national average15. «São Paulo, a Capital, é
considerada metrópole nacional por possuir um território de influência que abraça todo o território nacional ocupando o
primeiro lugar na hierarquia urbana e, assim, polarizando todo o território nacional» (LENCIONI, 2004: 153)
In the Metropolitan Region is located the ABCD, an industrial belt originated by the development of manufacturing industry,
mainly automobile industry, at the end of the 1940’s, early 50’s, particularly through the policies of Getúlio Vargas, followed
by Juscelino Kubitchek and its “Plano de Metas”, concerning industrial and import substitution development.

11

According to IBGE, Censo Demográfico 2000 (www.ibge.gov.br) and taking in account that the population of
the country was 169799170 inhabitants and 37032403 inhabitants for the State of São Paulo.

12

According to AZZONI (2001: 135)

13

Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, Caeiras, Cajamar, Carapicuiba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz
de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itaperi,
Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Maiporã, Mauá, Moji das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá,
Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo
do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, Suzano, Taboão da Serra and Virgem Grande Paulista.
(Note: the ABCD municipalities are underlined).
14

According to IBGE, Censo Demográfico 2000.

15

Data from the State Government of São Paulo, in www.stm.sp.gov.br/rmsp.htm.
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Figure 1 - Location of the studied area in Brazil and the State of São Paulo

Figure 2 - Location of the studied area in the Metropolitan Region of São Paulo
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The municipality of São Paulo represents 58,4% of residents in the RMSP. Together with the seven municipalities of ABCD
covers 71,5% of the population residing in the Metropolitan Region, with a population about two and a half times higher than
the average metropolitan.
The centre of brazilian economic geography changed over the centuries, depending on the several production-exportation
cycles of primary products. For that, it was only in the 19th century that São Paulo, thanks to the importance of coffee
production, began to have the current relevance in economic and demographic terms in Brazil.
But it was only in 30’s and, especially, in the 50’s, that São Paulo (and its Metropolitan Region) became the main industrial
hub of Brazil. It was precisely the “Plano de Metas” of President Juscelino Kubitschek that, in the 50's, led to the introduction
of mass manufacturing industries, with emphasis on the automobile industry, located in the southwest industrial periphery of
São Paulo known as ABCD.

Figure 3 - Historical-geographical evolution of economic cycles in Brazil (1500-1930)

Adapted from: ADDAS (2002: 52)
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São Paulo is the biggest city in South America and a “Global City”, particularly considering its modern infrastructure, the
provision of world standard services and the concentration of coordination and command functions associated with
transnational corporations. Nevertheless, it is also the “Metrópole das Desigualdades”, with a chaotic process of
urbanization, a largely dilapidated housing and with high levels of poverty and social exclusion.
With the oil crises, which occurred in the 70’s, the ABCD starts a process of productive restructuring that has led to some
industries leaving the area. However, if the process of industrial reconversion allows a more efficient exploitation of the
“economies of agglomeration”, we believe that the conditions are met for the promotion of territorial development strategies
based on local and endogenous factors.
Indeed, the latest Regional and Local Development theories and policies, seem to give priority to measures where the
local/regional political power interacts and establishes partnerships with other territorial actors: government, companies,
financial institutions, business associations, cooperatives, non-governmental organizations and civic movements.
Therefore, this paper will present a series of local development initiatives16, concerning the studied area, able to contribute to
the resolution of the identified problems.

2. The Evolution of Territorial Development Paradigms
The evolution of paradigms concerning Regional and Local Development has been continuous in the last fifty years. The
development of Regional and Local Development theories was rooted in two different perspectives of the territory: a
functionalist perspective and territorial perspective.
In the functionalist perspective, which follows a “top-down” approach, the territory is seen “only” as hardware for the
implementation of development strategies. With an excluding “differentiation” of territories according to their expertise
productive - François Perroux’s “poles of growth” theory -, where the area in which the pole is located carries a centripetal
action over the periphery, preventing or restricting its development. (PERROUX, 1971; 1978) Taking into account these
assumptions, the ABCD may be a case that reflects, at least partially, an application of the functionalist paradigm in Brazil.
More recently, since the 70’s, the territorial perspective emerged, with a “bottom-up” approach, where the link between the
various local factors is a sine qua non condition for the promotion of Development. In this perspective, the Development
comes from the (inter)action of regional and local actors, which underlies the emergence of concepts such as “Local
Productive System” and “Cluster”.
16

Presented more detailedly in MARQUES (2008).
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In the 90’s, a new paradigm or a change in the territorial paradigm emerged, the inter-territorial paradigm. This suggests a
more flexible and adjusted approach to the current situation, focusing aspects of the interrelationship between different
territories and the organization of network structures adapted to the current context of globalization, as defined by Manuel
CASTELLS (2003).
Regardless of the various theoretical reflections on the role of geographic concentration in Regional Development – “Local
Productive Systems” for Becattini and Garofoli, “clusters” for Porter, “Milieux Innovateur” to Castells and the GREMI,
“Learning Regions”, etc.. It should be noted that different authors always recover some aspects of Alfred Marshall’s research
on the issues of location, «according to an old saying of regional economist, there are only three important variables in
regional growth: location, location and location!» (BLAKELY and BRADSHAW, 2002: 62)
«In regional science different theoretical frameworks are used to study the formation of networks in geographical space.
Some refer to old theoretical approaches like the Marshallian industrial district and externalities (Becattine 1989), and some
refer to more recent developments like the innovative millieu approach (Aydalot and Keeble 1988; Maillat 1991), the “New
Industrial Spaces” (NIS) aproach (Scott and Storper 1992; Storper 1997), the network aproach of innovation (Lundvall 1992;
Gregersen and Johnson 1997; Morgan 1997). Despite the distinct theoretical starting points, there is general agreement on
the importance of geographical space for innovation among these authors (...)» (OERLEMANS et al., 2001: 340)
Indeed, what is important is that the competitive advantages and regional specificity of territories should continue to be
crucial in the future. The question is to what extent the “Industrial Districts” are indeed the territorial structure better suited for
the challenges of globalisation.
Thus, to “survive” in a globalized world, regions need to (re)discover new forms of competitive advantage, based not only on
purely economic aspects but also in the interaction between social, historical, cultural and economic aspects. Do not forget
that «(…) the new economy, like the old one, has losers as well as winners. Whereas some sectors, communities, and
populations have benefited, many others have been left behind.» (BLAKELY and BRADSHAW, 2002: 9)

3. Territorial Entrepreneurship and New Territorial Management
Several ways have been found by territories in order to reconcile the territorial competition for attracting public and private
investment, with the ideals of participatory democracy and human development of communities.
Presently it is considered that the local authorities have comparative advantages in relation to the central state regarding the
creation of conditions favourable to productivity and competitiveness of enterprises. In fact, «as Câmaras Municipais tendem
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a ser cada vez mais vistas como agências que podem intervir para levar os municípios na trilha do desenvolvimento
sustentável (económico, social, ambiental e político).» (SALVADOR, 2006: 327)
Indeed, if we consider that the City Halls have more institutional flexibility, when compared with the central government, and
greater capacity of representation and political legitimacy, the municipalities may be more effective in attracting and
supporting economic activities in its territory, so «el gobierno local capaz de dar respuesta a los actuales desafios urbanos y
de construtir un proyecto de ciudad y liderarlo debe ser un gobierno promotor» (BORJA and CASTELLS, 1997: 151)
Thus, since the 90’s that the local political power, a little bit throughout the world, has gained an increasing “role” at the level
of economic growth (infrastructure, ending bureaucracy, increasing participation of the private sector and business rationality
in public administration, search of consensus around “strategic” priorities, etc.), «levando autores a defender que se estaria a
criar um novo tipo de gestão do território, designado por Archer de “empreendorismo urbano”, por Harvey de “gestão pública
urbana”, por LeGalès de “governação urbana” ou ainda por Fainstein de “mercantilismo local”.» (SALVADOR, 2006: 327)
Here, it is extremely important the concept of “Governance”, understood as the management of public affairs, in conjunction
with citizens’ associations and their organizations, in a broad view of convergence between the interests of the State and its
citizens, seen in this perspective as “shareholders” of a company, «(…) estamos convencidos de que un gobierno local
promotor no puede funcionar según las formas de gestión y de contratación próprias de la administración tradicional.»
(BORJA and CASTELLS, 1997: 162-163)
The “speech” of entrepreneurship is thus justifying new political practices and social relations, as well as an agenda
determined by urban competitiveness and the requirement of an administrative “machinery”, increasingly, efficient.
Moreover, given the geographical dispersion of Transnational Corporations and the increase on trade and financial flows, the
functions of management, control and innovation tend to concentrate on big cities, «a globalização – com abertura de
mercados, tendência para o comércio livre a nível mundial, revolução tecnológica e nos transportes – veio trazer uma nova
tensão entre o global e o local. Um traço fundamental desta tensão é o fenómeno da “metropolização” (…).» (SALVADOR,
2006: 327)
Thus, the “Global Cities” emerge as nuclear points of markets’ spatial organization and articulation. These cities have
different functions in the new International Division of Labour, constituting themselves as financial centers, Research &
Development centers, headquarters of international institutions, business centers, among others (SASSEN, 1991).
In the perspective of Manuel CASTELLS (2003) the increased importance of these cities is due to the new model of network
society, in which the main element of productivity is based on knowledge and information speed and processing.
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For Saskia SASSEN (1991) the process of production activities dispersion and concentration of decision-making processes
is due to the fact that the higher level tertiary functions tend to focus on the “global cities”.
Given the demographic “gigantism” of São Paulo, the largest metropolis in South America, but mainly to its infrastructure, the
provision of world standard service and the concentration of coordination and command functions associated with
transnational companies, São Paulo can be describe as a “Global City”. Even though São Paulo is also the “Metrópole das
Desigualdades”, with high levels of population living in poverty and social exclusion, coupled with a chaotic urbanization and
a dilapidated housing infrastructure, it also has in certain areas of the city (Avenida Paulista, Marginal Pinheiros, Avenida
Luiz Carlos Berrini), a large number of companies, infrastructures and equipment and highly qualified workforce, capable to
match with the main worldwide “Global Cities”, such as New York, London or Tokyo.
Although there is a growing perspective that the nation-states crisis will lead to the creation of an international network of
interdependent and interrelated local governments. (BORJA and CASTELLS, 1997). In this line of reasoning, the
globalization arises as a result of an international restructuring led by developed countries, which began to accept a common
regulation and also impose it to developing countries.
The Nation-States are therefore at the same time, too “big” to solve local problems and too “small” to solve the “new”
economic and social problems resulting from the process of globalization. In the words of Manuel Castells and Jordi Borga,
«sus competências no son suficientes para controlar los flujos globales y su organización suele ser demasiado rígida para
adptarse a los cambios constantes del sistema mundial» (BORJA and CASTELLS, 1997: 31)
Nevertheless, the Nation-States should continue to exist, even just for the sake of “economies of scale”, and to ensure
certain costly or technical complexe public services (armed forces, justice, diplomacy, etc.), that for financial and political
reasons are impossible to be provided by local authorities.
Thus, it is assumed that the Nation-States should maintain with local governments a more decentralized, more contract
based and less hierarchical relation, «la reconstrucción de un estado flexible y dinâmico, articulado entre sus diferentes
niveles, parece la única posibilidad histórica de superar las tendencias disolventes de la sociedad de la información inscritas
en la dicotomia entre los flujos de poder y el particularismo de la experiencia, al introducir una nueva perspectiva en la
gestión de las ciudades.» (BORJA and CASTELLS, 1997: 31).
Despite this perspective, we must not also fail to consider that this whole role of Nation-State restructuring, represents a
deregulation, to free the central government of much of their social responsibilities and powers, transferring them to the
municipalities.
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As had the opportunity to explain previously, from the 70’s, with the boost of “Local Productive Systems”, “clusters” or
“Industrial Districts”, among others, that the “local” has been gaining an increasing importance in terms of economic
development, «as cidades são a “riqueza das nações”, cuja competitividade deve ser potenciada. [Tem] havido uma
transferência de arena onde os conflitos sociais se [desenvolvem] – o território das nações – para o território das cidades.
Assim as cidades seriam não apenas centros da economia mundial, mas também os novos protagonistas políticos.»
(SALVADOR, 2006: 330)
One of the advantages of the “local” refers to the fact that the capacity for innovation depends not only of a proper education
system, but also to the existence of certain equipment, research centers and urban services related to issues such as
housing, culture, environment and health, able to attract the necessary qualified workforce.
Thus, since the end of the 70’s, beginning of the 80S, have emerged new methodological tools such as the Strategic
Planning, Territorial Marketing17, Development Agencies, or Public-Private Partnerships (PPP’s), among others, and that you
can configure what is called “New Territorial Management”.
Not being by far the purpose of this paper to study deeply these “new” forms of territoral intervention, we can only make a
brief presentation and definition of them, especially if we consider that many of the projects and initiatives developed in the
area under study, fall in these types.
The Strategic Planning emerged in the 60’s as a tool of the business sector to improve the internal organisation and
operation of businesses.
In the 80’s, several US Cities (San Francisco, Philadelphia, Memphis) and States (California, Ohio, Wisconsin) began to
draw up strategic plans aimed at attracting investment, promoting economic growth and urban regeneration, creating the
Territorial Strategic Planning, reproducing the logic of business strategic planning, «strategic planning is the most
appropriate approach for all communities. This is a future-oriented approach that builds a local economy on the basis of local
needs. (…) The strategic style of planning thus boils down to doing the everyday business of local government with one
additional long-term objective firmly in mind: economic development.» (BLAKELY and BRADSHAW, 2002: 93-94)
The implementation of the Strategic Planning to cities and regions represents an orderly effort to produce fundamental
decisions and actions that lead a certain territorial “organization” (municipalities, regions, countries) to achieve the objectives
previously proposed.

17

According to G. Rosa and J. Lúcio, «o Planeamento Estratégico, e, mais recentemente, o Marketing
Territorial, definem-se como “ferramentas” a que se pode recorrer para conhecimento e delineação de
estratégias que visam a promoção do território». (ROSA and LÚCIO, 2002: 156)
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In fact, «perante o novo contexto de planeamento, um dos desafios que se coloca no processo de planeamento é a
integração das dimensões das mudanças sócio-territoriais num quadro de referência estratégico e a tradução de princípios
estratégicos em critérios de decisão adequados (…). A formulação de trajectórias de desenvolvimento do território requer
um esforço de cooperação multidisciplinar e de construção de consensos em torno das ideias chave do projecto de
desenvolvimento (…).» (FERNANDES, 2006: 43)
The emphasis on “action” comes from the desire to avoid inconsistency between goals and means of operationalization often
found in traditional planning. The “interactive and participatory nature” seek to incorporate a broad spectrum of actors in the
decision making process, in order to join forces and achieve consensus.
The importance given to actors’ participation, more then related to ethical reasons, comes from the assumption that the
power is actually shared between actors with their own strategies that should be compatibalized.
ASCHER (1995) believes that the cities have great similarities with the companies:
•

They face international competition;

•

Their development depends on economic factors;

•

The local politician is, increasingly, a manager and not the “owner” of the city.

The Territorial Marketing can be considered as an approach to Local and Regional Development based on a set of marketing
and communication techniques aimed to create a “trademark”, establishing the “market” position of a given territorial entity,
as well as advertising and promoting the economic, social or environmental factors, capable of attracting tourists, investors
or new residents, «(…) “Vender a cidade converteu-se numa das funções básicas dos governos locais e num dos principais
campos de negociação público-privada”. Trata-se pois de um conjunto integrado de políticas destinadas a impulsionar o
crescimento económico, que englobam a totalidade da agenda pública voltada para a competitividade dos territórios.»
(SALVADOR, 2006: 336)
The Territorial Marketing can be used to:
•

Improve the image and attractiveness of a site;

•

To develop its economy;

•

Build and foster a local actors’ network in an integrated and sustained development logic.

The Territorial Marketing integrates research actions on the promoting territory, namely the desires, motivations and needs of
its inhabitants and investors and may also include operations of boosting local economic actors’ networks and businesses18.
However, «(…) o marketing territorial não se mede à luz de critérios quantitativos, como sejam as quotas de mercado. Com
18

On the use of GeoMarketing in Territorial Marketing actions, see ROSA and LÚCIO (2002: 156).
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efeito, o marketing territorial está submetido a critérios qualitativos, como a satisfação dos residentes ou a atractivamente do
território. (…) Por outro lado, o marketing territorial é sensivelmente diferente do marketing político. Este último procura
convencer os eleitores, num determinado momento. Pelo contrário, o marketing territorial dirige-se tanto ao público existente
como ao público potencial (…). É conveniente distinguir o marketing territorial do marketing das colectividades territoriais.
De facto, o marketing das colectividades territoriais respeita apenas a um actor, institucional, enquanto que o marketing
territorial implica a intervenção de actores privados e/ou públicos, cujas acções visa coordenar.» (BENKO, 2006: 12)
The growing need for Territorial Marketing arises from the fact that all territories compete among themselves for investment
and skilled human capital attraction, for such they need to promote actions about something unique and appealing they have
to "offer". For that«marketing a community is very much like marketing a product. Product and market research are employed
to determine what type of assets a community has to offer, in what markets, and to what type(s) of clients» (BLAKELY and
BRADSHAW, 2002: 292)
A Regional/Local Development Agency is an operational structure which seeks to identify the territorial development or
sectoral problems existing in a given region, for that it uses a set of measures for the implementation of projects tailored to
the specific characteristics of each area.
We can consider the «agências de desenvolvimento como sendo organizações de mediação entre o Estado, o mercado e a
sociedade, através das quais se instrumentaliza a estratégia de desenvolvimento local. (…) As agências de
desenvolvimento podem realizar várias funções, nomeadamente: prestar assessoria pontual aos gestores locais na tomada
de decisões; os seus técnicos podem diagnosticar o estado da situação dos projectos e propor medidas para os ajustar aos
objectivos que as organizações locais pretendem; podem promover, impulsionar e coordenar a realização de investimentos
em matéria de transportes e comunicações; podem estabelecer mecanismos que permitam a reestruturação produtiva de
carácter selectivo, necessária para fortalecer a competitividade local.» (CABUGUEIRA, 2000: 132)
Indeed, the Local and Regional Development programmes organized by central governments do not always present models
compatible with local realities, since they are based on their own policies and strategies and, usually, do not take into
account the local community interests. In this view, it is considered that the ideal development aims to integrating the local
community in processes of sustained social and economic development, in order to adjust their productive capacity to market
trends.
In this process the individual business actions can not act alone and need to be integrated in working groups, involving the
local public and private actors in a concerted manner, in order to create new models of production, trade and services. This
is the “embryo” of a Local Development Agency, «development corporations, or “joint power” organizations, that involve
government as well as business and community are the most used form of organization because such organizations
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continue to enjoy government and private support. In some instances, however, the organziation is given too little power or
responsibility from either the private sector or government agencies.» (BLAKELY and BRADSHAW, 2002: 347)

In some cases, are the Public-Private Partnerships (PPP's) that present themselves as the most
efficient method of promoting local development. In fact, «une attention particulière doit être portée à la
dimension “locale” des projets conduisant à des partenariats public-privé. D’abord, la plupart de projets
partenariaux public-privé ont dans les faits une dimension territoriale três marquée. Ils mettent souvent
en oeuvre des collectivités territoriales; leurs effets s’inscrivent dans des espaces géographiques
circonscrits; c’est meme dans le nombre de cas cet effet géographiqement sélectif qui est recherché
(projets dits de “développement local”.» (GILBERT, 2002: 191)
The PPP's are characterised by setting a long-term relationship between public and private entities in order to establish a
service and may, or not, require the conception, financing and construction of public infrastructure for this purpose, «la notion
de partenariat public-privé recèle en effect une idée nouvelle, par rapport aux institutions que l’on vient d’évoquer, celle
d’une association et d’une solidarité entre les associés. En ce sens, elle s’oppose à la représentation traditionelle que
donnent les doctrines liberals des rapports entre l’État et l’économie, et qui est fondée sur l’idée de leur séparation.»
(MARCOU, 2002: 14)
As a long-term relationship, allows the public partner to transfer to the private partner the risk of the project conception, since
it is for the private partner to ensure the provision of the contract service throughout the period of the partnership. For that «la
première fonction du PPP est donc d’établir une interdependence et une solidarité entre l’engagement de la puissance
publique et celui du secteur prive. Cette solidarité est le support d’une mutualisation des risques.» (MARCOU, 2002: 37)
This risk transfer to the private partner means that the public partner can not always define the requirements for the
development of the project, and its role is focused only on the definition of results to be achieved and the level of quality
desired.
A partnership can only be justified if the efficiencies achieved are large enough to offset the financial costs. Achieving these
gains in efficiency implies the establishment of a partnership for the ably conception and implement of the project, free of
restrictions other than those strictly necessary to meet the public interest. To assess the justification of a partnership is
therefore essential to develop a financial model that allows a comparable public cost, «the hallmark of the U.S. experience in
local economic development – whether in government or in the neighbourhood – is the combination of the resources of the
public and private sector in just the correct balance to attain objectives neither could attain alone.» (BLAKELY and
BRADSHAW, 2002: 97)
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Projects likely to be considered PPP's are very diverse: equipment management, provision of public services, strategic
planning, territorial marketing, contracts, programmes (cooperation with the central government), urban design projects
(replacing the traditional legal framework and regulation on land use and occupation). Indeed, in some cases the PPP's «(…)
tornaram-se a base da política urbana: os incentivos fiscais de base local às actividades privadas em construção –
empréstimos públicos, isenções fiscais, financiamento em leasing - aumentaram exponencialmente. Também se divulgaram
as práticas de contrapartidas em terrenos ou infraestruturas.» (SALVADOR, 2006: 329)
Indeed, local political authorities can play an important role, through linkages between the various stakeholders in the
territory, providing the necessary conditions for the “Endogenous Development” and/or the emergence of the “innovative
milieu”.
Therefore and considering that the most recent Regional and Local Development theories and policies, such as the ones
described in this chapter, seem to give priority to measures where the local/regional political power interacts and establishes
partnerships with other territorial actors: government, companies, financial institutions, business associations, cooperatives,
non-governmental organizations and civic movements.
The next chapter presents a selection of local development initiatives, concerning the studied area, which we believe are
able to contribute to the resolution of the identified problems.

4. Local Development Iniciatives in the Municipalities of São Paulo and the ABCD
As we have seen previously, local authorities may have a key action in encouragement, promotion and implementation of
actions and measures that seek local development, particularly if associated with the central power and, especially, local
economic actors.
In the case of Brazil, from 1988, with the promulgation of a new and democratic Constitution, the Brazilian state has become
highly decentralized, promoting the municipalities to the category of autonomous entities of the Federation, with autonomy to
manage their own public policies, something that so far, was nonexistent in Brazil. However, to promote this decentralization,
the Brazilian state has made a huge step towards the process of economic development, since the policies would be specific
to each sub-national level, respecting the particular characteristics of each region, contrary to what happened before, when
the policies were centralized. «Both the federal government and local officials have tacitly agreed that national government
should remain in the background, using its money but not muscle is to bring about economic change.» (BLAKELY and
BRADSHAW, 2002: 42)
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The establishment of best practices for Governance becomes fundamental for a correct interaction between civil society
organisations, companies and public power; specially since this model of economic development involves all actors, with
their different experiences, cooperating in order to create a virtuous cycle of learning and dissemination of knowledge.
(LOPES and SILVA, s.d: 2).
However, there is a need to incorporate a long-term vision of management in public places, because: «As gestões
municipais no Brasil nunca se caracterizaram por planejamento de ações, muito menos o planejamento estratégico
orientado para a construção das condições de sustentabilidade do desenvolvimento, equacionando o desenvolvimento
econômico com a melhoria das condições sociais e com a preservação do meio ambiente. (...). Poucas são as prefeituras
que realizam algum tipo de planejamento de ações ou planos de desenvolvimento articulados com asociedade e com os
potenciais agentes promotores do desenvolvimento. (Hoffmann, 2003, p. 26).» (LOPES and SILVA, s.d: 11)
Far from being an exhaustive choice, the selection of projects and initiatives presented in this paper represent only a part of
those studied in our previous work (MARQUES, 2008).
Thus, we present a set of initiatives in areas such as entrepreneurship, taxation, education, vocational training, environment
or tourism, which we believe that can contribute decisively for local development in the area.
The perspective that we tried to undertake in this work is based more on a local economic growth logic. In this sense, it
becomes clear that measures related with the education, vocational training and support for entrepreneurship have been
privileged, as opposed to direct actions focused on combating poverty, such as food distribution and housing.
In fact, «na formulação de políticas e programas destinados a superar pobreza é possível (…) formular outros tipos de
políticas (sem dúvida, não excludentes com as anteriores), cujo objetivo essencial seja identificar e impulsionar novos
projetos produtivos e atividades geradoras de emprego em nível local, a fim de criar fontes endógenas de crescimento
econômico e complementar assim as ações de tipo redistributivas antes citadas com iniciativas locais de desenvolvimento.»
(ALBUQUERQUE, 1998)
The group of projects and initiatives that we will present, referring to the eight municipalities under study, is classified into
four main thematic categories: Business/Entrepreneurs and Production Incentives; Vocational Training and Qualification;
Accessibility and Transport; and Tourism and Environment. In the case of Rio Grande da Serra, because of multi-thematic
nature of the project “Establishment of the Forum for Sustainable Development of Rio Grande da Serra”, focused on three
main axes, (Economic Development, Social Development and Urban Development and the Environment), led us to create a
new category entitled Constitution/Participation in Development Promotion Organizations.
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The analysis of the summarized table (in Portuguese) immediately highlights the preponderance of projects in the area of
Business/Entrepreneurs and Production Incentives, followed by the Vocational Training and Qualification and in a relatively
smaller number by Tourism and Environment and Transport and Accessibility.

Figure 4 - Summarized table for the presented initiatives
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Source: MARQUES (2008: 193).
In the city of São Paulo, the construction of the Subway Line no. 4, in 2005, was made under a Public-Private Partnership.
Since then, other public-private partnerships have allowed the construction of the Airport Express, the Garulhos Train and
the Campinas-Vale do Paraíba-Porto de São Sebastião Export Corridor. The 2004-07 plurianual plan also expects that
financing from private initiative can be applied in projects related to health, sanitation, transport and communications and
education.
Regarding the initiatives of the Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, there is the implementation of the Structural Axis
no. 6 - Regional Identity and Institutional Structures, in order to encourage the establishment of public-private partnerships
for the development of investment, modernization of the political and institutional municipal organization, as well as
promoting the appearance of a regional civic community capable to support small local based businesses.
Considering the influence of literacy and education levels in the capabilities and potential of Human Capital, in labour,
technical, and even technological and organizational innovation terms, we understand the importance of this program, and
other similar, in promoting the “take off” for economic growth and development in the ABCD.
In fact, as we saw in the summarized table, there is a wide group of initiatives under the Vocational Training and Qualification
which demonstrate the political and social relevance of these actions, besides the above mentioned importance in economic
and development terms.
In this sense, the case of MOVA (Movimento Regional de Alfabetização de Jovens e Adultos - Regional Movement for the
Youth and Adult Literacy) emerges as one of the most important initiatives of the Consórcio Intermunicipal do Grande ABC,
not only because it is present in six of the seven municipalities of the ABCD (São Caetano do Sul being the exception), but
also because it has an important role in improving population literacy and education, especially children, who had no
opportunities for education. This project also stands out because it aggregates efforts of several entities, such as City Halls,
entrepreneurs, trade unions, churches, popular movements and universities.
Besides the above mentioned adults’ education, there are also initiatives for training in the fields of: computer science,
vocational and technical training, higher education and entrepreneurship promotion.
Indeed, the promotion of entrepreneurship, self-employment and the creation of micro-enterprises is a constant presence in
several of the initiatives presented and grouped in the category of Business/Entrepreneurs and Production Incentives.
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In the city of São Paulo, the “Banco do Povo” opened in 2007, an entrepreneur assistance post in the Eastern part of the
City, one of the poorest and most problematic. The success of this initiative, led to the opening of new units in other parts of
the city. Also the Centers for Labour Support have been supporting the micro-entrepreneurs.
Even in São Paulo, the Agricultural Pole of Parelheiros has a training and entrepreneurship center. Even the Social
Productive Arrangement Program, the result of a partnership between the City Hall and IBRATEC, undertakes various
initiatives, including the promotion of entrepreneurship.
Under the initiatives of the Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, the Export Support System (SAX - Sistema de Apoio à
Exportação) offers training in entrepreneurship.
Also in the city of Santo André the “Banco do Povo” supports and assists the implementation of micro-enterprises. Moreover,
the Public Incubator for Popular and Solidarity Economy (IEPS - Incubadora Pública de Economia Popular e Solidária)
supports popular and solidarity ventures in order to create independent and self-managed working places. Under the Food
Festival, the Santo André’s Department of Economic Development and Social Action, with SEBRAE and the Jornal do
Grande ABC, provides support for Marketing and Entrepreneurship initiatives.
In São Bernardo do Campo, the City Hall promotes entrepreneurship through its monthly publication “Boletim Económico”.
Another important issue is the possibility of introducing a discipline of entrepreneurship in all schools of the city under the
Young Entrepreneurs Program.
In São Caetano do Sul, the Commercial and Industrial Association also offers support and management services to the
entrepreneurs.
In Diadema there is a project for Self-Managed Incubated Initiatives, through a support program for new businesses,
formalisation of informal enterprises and legal advice for entrepreneurs. In this context, tax incentives can go to 80% in tax
reduction.
In the city of Ribeirão Pires, the Tax Financing Program supports entrepreneurship. Also, the municipality has enabled
unemployed citizens to attend training courses in partnership with the Hidelpa company, which includes courses in
entrepreneurship. Note also that, under the “Festival do Chocolate”, have been conducted courses in entrepreneurship.
The Rio Grande da Serra City Hall awards the title of Emeritus Entrepreneur, recognizing private initiative and
entrepreneurship in the city. As in other municipalities reviewed, the “Banco do Povo” finances potential micro-entrepreneurs.
Its important to mention that, in 2007, was held the First Meeting of Local Entrepreneurs.
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Yet under the Business/Entrepreneurs and Production Incentives is important to focus on the creation of Business
Incubators, which aim to create an “Innovative Milieu”.
The Consórcio Intermunicipal do Grande ABC promotes several initiatives in this direction. Considering the importance of the
secondary sector in the region, it seeks to create conditions for the maintenance of automobile industries already installed in
the region, as well as the regional industrial park of car components, by supporting the creation of technology-based firms’
incubators, industries cooperatives and the strengthening of capital-labour relations.
Also the initiatives supported by Structural Axis no. 11 - Education and Technology, seek the establishment of a
Technological Pole in the ABCD made of: Research & Development and Dissemination of Technology Centers, University
Research Centers, Technological Incubators and Technology Parks.19
In 2000 there was a plan for the installation of five incubators in the Region of ABCD, in partnership with the Agência de
Desenvolvimento do Grande ABC, which coordinates and manages the processes. The municipalities provide the land and
SEBRAE offers financial resources and technology. These incubators emerge as support and development structures for
micro, small and medium enterprises. Companies chosen to participate in this project will have the infrastructure,
administrative support, provision of equipment and the workplace at low cost, as well as access to professional qualification
courses.
The Consórcio Intermunicipal do Grande ABC offers the Incubator Programme for Cooperatives and Associations, which
offers monitoring and advice in legal, administrative, accounting, economic, products dissemination and training areas to
companies willing to join.
In the municipality of Santo Andre, the Public Incubator for Popular and Solidarity Economy, framed by the Public
Employment, Work and Income System, offers favourable conditions for the development of productive chains and networks
of enterprises and popular solidarity, boosting the local economic development.
In São Bernardo do Campo we can also find a project for business incubators, where the municipality, in partnership with
SEBRAE, the Furniture Industries Association of the Greater ABC, the Bank of Brazil and the State of São Paulo Industries
Center, offer to companies, technical and management support, as well as a place for settlement.
In São Caetano do Sul, the Technology Institute develops a, technology-based, business incubator which will come into
operation in early 2008.

19

For a presentation and analysis of the portuguese main technological park, TagusPark see, for example,
MELO and BAPTISTA (2002: 51-79).
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In 2007, the São Caetano do Sul City Hall promoted an agreement with the Maua Institute of Technology (ITM) with the
perspective of approching industries and cientific investigation. The initiatives covered by this partnership include the
promotion of IMT courses and degrees throughout the local enterprises, the creation of new courses adapted to the
companies’ needs and the encouragement of investment, from local businesses, in technology.
Again, Mauá also have a project of business incubators, in partnership with the SEBRAE and Agência de Desenvolvimento
do Grande ABC, which seeks to encourage the materialization of new businesses, but also the formalization of existing
enterprises. The sponsoring entities provide facilities for new ventures, as well as technological support and management.
Another interesting aspect in all the initiatives described ip is that they encourage the “economies of proximity” or, if you
prefer, seeking the creation of “clusters” or “Local Productive Systems”.
In the city of Sao Paulo, particularly in Itaím Paulista, there is a project which seeks to install community farms, linked to a
processing plant. At the same time they encourage local producers and try to attract new farmers, through partnership
training with the School of Agronomy at the University of São Paulo. The expectation is to create a center of micro and small
agricultural entrepreneurs in the region, allowing the emergence of economies of proximity.
The Consórcio Intermunicipal do Grande ABC presented in 2004 a project to develop a Local Productive Arrangement (or
“Local Productive System”), with technical and financial support of SEBRAE, which aims to sustain growth of micro, small
and medium enterprises in cars components, tools and plastics sectors. It also promotes the integration and cooperation
between entrepreneurs who were former competitors and now enjoy the benefits of working together. This project also
provides partnerships with universities in terms of Research & Development.
This latter project can be of great importance for local and regional economy, where the automobile industry (and other
related sectors, with emphasis on the car components) have a great importance in terms of output and employment.
Taking into account the analysis and characterization of the territory under study, we can see that we are in the presence of
a heavily urbanized and industrialized area, which contains important “pockets” of urban poverty. Thus it is a somewhat
surprising that there is a very reasonable number of initiatives in the tourism sector.
Indeed, initiatives such as the Municipal Tourism Plan, the Roadway Tourist Sinalitation Project and the “Stay Another Day”
programm, have demonstrated the growing importance of tourism in the city of São Paulo, specially in terms of consumption
tourism and, mainly, business tourism (5 million tourists/year, almost 50% of total tourists received).
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On the other hand, events such as Formula 1 Grand Prix at Interlagos, the motorshow, the Biennale of Arts, the Film
Exhibition of São Paulo and Boat Show show the importance of São Paulo as a major tourist destination. In 2007, São Paulo
was even elected as the third best city for sightseeing by brazilian magazine Viagem & Turismo.
The Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, throughout the applying of Structural Axis no. 4 - Diversification and
Strengthening of Production Chains, seeked to boost regional sustainable tourism, with emphasis on the sectors of
ecological, business, cultural and sports tourism.
In 1999 was set up a Regional Action Plan based on the National Program for Tourism Municipalization and in 2002, a
document entitled “Turismo Grande ABC – 7 Estrelas” was created, which presents the main sights of the seven
municipalities. The image of the region has also been promoted by creating the slogan “Grande ABC. Aqui Você Tá Com
Tudo”.
Note also the production of a institutional film about the ABCD, the creation of a tourism supplement and a gourmet guide in
partnership with the Jornal do Grande ABC, the recovery and restoration of monuments and rural pedistrial paths, for
example, the Caminhos do Mar – Pólo Ecoturístico; the use of the Serra do Mar and Billings dam for activities such as
fishing and amateur boat tours; dissemination of cultural events, and the construction of a Convention Center in the ABCD
targeted for business tourism.
The municipality of Santo André created in 2001, a program to revitalize the railway and industrial town of Paranapiacaba,
which has increased the number of tourists in more than 500% between 2001 and 2006. In this town is still held the Winter
Festival of Santo André which is already in its 7th edition.
Also at a city’s tourism promotion level, Santo André City Hall conducted campaigns through distribution of maps, postcards
and leaflets. We should also mention the support on the creation and promotion of tourist business and agencies in the city.
On the other hand São Bernardo do Campo has created a brand image: “São Bernardo – Capital do Automóvel”. This
project, which includes the deployment of tourist infrastructures and leisure and entertainment complexes, will be financed in
80% by the Federal Government.
São Caetano do Sul created a history roadmap, which includes the most significant moments in the history of the city;
churches; infrastructure linked to old railways, a former industrial park and a historical museum of the city, with the objective
of creating income in tourism and benefit from the historical legacy of the city.
The municipality of Diadema, in partnership with the city's food establishments and the ABCD’s Union of Accommodation
and Alimentation, organized this festival to promote the city and the development of tourism.
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Ribeirão Pires hosted a Chocolate Festival that in 2007 was already in its third annual edition. This initiative has been a
success and has become one of the characteristic elements of what is already known as the “City of Chocolate”.
There have also been organized cycling tours monitored by trainees of the courses taught under the Ciclotur and Citytour
projects.
Given the hydrological features of Ribeirão Pires there was a bet on the “Estância Turística de Ribeirão Pires” targeted for
ecotourism. Another important activity was the organisation of the 1st Ribeirão Pires Tourism Seminar, where topics such as
Sustainable Planning, Ecotourism and Planning and Management of Tourist Trails were discussed. As a result of this
seminar, initiatives to promote activities such as hiking, bike and motorcycle path, climbing or rappel were taken.
In Rio Grande da Serra, was created the Municipal Council of Tourism, as a deliberative body whose main function will be
the deployment of municipal policy on tourism for the development of “Sustainable Tourism”, seen as a factor of
development and environmental preservation. Related with this Council it was created, in 2002, the Municipal Tourism Fund,
and, in 2004 the Municipal Fund for Support of Sports, Recreation and Tourism.
The city has also developed radical tourism, encouraging the practice of various sports, such as rappel, walking and jeep
paths, among others.
Other initiatives are related with environmental protection measures, largely focused on issues related to basic sanitation. In
the city of Sáo Paulo the Green Factory Project has sought to defend the water springs from the “invasion” resulted from
population and urban growth.
One aspect developed by the Consórcio Intermunicipal do Grande ABC under Structural Axis - Urban Environment Quality
concerns the implementation of programmes of sanitation, collection and processing of solid waste and environmental and
landscaping remediation of public areas.
In Santo André the Eixo Tamanduatei Project covers several objectives at the level of urban, economic, social and
environmental requalification of the historic industrial area located in the floodplain of Rio Tamanduateí and along the
railway.
In 2007, São Caetano do Sul joined the State project Município Verde, which seeks the development of policies for
preservation of the urban environment. They have also set targets, which aim to improve environmental conditions in the city.
São Caetano do Sul will be the first municipality in the metropolitan region of Sao Paulo with coverage rates of treated
sewage, solid waste and supply of drinking water of 100%.
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Mauá established in 1999, the guidelines for environmental planning in order to set up programmes of organising municipal
environmental management system and strategies that will guide the qualification, protection, restoration and environmental
regeneration in the city. That document also includes several strategic areas of intervention, including Environmental
Education, collection and separation of waste and sanitation.
Under the Environmental Education and the collection and separation of waste, it is particularly highlight the AGIR-Mauá
program, created in 2007 and result of a partnership between the City Hall, the Regional Directorate of Education, the
Suzano petrochimical company, the School of Mauá and Santo André Foundation.
Ribeirão Pires have been carried out awareness campaigns on environmental and signed up several protocols and
partnerships aimed at environmental and landscap preservation, with special emphasis on recycling of waste and use of
alternative energies.
The city also joined the State project Município Verde, with the aim of promoting successful measures at the level of
environmental preservation, that can be reversed in public funds to be applied in new campaigns for environmental
protection.
In 2007 began the biggest sanitation work ever held in the city, which will ensure safe drinking water, the cleaning up of the
Billings dam and sewage treatment, resulting from a partnership between the City Hall and the State of São Paulo’s
Sanitation Company. Ribeirão Pires is also the first city of the ABCD with stations for monitoring underground water quality,
through a partnership between the City Hall, SABESP and Saenge and AOS contractors.
Rio Grande da Serra created in 1994, the City Council for the Environment Defence as a mainly advisory body with the goal
to propose guidelines for implementing the municipal environmental policy. Since then, it have been carried out numerous
environmental awareness and training campaigns, among entrepreneurs, students and general population. As well as
campaigns for technological modernization of industries; planting of trees; collection of garbage; decrease of sewage and
toxic gas emissions, improving the quality of water and sewerage system and urban interventions in areas of environmental
risk.
An important aspect of the presented initiatives refers to the administrative modernisation and improvement on decisionmaking instruments available to municipal services, particularly through the implementation of Geographic Information
Systems (GIS's).
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The city of São Paulo, implemented the Atlas of Labour and Development, installed in a GIS, which 200 thematic indicators
on education, health, income and work, which is used as a tool to support decision making on public and private initiatives,
using geomarketing techniques.
Santo André created in 1997 an Administrative Modernisation Project that led to the development of several initiatives to
improve access information and contact between the various municipal departments. This project sought to develop a new
form of Governance - the Electronic Government, which seeks the creation of online services with the aim to provide better
communication with citizens and local businesses. In this context there is also the e-project SIGPro which is an initiative in
order to provide free information throughout the City Hall website based on a GIS software.
Other similar initiative was the acquisition by the Municipality of São Bernardo do Campo of statistical data and making them
available by creating a tool of WebGIS called GeoPortal and accessible online. Among the features available there is a
Municipal Statistical Compendium, Thematic Mapping, Cadastral Information Sheets and textual and spatial information on
the municipal town planning legislation.
In summary we can say that the number of local initiatives development for presented is extremely varied. It shows there is a
municipal dynamism, in which public entities (local, state or federal) act alone or in partnership with the private sector and
with non-governmental or non-profit organization (3rd sector), with the aim of promoting local Development.

5. Final Remarks
The participation of the interested groups or beneficiaries in the definition, implementation and monitoring of “Endogenous
Development” policies is crucial. The arguments in favour of participation highlight its importance to the effectiveness of the
Development Policies, good Governance, sustainability, training and accumulation of Social Capital, as well as for the
democratization and strengthening of civil society.
In short, it can be noted that the number of local development projects and initiatives presented is extremely diverse,
although many of these initiatives are still fairly recent (or not being so recent, do not have yet measurable results). There
seems to be a dynamic in the analysed municipalities, in which the various public bodies, local, state or federal, “combine”
with the private sector, NGO’s or non-profit organization (the so-called 3rd sector), with the aim of promoting a local and
sustainable “Endogenous Development”, with the ultimate aim of promoting the improvement of the populations’ living
conditions.
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Far from being an end in itself, this paper presents some potential “paths” for the future of São Paulo and the ABCD. In this
sense, the lines of enquiry to follow should monitor the implementation of the presented measures, its degree of adaptation
to the reality and the positive impacts generated.
Another interesting line of research could be the implementation of the analysis conducted for the remaining municipalities of
the metropolitan region of São Paulo or even to the regions of Campinas and Santos, especially considering the polarization
exerted by São Paulo and the expansion of its metropolitan influence area in direction of these regions.
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Resumo
Este trabalho trata das principais estratégias de desenvolvimento regional, duas das quais se destacam
particularmente. Uma primeira, que se baseia em grandes investimentos produtivos em geral concentrados em empresas
que se localizam territorialmente e produzem acentuados efeitos para a frente e para trás. Ela predominou nas décadas de
1950 a 1970. Uma segunda estratégia, nascida com a crise econômica mundial dos anos de 1970, tem como sustentação
as pequenas e médias empresas e a geração de C&T, e funcionam em redes. Associando formas de concorrência e
cooperação, essa estratégia tende a ser solução única nos países desenvolvidos. Nossa hipótese é que no Brasil a
estratégia mais adequada deve comportar os componentes das escalas industriais macro e micro, em decorrência das
especificidades desse país: disponibilidade de ampla gama de recursos naturais e domínio completo de tecnologias
empregadas na produção de bens demandados no comércio internacional.
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Desde o surgimento das políticas de desenvolvimento regional na década de 1930, as visões e as maneiras de
abordá-las, consequentemente os seus conteúdos, têm mudado ao longo do tempo. Buscamos discutir em que sentido se
dão essas mudanças. Do ponto de vista metodológico, consideramos fundamental comparar experiências de modo a situar
a realidade brasileira.
As políticas regionais e urbanas são originárias da Inglaterra e dos Estados Unidos no contexto da crise de 1929,
com o objetivo de combater os desequilíbrios espaciais, acentuados com a crise econômica. Essas políticas foram
seguidamente adotadas pelos principais países do centro e da periferia. Com base nas diferentes experiências, podemos
admitir uma periodização que distingue dois momentos: o primeiro, de 1930 a 1980; o segundo, de 1980 ao presente.
1. Políticas regionais até 1980: a abordagem macro
1.1 Teorias e práticas nos países centrais
A Inglaterra e os EUA, onde o sistema capitalista mais avançara, foram também os países mais atingidos pela
crise mundial de 1929. Em conseqüência disso, as disparidades de renda inclusive no plano geográfico foram
particularmente fortes nesses países, que, por isso mesmo, deram os primeiros passos em matéria de políticas de
desenvolvimento regional e urbano. No caso inglês, a escala de intervenção foi a do país como um todo numa visão macroespacial, portanto. Os Estados Unidos, por sua vez, criaram uma política para soerguer uma vasta região devastada por
práticas de exploração intensiva de seus recursos naturais. O plano da Tennessee Valley Authority (T.V.A.), a vitrine do
New Deal, foi um plano de âmbito global, na escala da região.
À frente das concepções desses modelos estiveram os urbanistas, que fizeram uso de um pouco de teoria e muito
trabalho empírico. Lembremos que a idéia dos vales e bacias fluviais como o melhor recorte para o planejamento regional é
também dos urbanistas (no caso, Geddes, apud HALL, 2003).
Na primeira metade da década de 1950, economistas de inspiração keynesiana e defensores de reformas
realizaram estudos que contribuíram para pensar os problemas do desenvolvimento regional. Das obras desse conjunto de
autores destacaremos as de Myrdal e Perroux.
Myrdal e Perroux
A questão regional, em sua dimensão ampla, fica em plano secundário na teoria neoclássica. Segundo esta, o fato
de que as atividades econômicas distribuíam-se desigualmente no espaço era uma mera contingência, passageira, pois a
longo prazo os efeitos do progresso técnico e dos investimentos se fariam sentir não apenas setorialmente como também
espacialmente.
Em termos gerais, a análise neoclássica tendia a ver no sistema econômico um conjunto de automatismos
articulados decorrentes da idéia de equilíbrio, oriunda de uma preocupação de associar aos fenômenos sociais os mesmos
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princípios da Física, particularmente da mecânica racional. O princípio básico é de que a toda ação corresponde uma
reação igual e contrária: a demanda é uma reação à oferta e vice-versa. As elaborações mais requintadas desse tipo de
raciocínio conduziram aos modelos de desenvolvimento equilibrado (FURTADO, 1970).
Para Gunnar Myrdal, “o jogo das forças de mercado tende, em geral, a aumentar e não a diminuir as
desigualdades regionais” (MYRDAL, 1972). Isso ocorre porque os fatos sociais tendem a seguir um processo de “causação
circular” segundo o qual uma transformação não provoca mudanças compensatórias, mas, antes, sustenta e conduz o
sistema com mais intensidade, na mesma direção da mudança original. Ou seja, não há uma tendência à redução das
desigualdades regionais, como postula a “economia tradicional”. Na visão do autor, o desenvolvimento é um processo de
equilíbrio instável, marcado pela expansão de certos centros ou áreas, onde se observam dois tipos de efeitos: propulsores
e regressivos. Os primeiros beneficiam as áreas dominadas e os segundos drenam recursos destas. As forças de mercado
fazem com que os efeitos regressivos sejam mais fortes que os efeitos propulsores.
Uma situação de equilíbrio é possível caso ocorram mudanças exógenas, fora da lógica do mercado. Essa nova
situação é possível mediante interferências políticas planejadas e aplicadas com a intenção de sustar o movimento. Só o
Estado reúne condições suficientes para levar a termo essa ação planejada.
As idéias de Myrdal, surgidas em meados dos anos 50, tiveram grande influência nos países subdesenvolvidos.
Serviram, por exemplo, juntamente com o pensamento da CEPAL, como o principal suporte teórico para o relatório do
GTDN, elaborado por Celso Furtado em 1959, dando início à política de planejamento regional do Nordeste, como veremos
mais à frente.
Como sabemos, a teoria dos pólos de desenvolvimento foi a que teve maior aplicabilidade nas economias do
período de 1950 a 1970, motivo pelo qual a examinaremos mais de perto.
Em consonância com o clima típico do último pós-guerra, de marcada preocupação com as desigualdades sociais,
entre as quais as de natureza espacial, Perroux opõe-se à idéia do equilíbrio da escola neoclássica, afirmando que o
desenvolvimento é desequilibrado. Esse resultado surge de múltiplas elaborações. Para o autor, o mundo econômico não é
composto de unidades econômicas independentes que concorrem entre si; ao contrário, em primeiro plano encontram-se
grandes empresas que exercem efeitos de dominação sobre outras, representando “uma combinação de formas
oligopólicas”.
A grande empresa ou grupo de empresas exerce efeitos de difusão sobre um conjunto mais amplo e ao mesmo
tempo favorece o surgimento de inovações, que, por sua vez, darão origem a novas indústrias. Esse processo está longe de
ser estático: empresas aparecem e desaparecem no curso de períodos sucessivos. E o autor conclui com a conhecida frase
que, nas décadas de 1960 e 1970, tanto encantou os que se dedicavam ao desenvolvimento regional. Diz ele: “o
crescimento não aparece em toda a parte ao mesmo tempo; ele se manifesta em pontos ou pólos de crescimento, com
intensidades variáveis; difunde-se por diversos canais e com efeitos terminais variáveis pelo conjunto da economia.”
(PERROUX, 1964)
O pólo de crescimento é a indústria motriz, definida como aquela que, devido ao seu elevado dinamismo,
traduzido em altas taxas de crescimento, exerce efeitos de impulsão (entraînement) sobre um determinado número de
indústria sou empresas sob sua influência.
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Como em Schumpeter, as inovações, para Perroux, têm um papel central. Ao serem assimiladas por muitos
empresários, elas marcam a atmosfera de uma época: é a “febre dos canais”, a “febre das ferrovias”, a “febre do ouro”, etc.
Consequentemente, a indústria motriz não é sempre a mesma em todas as épocas. Em meados do século XX, é a
indústria-chave ou a indústria pesada, assim nomeada pelo autor: indústrias de energia (petróleo, eletricidade, energia
termonuclear); indústrias de metais essenciais à siderurgia e à metalurgia de um modo geral. Continua o autor: Perroux: “O
decisivo é que em toda estrutura de uma economia articulada existem indústrias que constituem pontos privilegiados de
aplicação de forças ou dinamismos do crescimento.” (PERROUX, 1964)
As indústrias em questão foram denominadas por Destanne de Bernis (1967) “indústrias industrializantes”, em
face da sua capacidade de contribuir decisivamente para um processo de desenvolvimento.
A dimensão geográfica
Ainda em seu primeiro artigo de 1955, “Notas sobre a noção de pólos de crescimento”, o autor considera o pólo
como resultante dos efeitos de certas indústrias (motrizes). A essa dimensão setorial (industrial, no caso), Perroux agrega
também a dimensão espacial, ao admitir que uma aglomeração urbana importante é polarizadora. Nesse caso, aumentam
as necessidades coletivas em matéria de habitação, de transportes, de serviços, eleva-se a renda, surgem
empreendedores, trabalhadores qualificados, formam-se quadros de alto nível, etc. Para o autor, é um panorama que difere
daquele dos meios agrícolas.
Ele alerta, enfim, que fatores de ordens diversas (mudanças técnicas, questões políticas, mudanças de correntes
de transportes) podem levar o pólo ao declínio: “de centro de prosperidade e de progresso ele se torna um centro de
estagnação”. O contraste entre os efeitos contrários dos pólos de desenvolvimento é mostrado de forma clara no seguinte
trecho:

A implantação de um pólo de desenvolvimento suscita uma seqüência de
desequilíbrios econômicos e sociais (...). O pólo implantado distribui salários e
rendas monetárias adicionais sem aumentar necessariamente a produção local dos
bens de consumo; ele desloca a mão-de-obra e os separa de suas unidades
originárias sem lhes proporcionar necessariamente um novo enquadramento social;
concentra cumulativamente, em um lugar e em um ramo, o investimento, o tráfego, a
inovação técnica e econômica, sem, necessariamente recompensar outros lugares,
cujo crescimento e desenvolvimento podem ser ao contrário retardados.
(PERROUX, 1964)
Administrar esses processos a fim de minimizar os seus impactos é uma atribuição do Estado, através do
planejamento, como diz o autor logo a seguir em seu texto: “O crescimento e o desenvolvimento de um conjunto de
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territórios e de populações não serão, pois, obtidos a não ser pelo planejamento (aménagement) consciente do meio de
propagação dos efeitos do pólo de desenvolvimento” (PERROUX, 1964)
Instrumento de política
O autor sublinha que “a noção de pólo de desenvolvimento só tem valor no momento em que se torna um
instrumento de análise rigorosa e de instrumentos de uma política.” Ora, desde a primeira metade da década de 1950, o
governo francês adotou uma política para descentralizar a indústria. De um lado, estabelecia medidas que constrangiam a
instalação de novas empresas em Paris, de outro, estimulava a implantação de indústrias fora da metrópole. Mas os
investimentos descentralizados localizavam-se de forma quase aleatória, causando dispersão de recursos. No início de
1958, Perroux jogou todo o peso de seu prestígio, criticando essa política que pretendia atender a todas as regiões, em
oposição a uma atuação por ele considerada correta, “de concentração dos meios em centros de desenvolvimento
convenientemente escolhidos”. Finalmente, a partir de 1963-64, a política regional francesa adotou como princípio a teoria
da polarização. Por outro lado, a aplicação dessa teoria acabou se dando em escala quase planetária (AYDALOT, 1985).
Megapólos industriais foram construídos por toda a Europa, destacando-se os complexos industriais portuários, como os de
Dunquerque e de Fos-sur-Mer, na França, ou os grandes pólos do sul da Itália.
Na França, a política de pólos teve também uma marcada dimensão urbana, com a estratégia das “Metrópoles de
Equilíbrio”, peça-chave na engrenagem imaginada para reduzir o peso da região-capital na estrutura urbana francesa. Com
a utilização de uma metodologia desenvolvida pelos geógrafos Hautreux e Rochefort, foram escolhidas oito aglomerações
urbanas, das quais três contavam com aproximadamente 1 milhão de habitantes e as demais, com cerca de 500 mil.
Grandes investimentos em infra-estrutura (auto-estradas e metrôs, sobretudo), foram-lhes destinados. A estratégia em
questão completava as medidas restritivas da instalação de novas indústrias em Paris, que datavam de 1955. Cabe
acrescentar que a identificação de grandes aglomerados urbanos com pólos de crescimento é perfeitamente coerente com
as idéias de Perroux, conforme vimos antes.
O modelo de planejamento regional francês ou de organização do território (aménagement du territoire) inspirouse em outras experiências, particularmente a da Inglaterra. Ao longo dos decênios de 1950 e 1960, praticamente todos os
países europeus adotaram políticas de ordenamento de seus respectivos territórios. Essas políticas regionais foram então
concebidas como tarefas do Estado-nação, que deveriam ser conduzidas de forma centralizada. Instituições dotadas de
grande poder e prestígio foram montadas, às quais foram confiadas as políticas e estratégias de desenvolvimento regional.
São notórios, nesse aspecto, os casos da Délégation de l’Aménagement du Territoire – Datar, na França, e da Cassa per il
Sviluppo del Mezzogiorno, na Itália.
A DATAR, criada em fevereiro de 1963, foi encarregada de preparar as decisões governamentais, coordenando as
ações dos ministérios técnicos quanto aos objetivos regionalizados do Plano Nacional de Desenvolvimento. Deveria, ainda,
tornar coerentes as ajudas à expansão descentralizada. Em sua origem, o órgão foi subordinado diretamente ao Primeiro
Ministro. Ao longo de mais de três décadas, ele vem conduzindo a política regional francesa, ou seja, a política de
desenvolvimento do interior da França (em oposição à região parisiense, na observação de muitos autores). Com a reforma
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de 1982, que instituiu a descentralização, seu campo de ação ficou bastante limitado. Em 1984, esteve a ponto de ser
extinta. Mas em 1993-94, quando o governo central decidiu recuperar parte de sua responsabilidade no que respeita ao
desenvolvimento regional, a DATAR voltou à cena com mais força. Recentemente, esse órgão passou a denominar-se
Délégation Interministérielle de l’Aménagement et la Compétitivité du Territoire (DIACT).
1.2 A experiência brasileira
No final da década de 1940 e durante todo o decênio seguinte, assistiu-se a um amplo debate no país sobre o
atraso econômico das regiões periféricas (particularmente o Nordeste e a Amazônia), que foi acompanhado de uma
produção de conhecimentos considerável, principalmente no que tange ao Nordeste. Registremos apenas quanto a essa
região os estudos sobre os recursos naturais, sobretudo os de solos e águas (DUQUE, 1953), sobre o papel do
planejamento para desenvolver a região (ALMEIDA, 1953) e sobre os desequilíbrios regionais e as potencialidades
econômicas do Nordeste (SINGER, 1953). Essa produção atingiu o seu ponto mais alto com o estudo de Celso Furtado,
divulgado com a denominação Relatório GTDN (1959), que vem a ser o mais completo e sistemático diagnóstico da
economia nordestina, até aquele momento, usando como “matéria-prima” a produção antes citada. Do ponto de vista
teórico, ele se apóia nas idéias da CEPAL (degradação dos termos de intercâmbio, na lógica da relação centro-periferia) e
de Myrdal (os efeitos acumulativos numa situação de desigualdades regionais de desenvolvimento).
Essa literatura e as conjunturas sociais e políticas da época levaram o Governo Federal a criar a Superintendência
do Desenvolvimento Econômico do Nordeste (SUDENE) em 1959; antes, em 1953, havia sido instituída a Superintendência
do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA). Mas foi a Sudene que se tornou a experiência brasileira de
planejamento regional mais significativa. Em sua concepção original, embora tivesse na industrialização a sua espinha
dorsal, o projeto GTDN-SUDENE abarcava um número considerável de atividades e setores; era, portanto, um projeto
abrangente. Apesar das críticas que lhe foram feitas quanto ao tratamento da questão agrária, considerado conservador
pelas lideranças de esquerda e por autores como Josué de Castro, Tomaz Pompeu Accioly Borges e Manuel Diegues
Junior, entre outros, as demais propostas do projeto foram por estes aprovadas (TAVARES, 1989). A prática do novo órgão
foi em muitos casos inovadora, diferindo largamente do que era habitual na administração pública brasileira até então.
Após o golpe militar de 1964, os governos militares mantiveram a SUDENE, mas deram prioridade quase absoluta
à industrialização, ou seja, à política de incentivos fiscais e financeiros e aos investimentos pré-industriais (infra-estrutura de
energia e transportes, sobretudo). O projeto de desenvolvimento da Sudene após 1964 deve ser visto sob esse prisma. E é
com essa característica que o modelo será adotado na Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM),
órgão que substituiu a antiga SPVEA, em 1967.
A estratégia dos pólos de desenvolvimento
Nos dez primeiros anos da Sudene, os investimentos industriais foram disseminados em vários pontos da região,
se bem que as três principais capitais nordestinas (Salvador, Recife e Fortaleza) absorvessem, desde o início, as maiores
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parcelas de recursos. Na primeira metade da década de 1970, foi adotada a estratégia de desenvolvimento polarizado no
Nordeste e, em seguida, nas demais regiões periféricas. Vale a pena observar como esse caminho foi percorrido. Essa
questão desperta interesse porque, em princípio, a teoria dos pólos de desenvolvimento parecia coerente com as idéias da
CEPAL e de Furtado. Em um aspecto, pelo menos, o desacordo mostrava-se evidente. O modelo original da Sudene
voltava-se para a integração do grande espaço geo-econômico do Nordeste. Furtado afirmara várias vezes que seria
necessário integrar primeiro a região nordestina, antes que se completasse a integração dessa com a economia do CentroSul (TAVARES, 1989). Houve mesmo a intenção de se dotar o Nordeste de um “centro autônomo de expansão
manufatureira”. Ora a teoria dos pólos é, por princípio, integradora, pois se afirma que a dinâmica da polarização rompe
com os limites político-administrativos preexistentes. Assim, uma estratégia desse tipo implicaria que os principais centros
regionais se integrassem fortemente com a região mais desenvolvida do país. Entende-se, desse modo, por que a teoria de
Perroux, que Furtado deveria conhecer muito bem, passou “despercebida” na Sudene pré-64.
A possibilidade de aplicar a teoria dos pólos no Brasil começou a ser discutida no Ipea, órgão do Ministério do
Planejamento, conjuntamente com o IBGE em 1965-6620. Buscava-se estudar a organização espacial brasileira visando à
regionalização e ao desenvolvimento regional. O grupo das duas instituições foi assessorado por Rochefort, que elaborou,
com Hautreux, a metodologia empregada na França, como vimos anteriormente. Os resultados desse trabalho fizeram parte
do Plano Decenal, realizado em 1967, em que se lê que receberam “especial ênfase os estudos relativos às regiões
polarizadas e homogêneas, notadamente do ponto de vista da construção de uma hierarquia urbana adequada ao
desenvolvimento nacional” (MINIPLAN, 1967).
O Plano Estratégico (1968-70), por sua vez, refere-se de passagem ao delineamento dos pólos industriais em
Salvador, Recife e, com certo atraso, Fortaleza e Maceió, que absorveram, respectivamente, 41%, 32%, 8% e 7% dos
investimentos aprovados (pela Sudene) no período de 1960-67. Tudo leva a crer que se está caminhando para
concentrações industriais capazes, no futuro, de um crescimento auto-impulsionado, tal como sucedeu no Centro-Sul do
Brasil.
O I Plano Nacional de Desenvolvimento (IPND) define medidas para expandir o mercado interno e descentralizar a
produção, duas faces do que seus autores denominam política de “integração nacional”. E o instrumento eleito para obter
esse resultado é a criação de pólos regionais no Sul e no Nordeste, do tipo agrícola-industriais e, no Planalto Central e na
Amazônia, de natureza agrícola-minerais. Dessa forma, complementar-se-ia o grande pólo do núcleo São Paulo-Rio-Belo
Horizonte.
O II PND, que expressa a intenção de avançar no processo de industrialização, substituindo importações,
consagra em definitivo a estratégia de pólos de desenvolvimento. Nesse sentido, inclui as seguintes iniciativas: Pólo
Petroquímico do Nordeste (Camaçari); Complexo Mineral-Petroquímico Regional (no eixo Salvador-Aracaju-Maceió);
Complexo de Fertilizantes do Nordeste; Complexo Metal-Mecânico; fortalecimento dos pólos industriais tradicionais

20

A Sudene realizou uma pesquisa sobre os pólos de desenvolvimento no Nordeste e promoveu um evento
nacional sobre o tema no segundo semestre de 1966, em Recife.
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(principalmente confecções e calçados). Nas demais regiões, destacam-se: III Pólo Petroquímico, no Rio Grande do Sul e o
Projeto Grande Carajás, na Região Norte21.
Matéria já tratada por vários autores (Diniz, 1991; Negri, 1996; Pacheco, 1998, entre outros), além do que estava
contido nos planos regionais e nacionais, cumpre assinalar o conjunto de investimentos públicos (incluindo os das empresas
estatais) em infra-estrutura (transporte, energia, telecomunicações) e na exploração de recursos naturais nas regiões
periféricas. Quanto à principal metrópole nacional e sua área imediata de influência, não se podem esquecer as
deseconomias externas ali geradas e as medidas do Governo Federal de proteção do meio ambiente e restritivas do
crescimento industrial na metrópole paulista.
O resultado desse conjunto de fatores foi a desconcentração industrial de São Paulo, em 1970-80, assunto
também bastante analisado na literatura específica (DINIZ, 1993; PACHECO, 1998).
2. Desenvolvimento endógeno: a abordagem micro
2.1 Nos países do “centro”
Com a última grande crise econômica mundial que começou nos primeiros anos da década de 1970, o processo
de “destruição criativa” atingiu fortemente as indústrias pesadas e, do ponto de vista espacial, regiões inteiras
especializadas nessas indústrias (Nordeste e região dos lagos, nos Estados Unidos, nordeste da França, etc.). Estudiosos
dos problemas regionais logo vaticinaram que as políticas de desenvolvimento predominantes até então, tornaram-se
inviáveis. Essas políticas eram idealizadas e conduzidas pelos governos centrais, que faziam os investimentos e contavam
com a participação de grandes empresas sediadas nas metrópoles nacionais. Essa política, por eles denominada “a partir
do alto”, deveria dar lugar a uma estratégia oposta, isto é, que partisse de recursos locais – o “desenvolvimento local” ou
“endógeno” (STÖHR, 1984; AYDALOT, 1985; FRIEDMAN, 1984).
A nova estratégia apoiava-se também na percepção empírica de que havia espaços geo-econômicos que se
desempenharam muito bem, apesar da crise, sendo Silicon Valley foi o exemplo mais notaável. Dadas as características
produtivas dessa região norte-americana, geradora e produtora de alta tecnologia, o novo modelo de desenvolvimento
pressupõe papel relevante da ciência e tecnologia. E as teorias dos rendimentos crescentes reforçaram as bases do
modelo.
Para acompanhar as tentativas de criar outros “silicon valleys” fora dos EUA, tomaremos os casos do Japão e da
França.

21

Não incluímos aqui o rol de pólos agrícolas (Polonordeste, Polocentro, etc), pois a nosso ver distanciam-se do
conceito original de Perroux.
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Japão
A difusão dos resultados obtidos no Vale do Silício tem levado a manifestações de admiração as mais diversas,
como atesta esta frase: “No mundo inteiro, Silicon Valley é considerado como a meca da alta tecnologia, uma fonte
inesgotável de produtos inovadores e de idéias novas. É uma eterna fonte de mocidade (jouvence)...” (TATSUNO, 1987).
Os japoneses estudaram obsessivamente o sistema de Silicon Valley com o fito de elaborar o Programa “JapãoTecnópolis” – um plano de desenvolvimento nacional para descentralizar a economia, segundo o qual seriam criadas 21
Tecnopolis (a denominação é dos próprios japoneses). O Ministério da Indústria e Comércio Externo (MITI) foi responsável
pela elaboração desse plano apresentado em 1982, segundo o qual os tecnopólos japoneses associam empresas,
universidades e coletividades locais. Eles são distribuídos estrategicamente em todo o Japão, a fim de transferir o
crescimento industrial da megalópole de Tóquio-Osaka para outras regiões. Essa é a filosofia da “era-província” definida
pelo MITI, a fim de levar a população e a indústria para o interior do país.
O MITI fixa os critérios fundamentais do programa e fornece assistência técnica, conselhos, incentivos fiscais e
financiamento de longo prazo (15 anos) à baixa taxa de juros. As coletividades locais desempenham o papel principal na
planificação e na construção dos tecnopólos. A expectativa do MITI, ao estabelecer o programa de tecnopólos (início da
década de 80) era de que as coletividades locais levantariam fundos próprios de 1 bilhão de dólares para o financiamento
do programa na parte que lhes competia.
Para os planejadores japoneses, essa é a diferença entre o programa de tecnopolis e o modelo norte-americano:
os tecnopólos japoneses são planificados sistematicamente, numa perspectiva de longo prazo, enquanto Silicon Valley
nasceu espontaneamente e cresceu de forma quase caótica. Na ótica japonesa, como observava Tatsuno (1986), a
inovação pode ser planejada e é isso o que está na base do conceito de tecnopolis, do MITI. Registre-se, por fim, que na
estratégia do Japão high tech foi prevista uma forte intervenção regional.
A implantação do Plano Japão-Tecnópolis foi bastante prejudicado pela crise econômica japonesa, que já dura
vários anos. Atualmente, pouco se sabe do estado das artes desse plano.
França
O declínio dos grandes investimentos industriais polarizados, numa dimensão nacional, abriu espaço, por sua vez,
para reforçar as correntes que defendiam o desenvolvimento apoiado em potencialidades locais. No plano político, isso foi
facilitado a partir de reformas do início dos anos 80, quando o governo de Mitterrand institucionalizou a descentralização,
que atribuiu às regiões (então criadas) e às coletividades locais competências quanto ao desenvolvimento regional e local.
Os complexos territoriais de inovação, com todos os seus condicionantes, sobretudo aquele relativo às escalas de
produção, adequadas às PMEs, casavam com a busca de estratégias para o desenvolvimento local. As experiências norteamericana e japonesa e, no plano interno, os exemplos da Cidade Científica Paris-Sul e do Parque Científico de SophiaAntipolis funcionaram como efeito-demonstração. Cada cidade francesa de certa importância buscou implantar rapidamente
o seu tecnopólo, único instrumento que se considerava então como capaz de tornar uma cidade competitiva, em um
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contexto sócio-econômico submetido à lógica da globalização. A fórmula aparentemente era simples: empresas
inovadoras+universidades+capital imobiliário+gestores públicos locais. O denominado “movimento tecnopolitano” alastrouse rapidamente na década de 1980 por toda a França. Títulos de livros da época ilustram o prestígio do novo instrumento
de desenvolvimento econômico territorial: “La fièvre des technopôles”, “Technopôles: la révolution de l’inteligence”;
“Tecnópolis del mundo” (CERTAINES, 1988; TATSUNO, 1987; CASTELLS; HALL, 1998).
No final da década de 1980, havia cerca de 20 tecnopólos em um conjunto de uma centena de empreendimentos
que se apresentavam como tal. Entre os cinco de maior significação encontravam-se: Cidade Científica de Paris-Sud,
Sophia-Antipolis, Montpéllier Europole, CRIST de Meylan (Grénoble) e Aerospatialle de Toulouse. Na década de 1990, o
“movimento tecnopolitano”, sem nenhuma dúvida, perdeu força. Ultimamente, poucos foram os livros e artigos publicados,
incluindo títulos na internet.
Os tecnopólos (inclusive os que são planejados), sem dúvida, desempenham papel importante na transferência de
tecnologia. Contudo, foram feitas críticas bastante procedentes a esse novo instrumento. Em primeiro lugar, deve ser citado
o elevado custo e o longo tempo de maturação dos investimentos para que o tecnopólo ou o parque tecnológico se firme e
comece a produzir resultados.
Em segundo lugar, cabe lembrar que a geração de empregos ficava abaixo das expectativas criadas e nas
experiências bem sucedidas como, no caso particular dos Estados Unidos, as desigualdades sociais tornaram-se maiores
do que em momentos anteriores.
Pouco a pouco, as políticas de desenvolvimento regional e local passaram a dar prioridade aos sistemas
produtivos locais (“clusters”). E a partir de 2002, esse formato evoluiu para os denominados “pôles de compétitivité”. Mas
até agora, as avaliações sobre esses não são consensuais. Ao lado de manifestações iniciais de entusiasmo, surgiram mais
recentemente avaliações bastante críticas como as que foram feitas por pesquisadores do CEPREMAP (DURANTON,
MARTIN, MAYER, MAYNERIS, 2008)

2.2 O desenvolvimento endógeno no Brasil
Ao considerar o modelo de desenvolvimento endógeno, sob dois aspectos (tecnopólo e distrito), nos apoiamos em
Paul Claval, que diz: “As panacéias mudaram de nome: elas têm hoje duas faces: a do tecnopólo e a do desenvolvimento a
partir de baixo, que parece compreender a análise dos distritos industriais.” (CLAVAL, 1990)
No Brasil, começou-se a pensar em pólos tecnológicos (tecnopólos), em 1984, por iniciativa de duas entidades do
Governo Federal de apoio à ciência e tecnologia: CNPq e FINEP. Aproveitando algumas pré-condições favoráveis, definiuse um certo número de pólos tecnológicos, a saber: Manaus, Campina Grande, Rio de Janeiro (Riotec e BioRio), Santa
Rita do Sapucaí, São José dos Campos, Campinas, São Carlos, Curitiba, Porto Alegre. Essa iniciativa, tomada em plena
recessão dos anos 1980 (a “década perdida”), resultou em não mais que uma agenda de intenções. Apenas os pólos
situados na região Sudeste prosperaram, principalmente onde já existia infra-estrutura de ciência e tecnologia bastante
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avançada como São José dos Campos e Campinas (Estado de São Paulo). Santa Rita do Sapucaí (Minas Gerais), que vai
bem, é um caso paradoxal porque sua base prévia foi apenas a existência de uma escola técnica de ensino secundário.
Em 1992, a idéia dos distritos marshallianos começou a despertar atenção; na literatura da época, aparecia com a
denominação de “pólos de modernização tecnológica”. Por exemplo: Confecções e têxteis de Americana; Mármores e
granitos de Cachoeiro de Itapemirim; Calçados em França, entre outros (MEDEIROS, 1992). A partir desse momento, o
interesse pelos distritos industriais aglomerados seguiu em um crescendo até se tornar hegemônico. A Associação Nacional
de Entidades Promotoras de Empreendimentos de Tecnologia Avançada (ANPROTEC) mudou o seu foco, de início dirigido
aos pólos tecnológicos, para os distritos industriais (Arranjo Produtivo Local – APL, no jargão brasileiro). Por outro lado, o
SEBRAE, entidade supra-estatal que apoiava as pequenas e médias empresas, também passou a dar prioridade à forma
APL. Se levarmos em conta a literatura especializada no campo do desenvolvimento urbano e regional, perceberemos de
imediato o peso considerável dos títulos relativos aos sistemas produtivos aglomerados.
Pelo exposto antes, a experiência internacional ensina que a política de desenvolvimento territorial deve centrarse em pequenas e médias empresas. Além desse argumento, os defensores desse modelo consideram outros pontos
favoráveis:
- O APL emprega, proporcionalmente, maior contingente de mão-de-obra. Pode-se admitir essa afirmação, mas é
também verdadeiro que grande parte dos empregos é precária.
- O APL produz efeitos multiplicadores por estar organizado em rede. No Brasil, essa afirmação aguarda ainda
para ser confirmada. Atribui-se a ele papel crucial no desenvolvimento científico e tecnológico, condição que a grande
empresa – face à sua rigidez burocrática – acabara por perder.
Alguns autores sugerem claramente que os Sistemas Produtivos Locais devem constituir o eixo das políticas
regionais, seguindo, portanto, as orientações dos países industrializados. Em artigo em que faz recomendações dirigidas
aos países periféricos, Armeziéne Ferguène diz que a concepção de que a grande indústria é a chave da decolagem
econômica e tecnológica e do progresso social está seriamente contestada. Em outros termos, o esquema de
desenvolvimento através da grande indústria caiu em descrédito. Ele acrescenta: “no Sul como no Norte, assiste-se à
emergência de novas práticas de desenvolvimento: práticas fundadas em empresas de pequeno porte com tendência a se
reagrupar espacialmente”, isto é, em “clusters” industriais. (FERGUÈNE, 1997)
Defendemos posição contrária a essa. Para nós, os “clusters” (APLs) devem estar presentes da política industrialterritorial, como elemento coadjuvante (i. é., que concorre para um fim comum). Significa dizer que tal política deve
contemplar as dimensões macro e micro, nos termos aqui considerados: grandes empresas (pólos, complexos industriais),
de um lado, e pequenas e médias empresas (APLs industriais), de outro.
A démarche comparativista continua a nos ser útil no tratamento dessa questão. Consideramos mais uma vez, o
caso da França. A política industrial de 2002 desse país coloca o “cluster” no centro da estratégia industrial, que agora
aparece sob a forma “pôle de compétitivité”. Não pretendemos abrir a discussão sobre essa política relativa à França. Sobre
críticas a essa via de desenvolvimento sugerimos o livro de autores do CEPREMAP, antes citado.
Acrescente-se ao que foi dito, o fenômeno da globalização, que permitiu ao capitalismo francês recorrer à
“deslocalização” em larga escala para inúmeros países, à busca de maiores ganhos, através sobretudo de menores custos
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da mão-de-obra e de isenções fiscais. O significado desse movimento pode ser ilustrado com o dado marcante de que as
empresas francesas empregam 3.634.000, nos limites internos da França, e 5 milhões fora do país.
É bem outra a história da indústria brasileira nas últimas três décadas. Houve, sim, desindustrialização associada
com descentralização, mas fundamentalmente partindo dos núcleos das metrópoles nacionais. Nas regiões menos
desenvolvidas, mantiveram-se os pólos (petroquímicos, extrativo-minerais e outros), com certo arrefecimento nos anos 1990
em decorrência da abertura econômica e das privatizações e retomada econômica no presente. Essas regiões também
foram receptoras de indústrias “deslocalizadas” das metrópoles do Centro-Sul do país (a Ford no Pólo de Camaçari –
Salvador; a Azaléia, em Itapetinga).
Em segundo lugar, ampliou-se o conhecimento dos recursos naturais disponíveis do país e se expandiu
enormemente a utilização desses recursos. Cresceu, por outro lado, a procura mundial desses recursos sob a forma de
commodities. Os casos mais notórios são os do petróleo e o do minério de ferro. As empresas que exploram esses recursos
(PETROBRÁS e Vale do Rio Doce) ocupam posições de destaque nos rankings nacional e internacional.
Tomemos a PETROBRÁS, que nos interessa mais de perto, dada a sua relação direta com a estratégia de pólos
industriais. Essa empresa é, no momento, a 6ª no ranking mundial e a 3ª das Américas; o seu PIB equivale ao da Argentina.
Parceira do modelo tripartite dos pólos petroquímicos dos anos 1970/80, como líder, a Petrobrás volta a ter
posição ativa. Nesse momento, ela implanta o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, cujo custo está estimado em mais
de 8 bilhões de dólares (três unidades petroquímicas no Estado Rio de Janeiro).
A petrolífera estatal lidera ainda os seguintes grandes projetos:
- Petroquímica no Porto de Suape (Pernambuco);
- Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco;
- Petroquímica Paulínea (São Paulo).
Outras empresas estão à frente de grandes projetos de investimentos, como a Vale do Rio Doce (minérios) e a
EMBRAER (indústria aeronáutica). Esse conjunto ainda participa de forma significativa na totalidade das forças produtivas
do país.
Apesar do importante papel das PMEs na economia atual, não se deve esquecer que colocá-las no centro da
estratégia industrial faz parte do receituário neoliberal, que os últimos governos do Brasil têm se esmerado em seguir.
Contudo, mudanças recentes nos cumes do Governo parecem indicar uma opção por grandes blocos de investimentos,
coordenados pelo Estado. É o que se poderá deduzir da afirmação do Presidente da República de que as descobertas de
petróleo na camada pré-sal devem servir para industrializar o país e “consolidar um modelo de desenvolvimento baseado
numa indústria nacional forte”. (Folha de São Paulo, 27/05/08)
Conclusão
Tratamos, nesta comunicação, de estratégias de desenvolvimento industrial na perspectiva do território no Brasil,
balizada pela experiência dos países desenvolvidos, com o foco para a França.
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Sendo o Brasil uma economia “reflexa” – expressão surpreendentemente criada

nos anos 1950 por Eugênio

Gudin, economista conhecido pelo seu conservadorismo - forte é a tendência a adotar práticas dos países de níveis de
desenvolvimento mais elevado. Ocorre que as conjunturas interna e externa oferecem um momento raro no sentido de que
o país construa uma política industrial menos rígida e mais próxima das condições próprias do país.
Uma estratégia industrial-territorial que contemple os níveis macro e micro-econômicos no sentido aqui exposto,
de grandes empresas e aglomerados, de um lado, e pequenas empresas concentradas espacialmente, de outro, é
perfeitamente condizente com as características econômicas do Brasil.
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Resumo
Esse trabalho tem como objetivo identificar novas áreas dinâmicas do Nordeste e sua evolução entre os anos de 2000 a 2004, traçando um “mapa
do desenvolvimento”, que sirva de instrumento básico para análises futuras e individualizadas, como também para fornecer uma visão geral aos
interessados em estudar e compreender a economia nordestina. Para identificar as áreas dinâmicas, faz-se, inicialmente, uma análise do
crescimento populacional, por ser esse um importante indicador de dinamismo econômico. Com base nos resultados obtidos identifica-se e
analisam-se, por Estado, as principais áreas dinâmicas do Nordeste, apresentando ao final um quadro-resumo do que foi pesquisado. Por fim, são
apresentadas algumas reflexões acerca das novas áreas e de sua influência para o desenvolvimento econômico da região.
Abstract
This paper aims at identifying new dynamic areas in Brazilian Northeast and their evolution throughout 2000-2004, while tracing a “development
map” and exploring their main economic activities. This would work as a basic tool for further individual analysis and provides a general framework to
better understand this economy. The dynamic areas were identified observing population, as well as GDP, growth. These areas are classified and
analyzed by each Northeastern state, where from reflexions and conclusions are made pointing to their influence on regional economic development.
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1. Introdução

O estudo das áreas dinâmicas é fundamental para a compreensão do desenvolvimento econômico de uma
região e de um país. A historiografia econômica brasileira tem demonstrado essa importância, explicando o
desenvolvimento de nossa economia, principalmente no que se refere aos séculos anteriores ao século XX, pelo
surgimento, crescimento e decadência dos pólos dinâmicos em nosso território tais como o Ciclo da Cana, da
Mineração, da Borracha e do Café.
Tendo em conta tal relevância, parece também importante identificar quais são os efeitos econômicos de um
pólo dinâmico no restante da economia e, principalmente, como, seja através da atuação do governo ou não, esse pólo
pode se constituir em uma força motriz que carregue a economia para um novo e mais avançado patamar de
desenvolvimento.
O referencial teórico básico é a literatura e os trabalhos desenvolvidos no âmbito da Economia Regional. A
discussão sobre áreas dinâmicas surge com a percepção empírica e observável de que o desenvolvimento econômico
não se dá de forma uniforme e homogênea no espaço. O processo normal é que se formem “núcleos” que
apresentam um desenvolvimento mais acelerado que a média das demais regiões. “A experiência tem demonstrado
que o crescimento econômico pode ocorrer de modo muito concentrado espacial e territorialmente.” (Souza, 1993:30).
Após feita essa constatação, os economistas – como de costume – divergem quanto aos motivos e
principalmente quanto ao resultado final desse desequilíbrio. Para uns, esse desequilíbrio é algo transitório, típico das
fases iniciais do desenvolvimento e que as próprias forças de mercado tratariam de levar a economia ao equilíbrio.
Essa abordagem, claramente clássica ou neoclássica, é defendida por William Alonso que “em artigo escrito em 1980,
refere-se a cinco curvas em formato de sino no processo de desenvolvimento econômico dos países. O quinto sino
refere-se às desigualdades regionais no país: nos estágios iniciais haveria uma desigualdade diminuta entre as regiões
do país em termos de renda per capita, essa desigualdade aumentaria à medida que o país experimentasse
crescimento econômico e seria reduzida em níveis superiores de desenvolvimento” (Azzoni, 1993:6). E também por
Williamson que diz: “Uma vez que se inicie o processo de convergência nacional, ou a despolarização, provavelmente
se tornará cumulativo, sendo que as forças presentes nesse processo tendem a causar uma igualdade regional,
fortalecendo-se mutuamente e acelerando a diminuição das desigualdades.” (Williamson, 1965 apud Azzoni, 1993:10).
Para outros economistas, entretanto, as desigualdades regionais tendem a se “auto-alimentarem” e, portanto,
crescem com o tempo. Um dos pioneiros e principal referência nessa abordagem é Gunnar Myrdal, que “utiliza como
referencial a noção de círculo vicioso, que descreve um processo circular e cumulativo no qual um fator negativo é, ao
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mesmo tempo, causa e efeito de outros fatores negativos. Esse processo cumulativo, se não regulamentado, causaria
desigualdades crescentes” (Azzoni, 1993:7).
O interesse do estudo dos dois caminhos apresentados pela literatura, ambos formalmente definidos, é a
investigação de quais fatores, de quais variáveis e de como elas são utilizadas levam a um ou a outro resultado. O
destaque que deve ser feito aqui é do papel do desenvolvimento tecnológico. A participação do progresso técnico na
questão da concentração regional tem como parâmetros as necessidades produtivas de um lado e, de outro, a
capacidade de incorporação de novos recursos naturais.
No caso do Brasil:
“Do ponto de vista da produção temos os efeitos exercidos pela base educacional e civilizatória,
representada pelas universidades e instituições de pesquisa, pelo ambiente tecnológico, pela ‘massa crítica’
em sentido amplo, pela disponibilidade de pessoal tecnicamente habilitado, além de outros requisitos ou
exigências. Nesse sentido, inegavelmente, São Paulo dispõe de enormes vantagens aglomerativas
relativas em relação a outros estados brasileiros, o que poderá induzir a um processo de reconcentração
industrial centrado na expansão dos setores de ponta. [...] Por outro lado, não se pode perder de vista que
foi em decorrência de mudanças tecnológicas que se viabilizou a incorporação produtiva dos cerrados,
abrindo e ampliando a nova fronteira agropecuária, exercendo efeito desconcentrador das atividades
agropecuárias do Brasil. [...] Conclui-se assim que as mudanças tecnológicas têm efeitos distintos e, acima
de tudo, não são neutras.” (Diniz e Lemos, 1990:182).

Outro fator fundamental para a identificação da convergência ou divergência regional é a disponibilidade de
uma infra-estrutura adequada. “Há um requisito fundamental para que esta [tendência à desconcentração] se efetive. A
existência de infra-estrutura econômica, especialmente transportes, energia elétrica e comunicações” (Diniz, 1985:359).
Sem essa estrutura adequada o desenvolvimento inicial de determinada região pode ficar “preso” a ela, não tendo seus
efeitos levados às demais regiões do país.
Áreas Dinâmicas como indutoras do desenvolvimento
Dado o crescimento desigual no espaço, os economistas passaram a estudar se e como essa desigualdade
pode ser usada como fator de desenvolvimento. O estudo clássico sobre essa abordagem é o de Perroux e sua Teoria
do Crescimento Polarizado segundo a qual “no interior do setor industrial, líder do crescimento econômico, destaca-se
um tipo particular de atividade, a indústria motriz, suscetível de promover a difusão setorial e espacial dos efeitos de
encadeamento, em direção das atividades polarizadas” (Souza, 1993:33). Com base nessa indústria motriz surgem os
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pólos de crescimento que são “um complexo industrial localizado formado por atividades interdependentes, que possui
em seu meio, no mínimo uma indústria motriz” (Souza, 1993:37). As idéias de Perroux deram base para todo um
desenvolvimento da economia regional agrupado sob o nome de Teorias do Desenvolvimento Regional com Ênfase
nos Fatores de Aglomeração.
A idéia é utilizar os pólos de crescimento da economia como uma “locomotiva” que carregue consigo, através
de efeitos de encadeamento, o restante da economia. “Perroux argumenta que a indústria motriz, além de aportar sua
contribuição própria ao crescimento global do produto, também induz em seu ambiente um crescimento que pode ser
atribuído às relações que estabelece com as indústrias movidas” (Cavalcante, 2002:14). De fato, “o isolamento de um
pólo com o resto da economia nacional, em regiões afastadas, impede naturalmente, o crescimento por pólos. Pólos
encravados em regiões isoladas, em muitos casos, podem ter maiores vinculações com o resto do mundo do que com
o mercado interno, local e nacional. [...] A solução é diversificar paulatinamente a estrutura produtiva local, implantandose atividades integradas ao pólo principal” (Souza, 1993:32).
Do que foi dito até agora, percebe-se o grande o papel que deve ser jogado pelo Estado, tanto na construção
da infra-estrutura necessária para a irradiação dos efeitos do pólo como os incentivos à sua própria criação. Dessa
forma, a teoria não só respalda, mas também estimula a participação efetiva e direta do Estado na economia.
Como conseqüência disso, surge também a necessidade de se abordar questões como planejamento e
centralização das decisões econômicas governamentais.
“Aparentemente paradoxal, é importante observar que a capacidade do Estado de intervenção no âmbito
econômico, inclusive e particularmente no âmbito do ‘problema regional’, depende fundamentalmente de seu grau
de centralização de recursos. Assim, recursos concentrados nos níveis administrativos mais altos significam
potencialmente certa capacidade de transferência inter-regional, prejudicando ou beneficiando determinadas
regiões, influenciando efetivamente na dinâmica espacial. Por outro lado, recursos pulverizados em níveis
administrativos mais baixos (por exemplo, estados e municípios) significam uma redução do potencial
intervencionista, deixando a dinâmica espacial submetida às suas próprias leis específicas de ‘mercado’” (Diniz,
1993:163).

Essa abertura teórica à intervenção estatal foi aplicada no Brasil, principalmente na formação dos pólos de
crescimento do Nordeste, onde a sua dinâmica “tem por trás a ação decisiva do Estado” (Lima, 1994).
No campo das experiências empíricas é importante dizer que, principalmente para os países periféricos, o espaço
economicamente mais dinâmico é inicialmente aquele que já possui uma base produtiva em termos agropecuários ou
mineradores. De fato,
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“A industrialização [dos países periféricos], quando houve, se fez sentir a partir da segunda metade do século
XIX e a partir da diversificação produtiva da atividade exportadora, que deveria funcionar no mínimo como
fornecedora de excedentes, mão-de-obra e de mercado que permitissem a constituição e sustentação de uma
estrutura produtiva voltada para o mercado interno. Atingindo um nível mínimo de urbanização e de aglomeração
populacional, certa diversificação econômica complementar à atividade exportadora (sistema financeiro, comercial,
infra-estrutura) e certo nível de renda, a crise da economia exportadora viria contribuir para o dinamismo das
atividades domésticas, especialmente da industrialização. Esta teria que se fazer, consequentemente, no local
geográfico da última e mais avançada economia exportadora, como ocorreu no Brasil, com o café e com São
Paulo.” (Diniz, 1985:357).
Outro destaque interessante é que quando se fala em recursos naturais exportáveis não necessariamente essa exportação tem que ser para
outros países. Os efeitos seriam os mesmos caso se trate de uma exportação para outras regiões dentro do mesmo país. Isso, entretanto, não é o
caso mais comumente observável no Brasil, dada a grande concentração de renda do país e seus conseqüentes impactos negativos na formação
de um mercado interno suficientemente robusto.
Modernas Abordagens de Economia Regional
Produções mais recentes de Economia Regional têm incorporado à discussão fatores não-econômicos.

“Enquanto nas teorias clássicas de localização procurava-se essencialmente compreender as decisões
quanto a localização do ponto de vista de empresas individuais, as teorias de desenvolvimento regional com
ênfase nos fatores de aglomeração começam a perceber o papel das externalidades advindas da coexistência,
numa mesma região, de um certo número de empresas. Esta abordagem privilegia, entretanto, as relações
mediadas pelo mercado que se estabelecem entre as empresas ao longo da cadeia de produção. As
abordagens mais recentes procuram tratar as relações entre as empresas numa perspectiva ainda mais
abrangente, considerando não apenas as relações puramente mercantis mas também aquelas sociais e
tecnológicas que se estabelecem entre empresas situadas no mesmo espaço geográfico e entre as empresas e
a comunidade local.” [...] “Por essa razão, uma estratégia voltada para o desenvolvimento econômico e social de
espaços subnacionais terá que ser necessariamente individualizada, isto é, voltada para aquela região
específica, não havendo uma estratégia única aplicável a todas as regiões” (Cavalcante, 2002:21).
Uma outra abordagem, que parece útil para explicar a dinâmica econômica diferenciada de algumas regiões, é a que enfatiza, em termos mais
gerais, os aspectos associados à chamada divisão internacional do trabalho, tentando dar conta de reconfigurações industriais observadas em
regiões antigas e estagnadas ou em novas áreas, baseadas na transferência para as mesmas de investimentos externos, caracterizando assim a
chamada nova “divisão internacional do trabalho”. Tais investimentos têm como motivação apropriar-se de oportunidades de retorno de capital
inerentes à lógica capitalista. Em sendo desigual a distribuição espacial dessas oportunidades, os impactos sobre diferentes regiões serão
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diferenciados, sendo mais favorecidas aquelas com melhores atributos, entre os quais disponibilidade de mão-de-obra, mesmo que não qualificada
e salários menores. 22 Conforme ressalta LINS (2007: 88/89):
“Tal enfoque é fértil à reflexão sobre o desenvolvimento: o modo como países e regiões são inseridos na
dinâmica produtiva em bases capitalista, no seio de uma divisão espacial do trabalho escorada, entre outros aspectos, nos
níveis de qualificação da mão-de-obra e na intensidade tecnológica das atividades protagonizadas , certamente afeta as
possibilidades dos territórios.” (...) “Num quadro de elevada mobilidade do capital, a geografia da acumulação resulta, assim,
modelada pela competitividade dos territórios quanto à capacidade de atração. “
Clusters
Um dos conceitos mais recentes que envolvem essa nova abordagem da Economia Regional é o conceito de Cluster. Os Clusters
incorporam ao estudo das áreas dinâmicas três questões importantes: as externalidades positivas, o problema da informação e a eficiência
alocativa de recursos.
Para Amorim (1998):

“Cluster denomina um conjunto de firmas operando em visível harmonia, com cada uma (ou algumas) das
firmas envolvidas em estágios distintos da produção de um dado produto ou serviço. Dessa forma, acima de tudo,
Cluster implica divisão do trabalho entre firmas que operam em um ambiente social que encoraje a práticas
cooperativas e onde prevalece a maturidade das instituições que lhe dão suporte.” (Amorim, 1998:25 e 26).
Assim, o conceito de Cluster leva em consideração os efeitos positivos gerados pela aglomeração geográfica das atividades econômicas não
só no sentido estrito da produção, mas também da formação de um “ambiente” propício ao desenvolvimento. Em outras palavras, os Clusters são
capazes de gerar externalidades positivas. Os benefícios sociais da ampliação da cadeia produtiva pela entrada de uma nova empresa são
maiores que os benefícios privados, do dono da empresa. Isso por si só já caracteriza uma falha do mercado, no sentido de que os incentivos
dados pelos preços são incapazes de mostrar as verdadeiras conseqüências – positivas – da ação econômica. Nesses casos, tem-se a
necessidade da interferência estatal para corrigir ou superar essas distorções. Na prática, isso acontece principalmente com os investimentos em
infra-estrutura e em recursos humanos e tecnologia.
Outra questão relevante e que com a abordagem dos Clusters assume uma posição destacada é o problema da informação.

“A justificativa por trás dessa correlação entre grau de associativismo e desenvolvimento econômico é que um
volume grande de informações flui nas relações sociais, muitas vezes com um nível elevado de credibilidade, o que
faz com que elas sejam informações altamente eficientes. Nas relações sociais também se geram teias de relações
pessoais que fomentam a credibilidade entre os agentes. Essas teias são muito importantes para reduzir os custos

22

Nessa abordagem enfatiza-se a “(...)lógica da reconfiguração espacial “taylorista-fordista”, com “disjunção”
técnica articulada à separação geográfica das tarefas ou etapas da produção, pois até as atividades direcionadas
para paíes mais pobres , objetivando aceder a mercados locais ou reduzir custos com vistas à reexportação eram
amplamente concebidas e equipadas nos países mais ricos. O “modelo” de industrialização que privilegiava os
mercados domésticos foi chamado por Litpietz (1985) de “fordismo periférico” (...) e o que focava o mercado
mundial foi desgnado “taylorização sanguinária”, típicos de países com intensa exploração da força de trabalho
(...)” (LINS, 2007: 87/88).
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de transação na economia e, por conseguinte, contribuem para acelerar o desenvolvimento econômico.” (Barros,
2002:140 e 141)
Por fim, uma outra característica dos Clusters e que os distinguem de outras definições mais gerais de áreas dinâmicas é a definição do papel
tanto do governo como da iniciativa privada. No conceito de Clusters, a dinâmica empresarial e empreendedora comumente associada à iniciativa
privada é colocada em relevo. É nesse campo, ou seja, a capacidade gerencial, que a iniciativa privada tem vantagens em relação ao governo. Ao
governo não caberia atuar diretamente na produção, mas apoiando e corrigindo as falhas no mercado como as externalidades, por exemplo. Dessa
forma, o governo assume um papel secundário, pois “para os adeptos da política de clusters, os agentes econômicos [privados] são os mais aptos
a apontarem os reais obstáculos ao desenvolvimento da competitividade de determinado cluster... o setor público neste tipo de planejamento
participativo e desburocratizado tem apenas o papel de um coadjuvante em todo o processo, deixando de ser o ator principal e que determina as
prioridades” (Barros, 2002:141)
Crescimento econômico e migrações
Crescimento econômico e migrações populacionais são duas variáveis que quase sempre andam juntas. Aliás, uma das principais
características de uma área dinâmica é o seu crescimento populacional acima da média das outras regiões. A economia explica esse fato pela
chamada “Teoria do Capital Humano”, segundo a qual as pessoas migram, basicamente, para onde seu capital humano é melhor remunerado, ou
em outras palavras, para onde podem obter maiores salários. Assim, na decisão de migrarem, as pessoas comparam sua renda futura no local de
destino com a renda futura se permanecessem no local de origem, formalmente:

VPmig =

[∑W (t ) − ∑W (t )]− C (0)
d

o
t

(1 + r )

Onde,
VP = Valor Presente do Migrante; Wd = Renda na área de destino;
Wo = Renda na região de origem; C(0) = custo inicial de migrar;
r = taxa de redesconto
Esse modelo bastante geral necessita de ajustes principalmente quando aplicado para explicar as migrações em regiões como o Nordeste
brasileiro, pois “o desenvolvimento capitalista na periferia se faz de maneira anômala, ao levar a concentrações urbanas desmedidas, não por uma
exigência do setor produtivo ou de serviços, mas, talvez, muito mais pela miséria em que vivem contingentes de população rural ou de áreas
atrasadas e pelo fetichismo metropolitano exercido sobre elas.” (Diniz, 1985). Dessa forma e principalmente no caso das capitais dos estados
nordestinos, a migração pode ser explicada não apenas e não necessariamente por fatores estritamente econômicos, mas também por fatores
históricos, sociais e culturais.
No entanto, apesar dessas limitações, o crescimento populacional é, como dissemos, um importante indicador de dinamismo, razão pela qual
o utilizaremos nesse trabalho na identificação das áreas dinâmicas.

Tendo em conta as observações teóricas anteriores, o objetivo desse trabalho é identificar as novas áreas/setores
do Nordeste que apresentaram maior crescimento econômico e populacional e que por isso, sob determinadas
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condições, podem vir a desempenhar a função de um pólo dinâmico. A discussão aqui desenvolvida insere-se também
no contexto assinalado por algumas análises existentes da realidade econômica nordestina, que chamam a atenção
para as mudanças em curso com a crescente inserção do Brasil na economia globalizada e para a possibilidade de
acentuação de heterogeneidades no interior das macro-regiões. (Araújo, 1997; Pacheco, 1998).
Antes de prosseguir, é importante esclarecer que este trabalho não se ocupou das áreas metropolitanas das
capitais e das áreas do Nordeste já tradicionalmente classificadas como pólos dinâmicos, quais sejam: o pólo
petroquímico de Camaçari/BA; o Oeste Baiano (produção de grãos); o de agricultura irrigada do Vale do São Francisco;
o têxtil de Fortaleza/CE; e o minero-metalúrgico de São Luiz.23
Metodologia e Origem dos Dados
Para esse trabalho usamos uma diversificada base de dados, sendo as principais aquelas fornecidas pelo IBGE e pelo Ministério do
Trabalho, através da RAIS. O período estudado vai do ano de 2000 até 2004, sendo os dados do PIB municipal disponíveis apenas até o ano de
2003. Fora isso, qualquer dado referente a outro período será explicitamente informado. A escolha desse período justifica-se por ter, pela primeira
vez, o IBGE sistematizado os dados do PIB a nível municipal o que possibilitou este trabalho.
Para identificar as áreas de maior crescimento usamos, em primeiro lugar, os dados populacionais, pela sua íntima relação com o
dinamismo econômico. Outro indicador foi o cálculo das taxas de crescimento dos PIB's municipais. O tratamento dos dados populacionais
consistiu em ordená-los e selecionar aqueles que mais cresceram. Os que cresceram acima de 1,71% ao ano estão entre os 25% que mais
cresceram, sendo que os que cresceram acima de 2,63% ao ano estão entre os 10% que mais cresceram. Ou seja, se ordenarmos os municípios
com respeito às suas taxas de crescimento populacional, os que cresceram mais que 1,71% representam ¼ dos municípios, justamente aqueles
que mais cresceram.
Uma vez identificados os municípios que se destacaram de acordo com os critérios utilizados, buscou-se explicação para os respectivos
dinamismos nos dados da RAIS e nos dados de produção do SIDRA-IBGE. Embora os dados da RAIS limitem-se ao emprego formal, são
bastante úteis por estarem desagregados por município e por atividades produtivas. Com isso pode-se ter uma primeira aproximação dos
segmentos econômicos associados ao crescimento populacional e/ou aos PIB´s municipais24.
2. “Novas” áreas dinâmicas: identificação e análise
Nessa seção do trabalho, faz-se um exame, com base na metodologia acima descrita, das áreas identificadas como de maior
dinamismo em cada um dos Estados do Nordeste.

23

Tais pólos foram estudados por Lima (1994).
As taxas de crescimento dos PIBs foram calculadas em termos nominais, porém permitem distinguir os
municípios que tiveram maior crescimento relativo.

24
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2.1 Maranhão
No estado do Maranhão, três áreas principais se destacaram como concentradoras do crescimento populacional. São elas: A região
Oeste; o Sul, em torno da cidade de Balsas; e o extremo Nordeste. As Tabelas 1 e 2 mostram o crescimento da população e dos PIB´s dos
principais municípios dessas regiões.
A primeira e a maior em tamanho, a região Leste, tem como principal atividade econômica a criação de gado bovino. A maior cidade é
Açailândia que é tradicionalmente conhecida por integrar o complexo mineiro de Carajás. De fato, a indústria metalúrgica, com a produção de ferrogusa, é ainda a atividade que mais absorve empregos formais da cidade. Entretanto, essa indústria cresceu, em termos de trabalhadores
empregados, bem menos (de 1152 para 1669) que a pecuária e a silvicultura, que cresceu de 99 para 722 trabalhadores formalmente
empregados, segundo os dados da RAIS. Além do mais, a indústria metalúrgica está concentrada apenas em Açailândia, ao passo que a pecuária
e a silvicultura cresceram em toda a região estudada. Esse crescimento conjunto da silvicultura e da pecuária sugere que a expansão da criação de
gado ocorre à custa da devastação florestal, no processo típico no Brasil de desmatamento para transformação em pasto. Os Gráficos 1 e 2 e a
Tabela 3 mostram a evolução da silvicultura e da pecuária do Oeste maranhense (note que no caso da silvicultura a quantidade produzida explode
em 2004).
Tabela 1 – Crescimento populacional dos principais municípios das regiões selecionadas do estado do Maranhão. 2000 e 2004
Município

População em 2000

População em
2004

Taxa de crescimento anual média da população

Região Oeste
Açailândia

88.320

100.841

3,443%

Bom Jardim

34.474

37.164

1,937%

Itinga do Maranhão

23.128

27.283

4,309%

60.163

69.662

3,814%

Barreirinhas

39.669

43.927

2,637%

Tutóia

40.594

43.983

2,068%

Região Sul
Balsas
Extremo Nordeste

Fonte: IBGE – Estimativa Anual da População
Tabela 2 – Crescimento do PIB nominal, em R$ 1.000, dos principais municípios das regiões selecionadas do estado do Maranhão. 2000 e 2003
Município

PIB 2000

PIB 2003

Taxa de crescimento anual média do PIB nominal

Açailândia

264.064

822.234

46,03%

Bom Jardim

31.250

87.190

40,78%

Itinga do Maranhão

43.442

102.794

33,26%

Região Oeste

Região Sul
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Balsas

142.533

399.254

40,96%

Barreirinhas

31.994

51.247

17,00%

Tutóia

23.895

40.632

19,36%

Extremo nordeste

Fonte: IBGE

Gráfico 2 - Pecuária no Oeste maranhense – efetivo dos rebanhos (cabeças). 2000 a 2004
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Fonte: SIBRA – IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal
Tabela 3 – Número de trabalhadores formais na pecuária, silvicultura, extrativismo vegetal e outras atividades relacionadas à agropecuária. 2000 e
2004
Município

Ano
2000

2004

Açailândia

99

722

Bom Jardim

08

75

Bom Jesus das Selvas

11

111

Itinga do Maranhão

35

137

Fonte: RAIS
A segunda região, em torno da cidade de Balsas, também tem sua principal atividade econômica no setor agrícola. Entretanto, é a
produção de soja que se destaca, devendo a mesma ter tido grande influência no crescimento de 180% do PIB nominal do município.
Efetivamente, tanto a quantidade produzida (de 152.000 toneladas para 290.000 toneladas – Gráfico 3) quanto os empregos formais relacionados à
atividade (de 501 para 1009 - RAIS) dobraram no período estudado.
A terceira região selecionada do estado é o extremo Nordeste. Os municípios dessa região apesar de apresentarem um elevado
crescimento populacional, exibiram um crescimento do PIB não muito elevado (ver Tabelas 1 e 2). A maior cidade da região, entre as selecionadas
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pelo seu crescimento populacional, é Barreirinhas, que tem no turismo o setor mais dinâmico de sua economia. A Tabela 4 mostra e evolução
dessa atividade em termos de trabalhadores formalmente empregados, podendo-se constatar um elevado crescimento, embora com números
absolutos ainda não tão expressivos. Como o turismo envolve muitas atividades informais, é muito provável que os dados da RAIS estejam
subestimando a real dimensão da influência do turismo para o crescimento populacional ali observado.

Gráfico 3 – Produção de Soja (em toneladas) no município de Balsas. 2000 a 2004l
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Fonte: SIDRA – IBGE – Produção Agrícola Municipal
Tabela 4 – Trabalhadores formalmente empregados em atividades relacionadas ao turismo no município de Barreirinhas-MA. 2000 e 2004
Município

Barreirinhas

Atividade

Ano
2000

2004

Estabelecimentos hoteleiros

14

129

Bares e Restaurantes

-

21

Fonte: RAIS
2.2. Piauí
O estado do Piauí foi um dos estados que apresentou a menor quantidade de municípios entre os que mais cresceram
populacionalmente e, mesmo estes, não estão concentrados geograficamente. Pela Tabela 4, percebe-se que o crescimento populacional desses
municípios foi relativamente elevado, em termos da taxa anual média de crescimento, por se tratarem de municípios muito pequenos onde um
pequeno aumento absoluto se traduz em um grande aumento percentual. Já com base na Tabela 5, fica evidente o pequeno crescimento do PIB
desses municípios. Assim, não foi possível encontrar um setor econômico líder e a principal atividade registrada pela RAIS está ligada à
administração pública. Uma explicação mais detalhada para esse crescimento populacional acima da média exigiria pesquisas adicionais, o que
pode ser feito em um trabalho posterior.
Tabela 4 – Crescimento populacional dos municípios selecionados do estado do Piauí. 2000 e 2004
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População em

População em

2000

2004

Baixa Grande do Ribeiro

7.779

8.605

2,61%

Batalha

24.127

25.800

1,726%

Milton Brandão

6.900

7.721

2,912%

Piracuruca

24.786

26.754

1,97%

Município

Taxa de crescimento anual média da população

Fonte: IBGE – Estimativa Anual da População
Tabela 5 – Crescimento do PIB nominal, em R$ 1.000, dos municípios selecionados do estado do Piauí. 2000 e 2003
Município

PIB 2000

PIB 2003

Taxa de crescimento anual média do PIB nominal

Baixa Grande do Ribeiro

12.862

18.059

11,98%

Batalha

26.722

33.696

8,04%

Milton Brandão

7.326

9.747

9,99%

Piracuruca

32.628

42.291

9,03%

Fonte: IBGE
2.3. Ceará
No Ceará foram identificamos três áreas com dinamismo pelo critério da atração populacional:
1.

No Sul, em torno das cidades do Crato e Juazeiro do Norte

2.

No Noroeste, em torno do município de Sobral

3.

No Nordeste, em torno do município de Aracati
A primeira região, no Sul, em torno das cidades do Crato e de Juazeiro do Norte, apresentou, como mostra a Tabela 7, um crescimento do

PIB muito baixo, sendo que no caso de Barbalha o crescimento foi negativo. Esses resultados nos levam a crer que crescimento populacional
dessa região (Tabela 6) está muito mais ligado à fatores históricos e culturais do que à fatores estritamente econômicos. De fato esse parece ser o
caso, por se tratar de um pólo educacional que conta inclusive com a presença de cursos de nível superior e pelo “pólo” religioso em torno da figura
do Padre Cícero. Segundo a prefeitura da Juazeiro do Norte, uma média de um milhão de “romeiros” visita a cidade por ano. Por fim, cabe destacar
que essa enorme quantidade de turistas e “romeiros” sustenta uma produção, na sua grande maioria informal, de jóias e bijuterias religiosas.
Tabela 6 – Crescimento populacional dos municípios selecionados do Sul do Ceará. 2000 e 2004
Município

População em
2000

População em 2004

Taxa de crescimento anual média da população

Crato

104.646

111.894

1,725%

Barbalha

47.031

51.444

2,316%

Juazeiro do Norte

212.133

231.920

2,303%

Fonte: IBGE – Estimativa Anual da População

305

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Tabela 7 – Crescimento do PIB nominal, em R$ 1.000, dos municípios selecionados do Sul do Ceará. 2000 e 2003
Município

PIB 2000

PIB 2003

Taxa de crescimento anual média do PIB nominal

Crato

256.121

287.134

3,88%

Barbalha

139.242

138.679

(0,13%)

Juazeiro do Norte

449.512

605.648

10,45%

Fonte: IBGE
Vale destacar, no entanto, o peso da indústria de calçados para a economia da região que é, depois da administração pública e do
comércio varejista, a atividade que mais emprega formalmente. A evolução dos empregos formais gerados pela indústria da calçados é mostrado
na Tabela 8.
Tabela 8 – Número de trabalhadores formalmente empregados na indústria de calçados nos município do Crato e Juazeiro do Norte. 2000 e 2004
Ano

Município

2000

2004

Crato

2.698

2.898

Juazeiro do Norte

1.851

1.814

Fonte: RAIS
A segunda região, em torno do município de Sobral, tem o crescimento da população e do PIB das principais cidades apresentado nas
Tabelas 9 e 10.
Tabela 9 – Crescimento populacional dos municípios selecionados em torno da cidade de Sobral. 2000 e 2004
Município

População em 2000

População em 2004

Taxa de crescimento anual média da população

Sobral

155.276

169.532

2,268%

Itapipoca

94.369

103.145

2,296%

Trairi

44.527

48.725

2,327%

Tianguá

58.069

65.285

3,036%

Fonte: IBGE – Estimativa Anual da População
Tabela 10– Crescimento do PIB nominal, em R$ 1.000, dos municípios selecionados em torno da cidade de Sobral-CE. 2000 e 2003
Município

PIB 2000

PIB 2003

Taxa de crescimento anual média do PIB nominal

Sobral

679.648

1.030.397

14,88%

Itapipoca

169.079

231.457

11,04%

Trairi

57.093

79.304

11,58%
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Tianguá

109.963

154.477

12,00%

Fonte: IBGE
Como se observa, o crescimento econômico não foi muito intenso, com as taxas de crescimento do PIB nominal entre 8% e 15%. Os
setores que mais cresceram foram a indústria de calçados e a indústria de alimentos e bebidas. Mesmo essas, entretanto, estão concentradas, em
termos de empregos formais, em apenas duas cidades: Itapipoca e a própria Sobral. Aliás, o número de trabalhadores formalmente empregados
na indústria de calçados em Sobral praticamente dobrou no período, saindo de 8.600 para 15.800 trabalhadores, como mostra o Gráfico 4, sendo a
maior parte destes empregos gerados pela planta da GRENDENE, projeto para lá atraído com os atrativos de incentivos fiscais estaduais e da
presença de mão-de-obra abundante e relativamente barata.
Fonte: RAIS

Gráfico 4 - Trabalhadores formalmente empregados na indústria de calçados.
Sobral, 2000-2004.
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A terceira região, no Nordeste, tem como principal município Aracati, que apresentou também um grande crescimento nas indústrias de
calçados, alimentação e bebidas. Tem, entretanto, duas diferenças em relação à região anterior. A primeira é que apresentou também um elevado
crescimento do setor agrícola, e a segunda é que, por fazer fronteira com o Rio Grande do Norte, seus efeitos econômicos parecem estar
relacionados com os municípios fronteiriços desse estado, o que será discutido mais adiante.
2.4 Rio Grande do Norte
Para o Rio Grande do Norte, selecionamos a área da fronteira Norte com o Ceará, em torno do município de Mossoró, e de uma
maneira geral, todo o litoral Norte. A cidade de Mossoró não apareceu entre as 25% que mais cresceram populacionalmente no Nordeste,
entretanto, ela foi incluída porque fica no centro de várias cidades que apresentaram crescimento populacional destacado. Os dados populacionais
e do PIB são exibidos nas Tabelas 11 e 12.
Tabela 11 –Crescimento populacional dos municípios selecionados da fronteira entre Rio Grande do Norte e Ceará e do litoral Norte do Rio Grande
do Norte. 2000 a 2004
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Município

População em

População em

2000

2004

Taxa de crescimento anual média da população

Aracati (CE)

61.187

66.384

2,103%

Baraúna (RN)

18.922

20.693

2,311%

Mossoró (RN)

213.841

224.910

1,297%

Upanema (RN)

10.991

12.196

2,692%

Porto do Mangue (RN)

4.064

4.650

3,499%

Guamaré (RN)

8.149

9.209

3,171%

Touros (RN)

27.879

31.296

2,996%

Fonte: IBGE – Estimativa Anual da População
Tabela 12 – Crescimento do PIB nominal, em R$ 1.000, dos municípios selecionados da fronteira entre Rio Grande do Norte e Ceará e do litoral
Norte do Rio Grande do Norte
Município

PIB 2000

PIB 2003

Taxa de crescimento anual média do PIB

Aracati (CE)

135.896

210.631

15,73%

Baraúna (RN)

62.152

242.705

57,47%

Mossoró (RN)

835.961

1.329.938

16,74%

Upanema (RN)

52.514

88.824

19,15%

Porto do Mangue (RN)

37.430

70.295

23,38%

Guamaré (RN)

257.163

422.769

18,02%

Touros (RN)

67.205

87.162

9,05%

Fonte: IBGE
Essa região tem seu crescimento populacional e econômico explicado por atividades agrícolas e atividades relacionadas ao petróleo. As
principais cidades são Aracati, no Ceará e Mossoró e Baraúna no Rio Grande do Norte. As cidades de Mossoró e Guamaré concentram as
atividades relacionadas ao petróleo. O Campo de Canto do Amaro, em Mossoró, é o maior em extração de petróleo terrestre do Brasil, produzindo
47 mil barris por dia. Devido a isso, as indústrias mecânica, metalúrgica e química, bem como da construção civil tiveram significativo crescimento no
período estudado. Mossoró é também o maior produtor de sal do país e o número de trabalhadores formalmente contratados por essa indústria
cresceu em 50%. Em Guamaré, o crescimento é explicado também pelo petróleo com a implantação e ampliação de um pólo industrial construído
pela Petrobrás para o beneficiamento de óleo e gás natural.
Entretanto, as atividades comuns a todos os municípios da região e que apresentaram um significativo crescimento é a fruticultura
irrigada (com a produção de melão, melancia, e, nos últimos anos, sorgo) e a aqüicultura.25 De fato, o desenvolvimento dessas atividades permite
explicar boa parte do crescimento observado nos municípios de Baraúna, Aracati, Porto do Mangue e Upanema. Além disso, encontra-se também
25

Vale lembrar que esse é um dos pólos de fruticultura irrigada mais bem sucedidos do Nordeste, já tendo
merecido vários estudos específicos. Para mais detalhes, ver, por exemplo, Lima e Campos, 2005.
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nessa área algum beneficiamento desses produtos como processamento, fabricação de conservas e sucos, abrindo, portanto, a possibilidade de
criação e incentivo de outros encadeamentos da cadeia produtiva. Por fim, vale ressaltar que essas atividades se desenvolveram com um
diferencial positivo que é a proximidade do porto de Areia Branca. O Gráfico 5 e a Tabela 13 mostram a evolução dessas atividades.

Produção em toneladas de Melancia, Melão e Sorgo.
Municípios Baraúna, Mossoró e Upanema. de 2000 a 2004l
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Fonte: SIDRA – IBGE – Produção Agrícola Municipal
Tabela 13 – Número de trabalhadores formalmente empregados nos municípios selecionados. 2000 e 2004
Município

Aracati (CE)
Porto do Mangue
Touros

Atividade

Ano
2000

2004

Aqüicultura

198

981

Fabricação de conservas de peixe

97

527

Aqüicultura

114*

568

Aqüicultura

-

115

Fabricação de conservas de Peixe

04

04

Fonte: RAIS
*Dado para o ano de 2001
Ainda sobre essa região, cabe destaque o município de Touros que aumentou o número de trabalhadores formalmente empregados
em atividades relacionadas ao turismo, como empregados em hotéis, que aumentou de 17 para 130.
2.5 Paraíba
A exemplo do Piauí, poucos municípios paraibanos figuram entre os que mais cresceram populacionalmente. Também à semelhança
do Piauí, os que cresceram não se encontram concentrados geograficamente. Seu crescimento pode ser, pelo menos em parte, explicado por
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fatores culturais, como a proximidade de alguns deles com municípios como Campina Grande e Patos, pela proximidade de importantes rodovias e
pelo aumento dos empregos na administração pública.
Duas possíveis exceções seriam os municípios de Alcatil e São Domingos do Cariri, que, entre os municípios selecionados,
apresentaram taxas de crescimento populacional e do PIB mais relevantes. Entretanto, esse crescimento não está associado a nenhuma atividade
formal, pois, em ambos, nenhum emprego – excetuando-se os na administração pública – é registrado pela RAIS. Para o caso de São Domingos
do Cariri a explicação deve estar relacionada com o fato de ser esse um dos municípios onde se localiza uma das principais reservas de água da
região, o Açude Presidente Epitácio Pessoa. As Tabelas 14 e 15 mostram a evolução populacional e do PIB dos municípios selecionados.
Tabela 14 – Crescimento populacional dos municípios selecionados do estado da Paraíba. 2000 e 2004
População em

População em

2000

2004

Alcatil

4.958

5.317

1,801

São Domingos do Cariri

2.189

2.368

2,027

Município

Taxa de crescimento anual média da população

Fonte:IBGE – Estimativa Anual da População
Tabela 15 – Crescimento do PIB nominal, em R$ 1.000, dos municípios selecionados do estado da Paraíba. 2000 e 2003
Município

PIB 2000

PIB 2003

Taxa de crescimento anual média do PIB

Alcatil

6.209

13.107

28,28%

São Domingos do Cariri

3.471

6.533

23,47%

Fonte: IBGE
2.6 Pernambuco
O estado de Pernambuco tem uma das áreas que primeiro vem à mente quando pensamos em áreas dinâmicas do Nordeste: o pólo
agricultura irrigada do São Francisco, em torno principalmente da cidade de Petrolina. De fato essa é uma das áreas que, junto com a Região
Metropolitana do Recife mais atraiu pessoas. Fora essas, duas outras áreas de concentração populacional aparecem destacadas. São elas:
1.

O sertão do Araripe, em torno do município de Araripina;

2.

O agreste setentrional, em torno do município de Caruaru.

O município de Araripina, tem sua economia vinculada principalmente à extração e fabricação de gesso. Porém, no período estudado a
produção, tendo em consideração os trabalhadores formalmente empregados, pouco aumentou e reduziram-se os empregados na indústria têxtil
(Tabela 16). Dessa forma, a taxa crescimento anual média do PIB nominal foi de apenas 8,36%. Deve-se, entretanto, fazer a ressalva da grande
informalidade presente na região e que não é captada pelos dados da RAIS.
Tabela 16 – Número de trabalhadores formalmente empregados na indústria extrativa mineral, de produtos minerais não metálicos e têxtil do
município de Araripina. 2000 e 2004
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Município

Araripina

Ano

Indústria

2000

2004

Extrativa Mineral

272

212

Produtos minerais não metálicos

687

741

Têxtil

297

22

Fonte: RAIS
A segunda região estudada, o Agreste Setentrional, tem seu crescimento econômico e sua atração populacional explicados pelo
crescimento do pólo têxtil/confecções na região. Nessa área, o maior município é Caruaru, entretanto, a indústria têxtil/ confecções da região tem
atuado em diversas outras cidades, segundo as Tabelas 17 e 18 abaixo:
Tabela 17 – Crescimento populacional dos municípios selecionados do agreste setentrional de Pernambuco. 2000 e 2004
Município

População em

População em

Taxa de crescimento anual média da População

2000

2004

Brejo da Madre de Deus

38.109

41.651

2,295%

Caruaru

253.634

274.124

2,003%

Santa Cruz do Capibaribe

59.048

69.677

4,317%

Toritama

21.800

25.337

3,914%

Fonte: IBGE – Estimativa Anual da População
Tabela 18 – Crescimento do PIB nominal, em R$ 1.000, dos municípios selecionados do agreste setentrional de Pernambuco
Município

PIB 2000

PIB 2003

Taxa de crescimento anual média do PIB

Brejo da Madre de Deus

53.431

81.352

15,04%

Caruaru

762.423

1.042.163

10,98%

Santa Cruz do Capibaribe

118.290

178.040

14,60%

Toritama

33.371

61.068

22,32%

Fonte: IBGE
De fato, o número de trabalhadores formalmente empregados na indústria têxtil/confecções nessas cidades teve um aumento médio de
mais de 60%, conforme mostra a Tabela 19. É verdade que houve redução desse número em Brejo da Madre de Deus e Taquaritinga do Norte,
porém, esse decréscimo foi mais que compensado pelo crescimento nas outras cidades e, principalmente, pelos efeitos de encadeamento gerado
pela indústria, como o aumento do comércio varejista e atacadista de têxteis/confecções.
Tabela 19 – Número de trabalhadores formalmente empregados na indústria têxtil/ confecções dos municípios selecionados do agreste setentrional.
2000 e 2004
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Município

Ano
2000

2004

Brejo da Madre de Deus

63

10

Caruaru

2.791

4.140

Santa Cruz do Capibaribe

806

1.467

Toritama

420

1.284

Fonte: RAIS
Essa região, pelo dinamismo com que vem se desenvolvendo, tem chamado a atenção de vários pesquisadores. Um destaque
especial é a produção de jeans no município de Toritama, já conhecida como a “capital” nacional do produto. Essa produção já tem inclusive
causado efeitos ambientais negativos. Segundo a ABEMA (Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente), são necessários
cerca de 40 litros de água para o processo de lavagem de cada peça jeans. Como não há um sistema de tratamento adequado, a água utilizada é
despejada diretamente no Rio Capibaribe.
Outro aspecto que deve ser apontado é o elevado nível de informalidade da região. Segundo o SEBRAE, em 2003, das 12,1 mil
empresas do pólo, apenas 8,1% estão formalizadas, o que faz com que os dados apresentados na Tabela 19 estejam, apesar do inegável
crescimento, bastante subestimados. O Quadro 1 reúne outras informações importantes sobre essa área dinâmica.
Quadro 1 – Informações gerais sobre o Pólo Têxtil/ Confecções de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. 2003
Produção mensal

57,8 milhões de peças

Número de máquinas utilizadas (costura, corte e outras)

73,4 mil

Faturamento Mensal

R$ 144 milhões

Remuneração média mensal dos trabalhadores na área de produção

R$ 294,04

Empresas com marcas próprias

53,1%

Empresas que exercem também atividades de comercialização

78,5%
Empresas formais – 15% nas feiras dos seus respectivos municípios

Local de comercialização dos produtos
Empresas informais - 50% (Caruaru e Santa Cruz) e 26% (Toritama)
nas feiras de seus respectivos municípios
Fonte: Estudo de Caracterização Econômica do Pólo de Confecções do Agreste Pernambucano. SEBRAE. 2003
2.7 Alagoas
Apesar dos municípios com maior crescimento populacional também se encontrarem com alguma dispersão geográfica, foi possível
identificar três áreas mais concentradoras:
1.

O Norte, no município de Maragogi;

2.

No Centro, em torno do município de Teotônio Vilela;
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3.

No Oeste, em torno do município de Olho D’água das Flores.

Os dados populacionais e de PIB relativos aos municípios das áreas acima são apresentados nas Tabela 20 e 21:
Tabela 20 – Crescimento populacional dos municípios selecionados do estado de Alagoas. 2000 e 2004
Município

População em

População em

2000

2004

Taxa de crescimento anual média da população

Norte
Maragogi

21.832

24.617

3,113%

19.417

21.348

2,45%

Limoeiro de Anadia

24.263

26.734

2,507%

São Sebastião

29.124

31.396

1,936%

Teotônio Vilela

36.881

40.584

2,473%

Oeste
Olho D’água das Flores
Centro

Fonte: IBGE – Estimativa Anual da População
Tabela 21 – Crescimento do PIB nominal, em R$ 1.000, dos municípios selecionados do estado de Alagoas. 2000 e 2003
Município

PIB 2000

PIB 2003

Taxa de crescimento anual média do PIB

Norte
Maragogi

37.716

39.886

1,88%

27.944

60.771

29,48%

Limoeiro de Anadia

27.473

32.699

5,98%

São Sebastião

45.910

52.078

4,29%

Teotônio Vilela

43.494

53.661

7,25%

Oeste
Olho D’água das Flores
Centro

Fonte: IBGE
O município de Marogogi teve seu crescimento baseado na indústria do turismo, tendo o número de trabalhadores formalmente
empregados em hotéis e pousadas subindo de 334 para 427. Na área em torno do Município de Teotônio Vilela a concentração se dá devido às
usinas de açúcar, apesar destas terem mantido praticamente constante seu número de trabalhadores, em torno de 2650.
Quanto à concentração no Oeste, a única cidade que apresentou um crescimento do PIB considerável foi Olho D’água das Flores. As
outras tiveram um crescimento muito pequeno ou mesmo negativo. A explicação é que em Olho D’água foi instalado um centro de logística de uma
rede de supermercados, fato que é refletido no aumento do comércio atacadista. A Tabela 22 mostra a evolução das principais atividades
econômicas de cada região em termos do número de trabalhadores formalmente empregados.
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Tabela 22 – Trabalhadores formalmente empregados, por tipo de atividade, dos municípios selecionados de Alagoas. 2000 e 2004
Município

Atividade

Maragogi

Ano
2000

2004

Turismo

334

427

Teotônio Vilela

Usinas de Cana

2.620

2.715

Olho D’água das Flores

Comércio Atacadista

674

534

Fonte: RAIS
2.8 Sergipe
Em Sergipe encontramos duas áreas destacadas pelo seu crescimento populacional: no Noroeste, em torno da cidade de Canindé do
São Francisco, e no Sul, na fronteira com a Bahia. As Tabelas 23 e 26 apresentam, os dados populacionais e do PIB dos principais municípios
dessas regiões.
A cidade de Canindé do São Francisco foi, entre todas as cidades do Nordeste, a que teve a maior taxa de crescimento do PIB nominal
atingindo o extraordinário crescimento de 234,23% ao ano. Esse número elevadíssimo é explicado pela incorporação de 2000 para 2001 dos
valores gerados pela hidrelétrica de Xingó ao município. Mesmo assim, o município merece destaque, pois sua população cresceu 4,35% no
período estudado e, além da hidrelétrica, há também atividade turística na região em torno do chamado Canyon do São Francisco.
Tabela 23 – Crescimento populacional dos municípios selecionados do estado de Sergipe. 2000 e 2004
Município

População em 2000

População em 2004

Taxa de crescimento anual média da população

Canindé do São Francisco

17.754

20.977

4,351%

Poço Redondo

26.022

29.032

2,834%

Cristinápolis

14.268

15.980

2,936%

Umbauba

19.042

21.391

3,014%

Noroeste

Sul

Fonte: IBGE – Estimativa Anual da População
Tabela 24 – Crescimento do PIB nominal, em R$ 1.000, dos municípios selecionados do estado de Sergipe. 2000 e 2003
Município

PIB 2000

PIB 2003

Taxa de crescimento anual média do PIB

Noroeste
Canindé do São Francisco

43.557

1.626.322

234,23%

Poço Redondo

34.408

54.563

15,5%

28.795

34.968

6,69%

Sul
Cristinápolis
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Umbauba

28.976

40.312

11,63%

Fonte: IBGE
A segunda região, no Sul do estado e que se prolonga para o estado da Bahia, é um área produtora de frutas cítricas, principalmente
laranja. Entretanto essa produção tem decrescido muito nos últimos anos, conforme a Gráfico 6 abaixo:
Fonte: SIDRA – IBGE – Produção Agrícola Municipal
Gráfico 5 – Prod ução d e laranja em t on elad as d a front eira en t re Serg ip e e Bah ia
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2.9 Bahia
Na Bahia foram encontradas várias áreas de maior crescimento populacional: 1. A região de Juazeiro, na fronteira com Pernambuco; 2.
O Oeste baiano, em torno da cidade de Barreiras; 3. A região em torno da cidade de Vitória da Conquista; 4. A Região da Chapada Diamantina; 5.
O Extremo Sul
Considerando que as áreas de Juazeiro (agricultura irrigada) e do Oeste Baiano (cultura da soja) fazem parte das áreas mais
tradicionalmente estudadas, nos ateremos ao estudo mais detalhado das demais áreas.
Em Vitória da Conquista, a atração é explicada também pela condição de centro comercial e principal cidade da região. As Tabelas 25 e
26 mostram os dados do crescimento populacional e do PIB dos municípios da região.
Tabela 25 – Crescimento populacional dos municípios selecionados em torno da cidade de Vitória da Conquista – BA. 2000 e 2004
Município

População em 2000

População em 2004

Taxa de crescimento anual média da população

Barra de Choça

40.818

49.014

4,783%

Encruzilhada

32.924

38.856

4,32%

Itambé

30.850

34.415

2,831%

Vitória da Conquista

262.494

281.684

1,818%

Fonte: IBGE – Estimativa Anual da População
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Tabela 26 – Crescimento do PIB nominal, em R$ 1.000, dos municípios selecionados em torno da cidade de Vitória da Conquista – BA. 2000 e
2003
Município

PIB 2000

PIB 2003

Taxa de crescimento anual média do PIB

Barra de Choça

70.728

89.773

8,27%

Cândido Sales

14.517

19.676

10,67%

Itambé

62.023

74.078

6,10%

Vitória da Conquista

705.414

883.673

7,80%

Fonte: IBGE
Apesar disso, nota-se um aumento em termos de trabalhadores empregados na região em atividades relacionadas à pecuária e à
cultura do café. A Tabela 27 mostra essa tendência.
Tabela 27 – Número de trabalhadores formalmente empregados, por tipo de atividade, nos municípios selecionados em torno da cidade de Vitória
da Conquista – BA. 2000 e 2004
Município

Ano

Atividade

Barra de Choça

Encruzilhada

Itambé

Vitória da Conquista

2000

2004

Cultivo de Café

303

572

Criação de Bovinos

24

26

Cultivo de Café

65

137

Criação de Bovinos

72

90

Cultivo de Café

2

11

Criação de Bovinos

164

268

Cultivo de Café

341

458

Criação de Bovinos

232

440

Fonte: RAIS
A quarta região é a área da Chapada Diamantina, no centro Sul baiano. Essa área é tradicionalmente conhecida por atividades
relacionadas ao ecoturismo. Entretanto, as outras cidades dessa região que aparecem com destaque pelo crescimento populacional têm sua
economia baseada em produtos agrícolas. Os principais produtos são hortaliças, como o tomate, e produtos da lavoura temporária como batata
inglesa, cebola, cana de açúcar, milho etc. A Tabela 28 mostra o PIB e crescimento populacional das principais cidades da região e o Gráfico 7 a
evolução da produção dos principais produtos agrícolas da região, por município.
Tabela 28 – Crescimento da população e do PIB nominal, em R$ 1.000, dos municípios selecionados da Chapada Diamantina-BA. 2000 e 2004
Município

População em

População em

Taxa de crescimento

PIB 2000

PIB 2003

Taxa de Crescimento
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2000

2004

anual média

anual média

Ibicoara

13.607

16.373

4,84%

32.037

122.697

56,46%

Mucugê

13.682

15.400

3,01%

44.710

78.566

20,67%

Fonte: IBGE

Gráfico 6 - Produção em t oneladas dos principais produt os dos m unicípio d
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Fonte: SIDRA – IBGE – Produção Agrícola Municipal
No extremo Sul baiano, é possível perceber um nítido aglomerado de municípios com maiores taxas de crescimento populacional,
conforme mostra a Tabela 29.
Tabela 29 – Crescimento da população dos municípios selecionados do Sul da Bahia. 2000 e 2004
Município

População em 2000

População em 2004

Taxa de crescimento anual média da população

Eunápolis

84.120

91.085

2,052

Porto Seguro

95.721

127.048

7,496

Santa Cruz Cabrália

23.888

32.791

8,424

Fonte: IBGE – Estimativa Anual da População
Como era de se esperar, o Turismo é a principal atividade da região, com Porto Seguro no centro. A Tabela 30 mostra a evolução do
PIB desses municípios e A Tabela 31 mostra a evolução do número de empregos formais em áreas relacionadas ao turismo.
Tabela 30 – Crescimento do PIB nominal, em R$ 1.000, dos municípios selecionados do Sul da Bahia. 2000 e 2003
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Município

PIB 2000

PIB 2003

Taxa de crescimento anual média do PIB

Eunápolis

71.788

121.968

19,32%

Porto Seguro

232.750

313.255

10,41%

Santa Cruz Cabrália

53.888

67.566

7,83%

Fonte: IBGE
Tabela 31 – Atividades relacionadas ao turismo nos municípios selecionados do Sul da Bahia. 2000 e 2004
Município

Eunápolis

Porto Seguro

Ano

Atividade

2000

2004

Estabelecimentos hoteleiros

87

101

Bares e Restaurantes

191

471

Estabelecimentos hoteleiros

2.675

2.865

Bares e Restaurantes

1.045

1.199

Fonte: RAIS
Ainda sobre essa região, vale destacar que a cidade de Eunápolis apresenta como a atividade que mais emprega formalmente a
silvicultura, com a extração de madeira. Essa atividade empregava, em 2004, quase 2 mil pessoas. Entretanto, ela atingiu seu máximo no ano de
2002, quando mais de 2 milhões de metros cúbicos de madeira foram retirados. Em essa produção caiu enormemente e, em 2004, estava apenas
em pouco mais de 100 mil metros cúbicos.
Quadro Resumo
Região

Principais Municípios

UF

Atividade Econômica

Leste do Maranhão

Açailândia

MA

Gado bovino, silvicultura, metalurgia

Sul do Maranhão

Balsas

MA

Soja

Litoral Cearense

Fortaleza e Sobral

CE

Texteis e calçados

Fronteira CE/RN

Aracati (CE), Mossoró (RN)

CE/RN

Agricultura irrigada (melão),
aqüicultura, petróleo

Agreste Pernambucano

Caruaru, Toritama

PE

Indústria têxtil/confecções

Sertão Pernambucano

Petrolina (PE), Juazeiro (BA)

PE/BA

Agricultura irrigada (uva e manga)

Litoral Norte Alagoano

Maragogi

AL

Turismo

Oeste Baiano

Barreiras

BA

Soja

Recôncanvo Baiano

Camaçari

BA

Petróleo
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Chapada Diamantina

Ibicoara, Mucugê

BA

Agricultura irrigada (tomate, batata
inglesa, etc.)

Sul da Bahia

Porto Seguro

BA

Turimo

3. Conclusões
Do exposto pode-se destacar que a simples existência de áreas de maior dinamismo indica que há mudanças em curso no Nordeste,
fenômeno que merece maior atenção de pesquisadores e planejadores.
Como se pode ver pelos resultados desse trabalho, nas áreas estudadas, ou seja, as que apresentaram maior dinamismo no período
analisado, as atividades econômicas estão concentradas principalmente em produtos agrícolas, turismo e na indústria leve
(têxtil/confecções/calçados). Essas atividades, entretanto, estão bem definidas geograficamente e, na maioria dos casos, necessitam ou
necessitaram do apoio estatal para sua implantação e desenvolvimento, principalmente nos locais onde são exigidos grandes investimentos iniciais
como nas áreas de agricultura irrigada. 26 Os menores custos salariais também contribuem para a instalação de atividades industriais mais leves,
conforme já destacado na literatura pertinente e comentado na parte introdutória deste artigo, particularmente no que diz respeito à ótica da “nova
divisão internacional do trabalho”.
Outra atividade que merece destaque é a indústria do petróleo e seus derivados. Com o pólo petroquímico de Camaçari, a produção do
Rio Grande do Norte e a construção da refinaria em Pernambuco, o Nordeste pode ingressar de maneira mais efetiva na indústria do petróleo que,
como se sabe, produz efeitos dinâmicos e de encadeamento importantes. Outro resultado interessante é que as áreas das culturas mais
tradicionais do Nordeste como algodão, cana de açúcar e cacau, não aparecem como as que mais cresceram populacionalmente. Não por acaso,
pois tais culturas têm enfrentado adversidades diversas e perderam a capacidade de imprimir dinamismo às suas respectivas regiões produtoras.
Ainda sobre essa questão, vale ressaltar que as atividades ligadas à agro-pecuária parecem ter um maior potencial de se espalharem
geograficamente, pois as áreas de crescimento com base agro-pecuária são formadas por várias cidades.
Fica claro também que, ao lado das áreas com dinamismo, centenas de municípios aparecem sem nenhuma atividade econômica com
alguma expressão, ficando os empregos formais quase que exclusivamente a cargo de atividades na administração pública. Disso resulta que o
Nordeste continua sendo uma região de contraste com áreas em expansão econômica convivendo lado a lado com áreas de clara estagnação.
Por esse aspecto, então, as áreas de maior crescimento se assemelhariam, em vários casos, muito mais a enclaves do que a áreas dinâmicas
propriamente ditas. Essa aparente situação de baixa integração dos espaços dinâmicos reclama a presença de uma ação do Estado, seja através
de obras de infra-estrutura, seja através do planejamento econômico regional do qual derivem linhas específicas de políticas, que conduzam à
maior integração da região.

26

Apesar disso, a agricultura irrigada parece ter ainda outros espaços a ocupar, pois, uma vez feitos os
investimentos iniciais, essas áreas apresentam uma vantagem natural pela insolação constante e clima semiárido, que dificulta o surgimento e proliferação de pragas, poucas variações climáticas e ausência de efeitos
danosos à agricultura como chuvas torrenciais e geadas. Além disso, o Nordeste pode produzir quando outras
regiões concorrentes no mundo não conseguem, aproveitando as “janelas” da entressafra em outras regiões,
valorizando assim seus produtos.
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Do cotejo entre os dados analisados e o exposto pelas teorias revisadas no inicio deste trabalho podem ser ensaiadas algumas
interpretações. Em primeiro lugar fica claro que há áreas que claramente crescem mais em meio a um contexto de dificuldades, ou seja, no
Nordeste reproduz-se o postulado de que o desenvolvimento econômico não se dá de forma uniforme e homogênea no espaço. Ao contrário, as
áreas estudadas mostram acentuação de assimetrias espaciais e econômicas. O ponto seguinte seria investigar se estamos tratando de situações
em que os desequilíbrios são transitórios ou se tendem a se perpetuar. Embora não se possa ter uma resposta definitiva sobre a questão, as
ocorrências encontradas de maior dinamismo pelas suas características pouco integradoras com as áreas estagnadas parecem estar levando mais
à acentuação das disparidades do que promovendo a convergência. Haveria assim, caso isso se confirme, sintonia com interpretações que
apontam a possibilidade de fragmentação do espaço nordestino, expressas, por exemplo, em Pacheco (1998) e Araújo (1997).
Uma investigação necessária, não feita no âmbito deste trabalho, seria a que aprofundasse o entendimento dos principais fatores do
maior dinamismo das áreas aqui mapeadas. Além disso, cabe aqui enfatizar a necessidade de reforço da atuação do Estado para que os espaços
não inseridos, ou estagnados, recebam maiores atenções em termos de infra-estrutura econômica e social, melhoria nos padrões educacionais e
tecnológicos para que possam desenvolver atividades novas e/ou venham a se integrar com as áreas já mais avantajadas em termos de base
econômica e de tendências de crescimento.
Por fim, além do fato desse trabalho permitir e orientar outros trabalhos futuros mais focados em cada uma das áreas de crescimento
apontadas há ainda duas questões que merecem destaque e que não foram aqui abordadas diretamente: a questão ambiental e a questão da
distribuição de renda.
A questão ambiental preocupa quando se vê o crescimento nos últimos anos da exploração florestal em regiões como o Maranhão ou a
Bahia, principalmente se tivermos em conta as condições absolutamente insuficientes de fiscalização e controle por parte das autoridades
brasileiras. Além disso, outras áreas, como o pólo gesseiro do Araripe no sertão pernambucano, têm sido alvo de várias críticas pelas elevadas
repercussões negativas em termos de poluição e destruição do meio ambiente.
Já a distribuição de renda é um ponto crucial para determinar o rumo do desenvolvimento seguido pelo Brasil e, no caso, pelo Nordeste. Na
verdade, toda a teoria do desenvolvimento regional tem por trás a idéia da necessidade de se criar e consolidar um mercado interno suficientemente
robusto para dar suporte ao crescimento da economia. Por isso, um estudo complementar sobre a distribuição de renda e de suas tendências nas
áreas apontadas é fundamental.
4.
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CONTRIBUTOS PARA UMA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTES
SOCIAIS DE GRANDES OBRAS DE ENGENHARIA: A CONSTRUÇÃO DE UM
SISTEMA DE INDICADORES E A IMPORTÂNCIA DA ESCALA LOCAL E REGIONAL
João Lutas Craveiro*
Núcleo de Ecologia Social do Departamento de Edifícios do
Laboratório Nacional de Engenharia Civil
*jcraveiro@lnec.pt

Resumo
A presente comunicação tem como objectivo contribuir para o desenvolvimento de um sistema de indicadores que
possibilite a avaliação de impactes sociais de grandes obras de Engenharia. Assume-se que a dimensão dos impactes
sociais tem sido subestimada nos processos de avaliação de impacte ambiental, requerendo a apresentação e a discussão
de propostas metodológicas que ilustrem a relação entre as grandes obras de Engenharia e as transformações sociais e
territoriais.
Se bem que a avaliação de impactes sociais tenha evoluído desde os primeiros estudos realizados em Portugal, onde
pouco mais se incluía que uma caracterização demográfica e das actividades económicas como situação de referência
(enfatizando-se a criação de emprego na projecção da situação futura), torna-se pertinente esclarecer metodologicamente
outras dimensões de análise que melhor reflictam as alterações quotidianas no quadro das sociabilidades e das identidades
locais. A presente comunicação discrimina um sistema de indicadores envolvendo a mensurabilidade de diversas
dimensões de natureza e escala diferentes privilegiando-se, contudo, a natureza subjectiva dos impactes sociais e as
escalas local e regional.
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1.

INTRODUÇÃO

A avaliação de impactes sociais integra-se nos processos de avaliação de impacte ambiental, e corresponde à avaliação e
ponderação das alterações suscitadas por uma grande obra de engenharia, especialmente nas comunidades mais
directamente afectadas pela obra. Nesta perspectiva, privilegia-se a avaliação de impactes sociais sob a sensibilidade das
mudanças localizadas em contextos de condicionalismo mútuo entre as comunidades, os usos do solo e as alterações
provocadas por uma grande obra de engenharia. Apela-se, deste modo, a uma análise mais fina de âmbito sociológico que
incida sobre a formação de atitudes perante a obra e a mudança planeada, a presença de trabalhadores estranhos durante
a fase da construção, a alteração dos territórios e a disrupção da memória dos lugares ou a afectação do património cultural
e histórico (BURDGE, 1983: 60/61).
A avaliação de impactes sociais não pode, pois, limitar-se a compromissos de ordem estatística associados aos grandes
números de carácter censitário, devendo promover estudos de comunidade numa relação de proximidade aos actores
sociais e aos seus contextos de interacção e de dependência ambiental. Nos pontos seguintes explorar-se-á esta
perspectiva ou relação de proximidade, propondo-se dimensões de análise e reflectindo-se sobre o sentido das mudanças
territoriais e a sustentabilidade urbana.
2.

A AVALIAÇÃO DE IMPACTES SOCIAIS DE GRANDES OBRAS

A necessidade de se proceder a uma avaliação de impactes sociais de grandes obras ficou bem demonstrada, logo no
início da implementação dos processos de avaliação de impacte ambiental nos Estados Unidos da América a partir de
196927, face às alterações dos hábitos comunitários que subverteram uma pequena comunidade numa região
estadunidense, afectada pela presença massiva de mão-de-obra estranha e portadora de outros padrões de convivialidade,
nomeadamente popularizando o consumo de álcool junto da comunidade índia Inui (BURDGE, op. cit.).
Este episódio, que se revelaria crucial para a necessidade de uma avaliação de impactes sociais (até esse momento, a
cartilha de leitura dos impactes privilegiava essencialmente os impactes na natureza, fauna e flora, ou os impactes
económicos, custos-benefícios e criação de emprego), introduz a dimensão social como dimensão emergente nos
processos de avaliação de impacte ambiental. Contudo, não se pretende reduzir a avaliação de impactes sociais a uma
curiosidade floclorizada sobre os hábitos tradicionais e os modos de vida locais.
A avaliação de impactes sociais constitui uma avaliação do sentido das transformações territoriais com incidência
significativa no quadro das sociabilidades quotidianas, nos valores e atitudes colectivas (CLARK, 1980). Constitui
uma forma de discriminação, e de ponderação, das alterações induzidas nos sistemas sociais, económicos e culturais das
comunidades humanas, sendo necessário considerar os modos de uso do solo, as utilizações e os utilizadores, as tipologias
27

-Não se desenvolve aqui a história jurídica ou o enquadramento legal dos processos de avaliação de impacte
ambiental, a partir da National Environmental Policy Act (NEPA) de 31 de Dezembro de 1969, tendo esta
reflexão sido vertida em publicação anterior, como sobre o desenvolvimento dos processos de avaliação de
impacte ambiental no espaço europeu, desde o modelo francês dos anos 70 até às directivas da União Europeia
(CRAVEIRO, 2004).
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do edificado e as estruturas sociais. Uma avaliação de impactes sociais não pode, pois, suportar-se exclusivamente no
recurso a dados censitários, produzidos quase sempre para outros fins, mas deve procurar produzir uma nova dimensão
empírica que reflicta os modos de vida locais, os grupos sociais e a inter-subjectividade humana.
A notabilidade dos impactes sociais e o seu especialismo técnico requerem, assim, o recurso a uma metodologia integrada
que cruze as fontes estatísticas de carácter censitário com a produção de nova informação, à luz das técnicas de inquirição
e de consulta sociológicas. Esta imprescindibilidade de uma dimensão metodológica próxima dos contextos de interacção
dos actores sociais dirige a avaliação de impactes sociais para a sua especificidade própria de natureza inter-subjectiva. O
impacte social não é o resultado de uma relação de causalidade (CRAVEIRO, 1983: 27), mas o produto de uma intersubjectividade humana e de um processo sócio-técnico de avaliação que vai além da mera relação entre causa e efeito
(Figura 1).
Figura 1: Relação de causalidade e impacte social

CONSTRUÇÃO E
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COM DETERMINADA
INCIDÊNCIA
TERRITORIAL
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CAUSA
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Não se discute neste lugar as características dos impactes ou a sua natureza, directa ou indirecta, principal ou secundária,
reversível ou irreversível, ente outras características que a literatura especializada destaca, mas explora-se o processo de
avaliação de impactes (sociais e ambientais) como o resultado de um processo sócio-técnico cuja neutralidade axiomática
não pode ser defendida. O que está em causa, pois, na avaliação de impactes sociais, é o estudo das comunidades
locais na sua relação com a mudança induzida do exterior e a propósito de grandes obras de engenharia. Deste modo, há
que considerar que o impacte social não depende exclusivamente do tipo de obra, e das suas características, mas das
formas de humanização dos territórios e das características das comunidades locais.
Ora, é precisamente esta dimensão da avaliação de impactes que tem sido subestimada, se não mesmo desprezada
(GLASSON, 2000: 21), remetendo-se a avaliação de impactes sociais para uma mera dimensão descritiva da situação de
referência e das suas potenciais alterações a nível censitário (população, emprego, habitação) não se tendo ainda sentido a
urgência dos estudos de comunidade. Contudo, é na escala da comunidade que a avaliação de impactes sociais adquire a
sua valência de dignidade sócio-técnica, elucidando a natureza das alterações sociais e territoriais e o sentido das
expectativas e atitudes locais face a uma grande obra de engenharia.
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3.

PROPOSTA METODOLÓGICA PARA UMA AVALIAÇÃO DE IMPACTES SOCIAIS

Não se desenvolve aqui o enquadramento jurídico dos processos de avaliação de impacte ambiental em Portugal, ou o
balanço crítico das medidas mais recentes em matéria de ambiente e de participação pública, pois esse enquadramento e
balanço encontram-se suficientemente expostos em diversa documentação (MAOTDR, 2007) e artigos da especialidade.
Assume-se, contudo a crítica de que a componente da participação pública é objecto de uma desvalorização progressiva,
até pela redução dos prazos da consulta pública, na transição do regime de avaliação de impacte ambiental (Decreto-Lei
n.º69/2000, de 3 de Maio), apesar do reforço das formas de publicitação junto do público eventualmente interessado
(ARAGÃO e BARRADAS, 2000: 90/91).
O objectivo deste texto é o de contribuir para uma proposta metodológica de avaliação de impactes sociais, no pressuposto
de que a avaliação de impactes sociais solicita o apuramento das expectativas e reacções das populações abrangidas face
à possibilidade da construção e da exploração de uma grande obra de engenharia. Neste sentido, parece desde logo imporse sociologicamente uma relação de assimetria entre o proponente de uma grande obra, o impactor social, e as
populações residentes nas áreas a afectar.
Esta assimetria de poder é ainda mais acentuada quando o proponente é uma instituição pública, invocando para si a
legitimidade e o interesse da obra. Deste modo, o conhecimento das expectativas locais e o estudo das comunidades, dos
seus modos de vida e tipologias de uso do solo, aflora como fundamental para a antecipação dos conflitos e o envolvimento
das populações no próprio processo de mudança dos territórios, para que essa mesma mudança seja apropriada como uma
oportunidade de emancipação regional. Torna-se assim pertinente o envolvimento das populações e dos portadores
privilegiados dos seus interesses específicos, de ordem cultural ou económica (os stakeholders), de modo a permitir a
integração de sugestões por parte do público e a sua participação na fase do projecto, entendendo-se a fase do projecto
como toda a actividade de planeamento e de decisão que tem lugar antes da construção da obra (BURDGE, op. cit.: 105).
Como se sabe, o nosso regime jurídico de avaliação de impacte ambiental permite esta participação prévia, deixando no
entanto ao critério do proponente a oportunidade da sua promoção. Contudo, tal participação prévia deve ser aconselhada,
e especialmente para as comunidades socialmente mais homogéneas e de menor dimensão, onde a probabilidade dos
impactes sociais abrangerem toda a comunidade é maior (CRAVEIRO, op. cit., 1983: 36).
Apesar de se considerar que os mecanismos de participação pública, nos processos de avaliação de impacte ambiental,
pecam pelo seu excessivo formalismo e peso institucional, não se aproveitando as experiências de participação que já a
Agenda 21 Local tem potenciado (FARINHA, 2008), defende-se que a extracção de conteúdos do período de consulta do
público fornece geralmente excelentes pistas de análise sobre as reacções dos grupos sociais e profissionais locais face a
uma infra-estrutura planeada. Deste modo, a metodologia de avaliação de impactes sociais, para além de integrar a fase de
scoping social (avaliação prévia dos grupos sociais e profissionais afectados ou das actividades e territórios mais expostos
aos impactes, positivos e negativos) deve prolongar-se para o período da consulta do público.
Assim, a par de uma análise descritiva da situação de referência social, sob o recrutamento de dados censitários sobre a
população, as actividades e a habitação, deve aprofundar-se a avaliação de impactes sociais com instrumentos mas finos
de análise das dinâmicas sociais por sobre os contextos de interacção que configuram uma identidade comunitária (a
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unidade «bairro» e o zonamento das actividades económicas e culturais constituem unidades espaciais privilegiadas para a
promoção da avaliação de impactes sociais).
No próximo ponto desenvolver-se-ão quadros metodológicos como propostas de dimensões de análise e de exemplos de
indicadores a explorar, desde o nível censitário que obedece a uma recolha de dados à escala regional, nacional ou
internacional, até ao nível comunitário que requer outras técnicas de análise como o recurso a entrevistas, a realização de
inquéritos ou a consulta de documentos e de fontes de informação locais.
3.1. DIMENSÕES E EXEMPLOS DE INDICADORES
A presente proposta metodológica, como referido, procura complementar a recolha de dados de carácter mais geral e
censitário, geralmente disponíveis no Instituto Nacional de Estatística, sobre a população, as actividades e a habitação, com
dimensões mais microssociológicas de natureza local requerendo o estudo dos modos de vida e a avaliação do sentido das
mudanças, sociais e territoriais, das comunidades locais. O enfoque último é, assim, o indivíduo, o actor social com as suas
capacidades de criar afinidades sociais e de agir sob a pulsão de uma identidade própria (FERNANDES, 2002: 99).
Os Quadros que se seguem reflectem, assim, diversas dimensões de análise escalonadas desde o nível mais
macrossociológico até à consideração do envolvimento das populações nos próprios processos de consulta pública,
atendendo ainda a um nível mesossociológico que se prende com a dinâmica das mobilidades e com a especificidade das
áreas afectadas (Quadro 1, 2 e 3). Adverte-se, contudo, que a mobilização de técnicas sociológicas mais finas, de descrição
dos modos de vida e das formas de habitar, devem complementar e rechear outros níveis de análise considerados,
conforme a natureza dos indicadores.
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Quadro 1: O nível macro da avaliação de impactes sociais
DIMENSÕES

INDICADORES

Áreas residenciais

Tipologia dos alojamentos e dos edifícios (idade média dos edifícios, número
médio de pavimentos, alojamentos familiares, equipamento doméstico, etc),
tipologias dos espaços urbanos (área edificada, áreas exteriores, taxas de
ocupação, segregação espacial de minorias sociais, taxas de cobertura de
sistemas de saneamento básico, etc), índices de satisfação residencial,
mobilidade residencial, mapas mentais de preferência residencial…

Caracterização da população

Crescimento natural e migratório e variações populacionais, estrutura etária por

e sócio-economia

grupos de idade e sexo, índices de dependência (de idosos, jovens), índices de
renovação da população em idade activa, população urbana, densidades e
volumes demográficos, famílias e núcleos familiares, Grandes Grupos por
profissões, actividades económicas, empresas (por sector, por dimensão, por
valor de vendas, por valor acrescentado, empregados, etc)…

Quadro 2: O nível meso da avaliação de impactes sociais
DIMENSÕES

INDICADORES

Espaços de interacção

Mobilidades e acessibilidades (fluxos pendulares, rede de transportes e de vias
de comunicação), tempos e distâncias médias de deslocação (casa-trabalho e
freguesia por tipo de equipamento colectivo), densidade funcional dos espaços
e classificação dos usos do solo, zonas de expansão urbana ou industrial,
reserva agrícola e reserva ecológica, localização de áreas para efeitos de
festividades e eventos culturais locais, lugares de eleição afectiva ou de
particular significado simbólico, património arquitectónico e arqueológico, vias
pedonais e caminhos rurais, pontos de vista associados a paisagens,
identificação dos espaços nodais exteriores de frequentação colectiva e
espaços de inter-conhecimento, equipamentos colectivo…
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Quadro 3: O nível micro da avaliação de impactes sociais
DIMENSÕES

INDICADORES

Grupos sociais

Grupos sociais potencialmente afectados, positiva ou negativamente (no quadro
das suas sociabilidades, identidades, actividades profissionais, ou na
frequentação de espaços de inter-conhecimento e percursos espaço-tempo,
etc), sentimento de (in)segurança e identidades locais, representações sociais
sobre o território e o sentido das mudanças (projecção da realidade presente e
futura, pretendida e expectável), percepção da distribuição dos impactes sociais
positivos e negativos, percepção da localização dos factores de incomodidade
ambiental e sua evolução…

Participação do público

Formas da participação do público individual e institucional, interesses
(identificação de interesses em jogo, sua expressividade e representatividade),
pedidos por tipo de informação (expropriações, mudança de usos do solo,
efeito-barreira, impactes na fauna e flora, defesa de alternativas, custos da obra,
dúvidas sobre o processo de decisão, etc), valorização subjectiva da obra e
outras posições face ao estudo de impacte ambiental…

Como se pode constatar, a obtenção dos dados nem sempre se pode fazer com o recurso a fontes estatísticas oficiais, pois
uma avaliação de impactes sociais tem que promover um conjunto de técnicas que dê conta da realidade local e das formas
de estruturação da vida colectiva. A identificação dos grupos sociais e a relação entre as suas actividades, local e tipo de
residência e as argumentações a favor ou contra determinada obra fazem parte de uma perspectiva sócio-ecológica que
contextualiza as práticas e os discursos sociais.
Também é preciso considerar que o sentido da avaliação de impactes sociais depende, em larga medida, do tipo de cultura
cívica de participação que as autoridades promovem e do nível de educação ambiental dos próprios técnicos e
responsáveis pelo estudo de impacte ambiental. A interdisciplinaridade e a capacidade de dialogar, no confronto entre
opiniões divergentes, são partes integrantes da educação ambiental que não exclui a inter-subjectividade e a atitude
engajada ou o comprometimento pessoal dos técnicos e dos não-técnicos (ANDRADE e CAVASSAN, 2005: 37) envolvidos
ao longo do processo de avaliação de impacte ambiental.
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4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E BREVES ALUSÕES AO NOVO AEROPORTO DE LISBOA

A presente proposta metodológica, como referido, procura complementar a recolha de dados censitários com a produção de
dados primários com o recurso a técnicas privilegiadamente qualitativas ou através da análise de conteúdo. Não se postula
uma oposição entre as técnicas quantitativas e as qualitativas, ou entre a explicação e a compreensão da sociedade. De
facto, não se pode explicar sem compreender nem compreender sem explicar.
A estratégia metodológica que se esboça segue um percurso de visibilidade dos factos com incidência social, desde o nível
morfológico do edificado e da demografia até aos patamares da realidade social mais instável ou fluida, como a formação
das solidariedades ou afinidades inter-pessoais, com base na transacção social das subjectividades. Estes níveis ou
patamares de análise28 comprometem-se no desenvolvimento de uma perspectiva sócio-ecológica orientada para os
espaços de interacção porque, afinal, não se pode proceder a uma avaliação de impactes sociais sem os localizar na
sociedade e no território.
A Figura 2 ilustra esta estratégia metodológica e a centralidade do estudo sobre os espaços de interacção, pois as práticas
e as identidades sociais jogam-se nessa plausibilidade de exposição e de apropriação afecta a um espaço. É preciso
entender o espaço como um recurso escasso, e qualquer obra e grande infra-estrutura de engenharia suscita um uso de
espaço excludente de outros potenciais usos. Não está apenas em causa o espaço ocupado por uma obra em particular,
mas os espaços envolventes que são também abrangidos, de alguma maneira, pela força centrípeta das novas funções
projectadas.
É o caso, por exemplo, do novo aeroporto de Lisboa. Pode discutir-se, por exemplo, em que medida a construção do novo
aeroporto de Lisboa, para além dos aspectos positivos, entre os quais a optimização das capacidades concorrenciais e a
aproximação ao modelo de cidade-aeroporto, apresenta como principal desvantagem (no domínio do ordenamento do
território) o perigo de destruição de um vasto património silvícola, agrícola e ambiental conforme salientado no estudo do
Laboratório Nacional de Engenharia Civil coordenado por António Lemonde de Macedo e Eduarda Beja Neves (2008: 274).

28

-Procede-se aqui a uma estratégia já designada como correspondendo a uma Sociologia em profundidade: «A
Sociologia em profundidade constrói e delimita a realidade social em níveis mais ou menos artificiais, para
chegar a quadros operatórios eficazes como pontos de referência tendo em vista a investigação empírica. […] O
sociólogo deve proceder por etapas, quer dizer, indo do mais acessível ao menos acessível.» (GURVITCH, 1979:
91/92).

329

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Figura 2: Níveis simplificados de análise sociológica
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Com efeito, deve prestar-se uma atenção particular à evolução dos usos do solo, tanto mais que a solução adoptada para o
Campo de Tiro de Alcochete insere-se numa região onde os usos agrícolas do solo não assumem uma tendência
regressiva, ao contrário da alternativa, então estudada, para a zona da Ota29. Contudo, o maior dinamismo na utilização de
terra para fins agrícolas (na solução do Campo de Tiro de Alcochete por comparação à alternativa Ota) não significa
necessariamente um aspecto negativo face à construção de uma grande infra-estrutura como o novo aeroporto de Lisboa.
Pelo contrário, as zonas agrícolas devem ser preservadas pela sua função ambiental acrescida, servindo também como
zonas-tampão e obstáculos à expansão urbana. O Conselho de Ministros de 8 de Maio de 2008 aprovou, aliás, uma
resolução no sentido da implementação de medidas preventivas visando a protecção e conservação das condições actuais
e necessárias para a implementação do novo aeroporto de Lisboa. Estas medidas preventivas abrangem o Campo de Tiro
de Alcochete e uma área envolvente num raio de 25 quilómetros, abrangendo vários Municípios30.

29

-O índice referido resulta de um rácio entre a superfície agrícola utilizada e a superfície agrícola total
(superfície agrícola utilizada mais a superfície agrícola não utilizada), comparando os últimos dois grandes
momentos censitários agrícolas, abrangendo a década anterior: censos agrícolas de 1989 e de 1999
(CRAVEIRO, REBELO, MACHADO e MENEZES, 2007: 60).
30
-O novo regime de medidas preventivas é criado ao abrigo do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 de
Novembro, na zona do Campo de Tiro de Alcochete. Tem como objectivo estabelecer medidas preventivas nas
áreas destinadas à implantação do Novo Aeroporto de Lisboa, abrangendo os Municípios de Salvaterra de
Magos, Coruche, Benavente, Montijo, Alcochete, Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Palmela, Setúbal, Moita e
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A avaliação de impacte ambiental sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa na margem Sul do Tejo constitui uma
excelente oportunidade de testar os métodos de avaliação de impactes sociais e os processos de envolvimento da
participação pública, defendendo-se pessoalmente neste artigo uma especial atenção a dedicar às comunidades urbanas
de média e pequena dimensão da margem Sul, às formas de expansão urbana e às relações de interface entre os espaços
urbanizados e os espaços rurais.
Como refere o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território a construção urbana tem conduzido ao
crescimento desordenado das áreas metropolitanas, invadindo e fragmentando os espaços abertos, afectando a qualidade
e potencial ecológico, paisagístico e produtivo, tornando-se também necessário acautelar a coesão territorial e a
articulação entre os sistemas urbanos e os espaços rurais envolventes31.
As preocupações que aqui se expressam vão no sentido da promoção da coesão territorial e da valorização dos territórios,
defende-se, assim, o estudo das formas de expansão urbana e das relações cidade-hinterland, esquematizando-se um
modelo de avaliação de impactes sociais que elege o território como espaço de interacção humana e de transformação
ambiental.

Vila Franca de Xira. Paralelamente revogam-se as medidas preventivas de ocupação do solo para a alternativa
Ota (Lei n.º 38/2006, de 17 de Agosto).
31

-Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, Anexo à Lei n.58/2007, de 4 de Setembro, que
aprova o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, rectificado pela declaração n.80-A, de 7
de Setembro de 2007.
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RESUMO

A temática do desenvolvimento e do planejamento adquire contornos específicos na contemporaneidade
brasileira. Recorre-se à experiência recente da microrregião do Médio Vale do Paraíba Fluminense para ilustrar
estas especificidades. Apesar de se constituir num recorte espacial cuja dinâmica industrial, e as iniciativas de
integração regional, desdobram-se de longa data, a microrregião apresenta significativas disparidades intraregionais que evidenciam a estreiteza, e os limites, da perspectiva de que o processo de desenvolvimento pode
ser balizado por vantagens comparativas pautadas em uma dada vocação ‘natural’ da região. Com esta
experiência propõe-se uma reflexão acerca dos arranjos institucionais que hoje se exercitam na microrregião
fortalecendo o suposto de que o ordenamento e o planejamento do território são condições fundamentais para
um processo de desenvolvimento que tenha como primazia a redução das disparidades sócio-espaciais e a
integração sócio-produtiva do território nacional. Mais que isso, a reflexão contida no artigo propõe que se pense
o papel central do poder público neste ordenamento e planejamento, tendo em vista a necessidade de se criar
mecanismos que permitam uma ação pública interinstitucional, trans-escalar e democrática no combate às
significativas disparidades sócio-espaciais oriundas da crença de que o mercado “tudo resolve”.
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APRESENTAÇÃO
Este artigo examina uma dada ‘região’ do estado do Rio de Janeiro/Brasil, o Vale do Paraíba Fluminense. Mais
especificamente: ela é examinada em vista dos arranjos institucionais que ora estão sendo discutidos de modo não apenas
a reforçar o seu dinamismo econômico, particularmente o dos últimos quinze anos, bem como integrar mais efetivamente
esse espaço em termos sócio-territoriais, além, de enfrentar os seus muitos e complexos problemas sociais – todos esses
apontamentos serão oportunamente esclarecidos.
Deriva do exposto que o objeto deste artigo possui um recorte cronológico bem preciso: ele tem como ponto de
partida à segunda metade dos anos 1990, estendendo-se até os dias correntes. Explicando: foi neste momento que se
verificou um novo surto de investimentos pesados34 no espaço em tela, especialmente com a instalação de montadoras
automobilísticas em seu território; investimentos esses que se desdobraram no tempo e, em certa medida, prosseguem até
os dias correntes (o governo estadual estaria negociando a instalação de uma fábrica da Toyota no espaço em exame).
Cumpre adicionar aqui que, aliás, é nesses termos que essa região vem sendo apresentada, discursiva e
enganosamente, como um dos casos exemplares de sucesso da nova contemporaneidade vivenciada no Brasil desde o
momento iniciado em meados da década passada...
Como já se anotou, o artigo opera sobre uma dada base geográfica, o Vale do Paraíba Fluminense (MVPF). Este
Vale, por sua vez, define uma dada microrregião35; ela foi escolhida por ser em seu território que vem sendo ensaiada uma
nova modalidade de planejamento territorial, alvissareira, posto que eivada de orientações democráticas e trans-escalar.
Mas não apenas. Ela também foi escolhida por ser em seu território que vem ocorrendo os investimentos que mais
reverberam na mídia e nos discursos oficiais, divulgando a micro-região como: a) possuidora dos requisitos indispensáveis
para a atração de capitais produtivos; b) a prova provada de que os capitais em questão seriam chaves para o
desenvolvimento econômico ‘regional’; e c) reforçando a tese de que ela seria inteiramente voltada para a industrialização!

34

. Um novo surto em vista da região em tela ser historicamente associada à industrialização pesada brasileira,
com destaque para os investimentos que verificaram na esteira da instalação em seu território da Companhia
Siderúrgica Nacional, a CSN, nos anos 1940.
35
. Conforme a definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esta Microrregião, por sua
vez, integra a chamada Mesorregião do Sul Fluminense (uma das seis do estado do Rio de Janeiro). Trata-se de
uma área fronteiriça aos estados de Minas Gerais e de São Paulo, contando ainda com outras duas Microrregiões,
a saber: a da Baía da Ilha Grande e a de Barra do Piraí. Uma adição: os municípios da Microrregião do Vale do
Paraíba Fluminense são os seguintes: Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio
Claro e Volta Redonda. Além desses integram a Mesorregião os municípios de Angra dos Reis e Parati (da
Microrregião da Baía da Ilha Grande) e Barra do Piraí e Rio das Flores (da Microrregião de Barra do Piraí).
Outra adição: essa mesorregião, com área de quase oito milhões de km2, contava, em 2006, com 1.030.239
habitantes (ou seja, 130,1 hab.km2).
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É nestes termos que, enfim, se justifica a escolha deste recorte geográfico, afora, vale sublinhar, a rejeição de um
recorte mais amplo, o mesorregional, posto que ela, a microrregião selecionada, é mais que suficiente para os objetivos
propostos. É dizer: para a discussão das quatro razões que vieram de ser aludidas.
Quanto ao recorte lógico deste objeto de estudo, dados os seus recortes geográfico e cronológico, bem como o
objetivo apontado em seu primeiro parágrafo, para além da discussão do dinamismo econômico que essa ‘região’ vem
experimentando no passado recente e das iniciativas institucionais ora em discussão, cabe destacar que esse mesmo
processo histórico coloca em exame o quanto é imprescindível à ação escalarmente planejada, o que tanto questiona a
simplificação das propostas que entendem que o crescimento econômico de “per se” tudo resolve, quanto daquelas eivadas
de uma perspectiva mais estreitamente localista.
*
A estrutura expositiva será a que segue (além desta breve apresentação): na primeira seção será resumidamente
recuperada a história da região selecionada, com ênfase no período mais recente, notadamente o sentido da sua
identificação com as atividades de natureza industrial, bem como a desconsideração, analítica e discursiva dominante, da
sua vasta heterogeneidade sócio-econômica; na segunda seção, dadas às seções anteriores, buscar-se-á desenvolver uma
reflexão crítica, de natureza histórico-teórica, acerca dessa mesma experiência, chamando a atenção para os seus limites,
mas também para as suas possibilidades, tanto mais quando se tem em conta a exegese, quer da ausência de
planejamento público de natureza mais progressista ao longo de quase toda a história brasileira quer da exegese de microiniciativas pontuais e efêmeras que dominaram a cena acadêmica, privada e governamental, com destaque nos anos 1990;
na terceira seção, de maneira sucinta, será examinada a presença do governo federal na região, notório desdobramento da
nova política de desenvolvimento regional do governo federal; e, na quarta seção, de Considerações Finais, avança-se na
discussão acerca da forma como o Ministério da Integração Nacional vem se posicionando na cena social brasileira, em
especial na região em exame, apontando-se para o que se julga não apenas novidadeiro, mas eivado de aspectos que, à
primeira vista, parecem progressistas.
SEÇÃO I
A TRAJETÓRIA RECENTE DA
ECONOMIA DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA FLUMINENSE
-breves consideraçõesEsta região, como anotado antes (vide nota de rodapé número 2), em função da instalação em seu território da
Companhia Siderúrgica Nacional (nos anos 1940), um dos signos da industrialização nacional, para a qual o Estado
concorreu decisivamente, esteve associada desde então à atividade de natureza secundária. Tal lugar, estrategicamente
‘escolhido’, fica situado às margens da rodovia Presidente Dutra, que liga as duas mais importantes economias do país de
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todo o Século XX (e ainda neste recém-inaugurado) e, de certa maneira, a uma distância relativamente pequena da terceira
mais importante economia brasileira, a de Minas Gerais. De outra forma: a principal empresa (estatal) siderúrgica do Brasil
foi ‘plantada’ no Sudeste, na sua região mais desenvolvida economicamente, e à distância bem interessante das suas três
principais economias. Foi assim que o MVPF, ao nível do ideário coletivo, passou a ser visto como o pólo mais
industrializado do estado do Rio de Janeiro fora da sua região metropolitana.
Nos anos 1980, no entanto, com a crise que se abateu sobre a economia brasileira, o referido ideário sofreu algum
abalo; e tanto mais se considere que a crise de então, marcadamente urbano-industrial, arrastou consigo violenta crítica ao
Estado Desenvolvimentista ou Padrão Desenvolvimentista que marcara a sociedade brasileira, a traços largos, nos seus
cinqüenta anos anteriores. Por conseguinte, se antes a indústria e o Estado eram entendidos como signos da modernização
daquele espaço, na década em questão, ele passou a ser visto como emblema de decadência, do esgotamento do anterior
‘modelo’. Não é à toa que logo se tratou de privatizar a CSN, um dos maiores signos daqueles tempos.
Mas no bojo da crítica ao Estado em geral e, em particular, ao Desenvolvimentista, importantes investimentos,
notadamente os da indústria automobilística, ocorreram na região nos anos 1990, com destaque, como já se anotou, em
alguns dos seus municípios (leia-se: Resende, Porto Real e Volta Redonda)36. Portanto, se antes o dinamismo era
sobremodo atribuído ao Estado, a partir daí ele passou a ser associado à chamada livre iniciativa. Embora seja verdadeiro
que essa mudança de percepção e mesmo discursiva se alterou, em nada ela modificou a ‘crença’ de que esse lugar teria
demonstrado, mais uma vez, a sua vocação industrial. Evidentemente, e não dá para negar isso, sua posição geográfica,
eqüidistante, mas não longe (como já se anotou), das três principais economias do país, também muito contribui para tal...
De fato, muitas e importantes empresas vem se instalando em seu espaço. À guisa de ilustração, vide as que
seguem:

QUADRO I
ALGUMAS EMPRESAS PRIVADAS DE PORTE INSTALADAS NA REGIÃO
Volkswagen

Maior fábrica de caminhões e ônibus do Brasil e única da marca no
mundo.

Peugeot-Citroen

Fabrica de automóveis (única do grupo no Brasil)37.

Clariant

Indústria de especialidades químicas

Grupo Votarantin

Usina siderúrgica (em construção – ela será a maior do Grupo no
Brasil).

36

. O que transformou a região, em curto tempo, em um pólo automobilístico.
. Esta empresa, por exemplo, inaugurada em 2001, tem capacidade para produzir 100 mil veículos por ano,
gerando cerca de 2.500 empregos na região.

37
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Pernod Ricard

Fábrica de bebidas alcoólicas (terceira maior companhia de bebidas do
mundo).

Michelin

Fábrica de pneus.

Servatis

Indústria química (antiga Cyanamid e Baf).

Galvasud

Subsidiária da CSN especializada em produtos galvanizados

Coca-cola

Fabrica de bebidas.

Guardian do Brasil

Fábrica de vidros planos.

Faurecia Bertrand Faure

Fábrica de autopeças especializada em assentos de autos.

Companhia

Siderúrgica Empresa agora sob o comando do setor privado (agora sob o comando

Nacional

do Grupo Vicunha).

Fonte: Vide Decisão Rio, FIRJAN, Anos Diversos, e Natal (2005).
Cumpre anotar neste ponto que a re-dinamização da economia regional e os investimentos industriais, em
conjunto, acabaram por alanvancar a realização de investimentos em outros setores da vida econômica, muito contribuindo
para o seu dinamismo. De outra forma: para além dos problemas que a materialização desse ideário provoca (desemprego,
destruição de cadeias produtivas, etc.), não dá para negar que a assunção no Brasil do ideário comumente denominado de
neoliberal estimulou no espaço em tela a realização de investimentos em outros setores da atividade econômica,
especialmente no comércio e nos serviços38.
Não obstante as anotações anteriores, a dinâmica econômica da microrregião denuncia as disparidades sócioespaciais resultantes das estratégias produtivas das ‘máquinas’ produtoras de riquezas que se instalaram em seu território.
A esse respeito, vide o quadro (II) que segue:

QUADRO II
PIB a preços de mercado corrente - 2005
MUNICÍPIOS

PRIMÁRIO

SECUNDÁRIO

TERCIÁRIO

TOTAL

15.730

238.145

560.413

890.151

Barra Mansa

15.332

871.408

1.301.485

2.476.392

Itatiaia

1.933

499.837

275.911

917.162

841

12.800

98.132

116.565

Barra do Piraí

Pinheiral

38

. Ilustrando: Casas Bahia (de eletrodomésticos e de mobiliário residencial), Centros Universitários, etc.
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8.586

483.427

213.579

818.032

603

1.413.288

541.143

2.588.985

Quatis

5.300

40.505

69.510

118.461

Resende

20.719

1.863.359

1.356.453

3.786.140

3.296

3.020.810

3.140.798

7.051.218

Piraí
Porto Real

Volta
Redonda
Fonte: IBGE Cidades (2007).

Portanto, qualquer projeto de desenvolvimento que se queira sério e sustentável deverá começar considerando a
enorme heterogeneidade sócio-econômica regional.
Mais detidamente. O quadro acima evidencia que se a microrregião do Vale do Paraíba Fluminense é considerada
uma região dinâmica industrialmente, esta consideração deve ser feita levando-se em conta algumas ressalvas. De outra
forma: não se pode negligenciar a heterogeneidade regional no que se refere ao PIB e à sua composição setorial entre os
municípios que compõem a micro-região. Ilustrando: é fato que há em todos os municípios a predominância significativa do
setor secundário em relação ao primário; no entanto, a relação entre a predominância do secundário em relação ao terciário
é efetiva para quatro deles (Itatiaia, Piraí, Resende e Porto Real) dos nove municípios que compõem a micro.
Com base nestes dados há que se fazer uma primeira observação: a atividade industrial localizada na MVPF
ainda que confira à região algum dinamismo, não lhe infere identidade vocacional específica. A predominante expansão do
terciário, mesmo em municípios que apresentam vocação industrial clássica, como é ocorre em Volta Redonda, coloca em
xeque o discurso propagado aos quatro ventos de que a dinâmica econômica regional é orientada e estimulada pela sua
‘natural’ vocação industrial. Porém é inconteste que essa microrregião, sobretudo se considerada num recorte escalar
ampliado, diga-se dentro da mesorregião Sul Fluminense, apresenta vantagens tanto de localização quanto de acúmulo de
capital social39, que a caracterizam como catalisadora destacada, de fato, de investimentos industriais ao nível regional.
Portanto, a partir destas considerações, nota-se que há uma lacuna entre o potencial apresentado pela região
para abrigar atividades industriais – esta sim uma conotação plausível para sustentar sua ‘natural’ vocação industrial - e a
efetividade dos investimentos realizados na região voltados para estimular este setor – o que evidencia a estreiteza das
estratégias pautadas nesta vocação.

39

Importante ressaltar que o sentido concedido ao conceito de ‘capital social’ aqui utilizado, se refere aquele
divulgado pelo trabalho de Putnan – Comunidade e Democracia: a experiência da Itália Moderna.

338

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Uma segunda observação, também implicada com a apresentação dos dados do Quadro II, é que do ponto de
vista econômico há duas disparidades significativas na região: uma relacionada aos setores econômicos, verificada tanto
entre os municípios quanto dentro deles, e a outra (disparidade) entre as economias municipais propriamente dita. Por
conseguinte, a presença de atividades industriais espraiadas pela micro-região, ainda que configure uma cadeia articulada
de atividades, como mostra a dissertação de Salles (2006), não define qualquer homogeneidade espacial, inclusive ao nível
da geração de emprego e das condições de existência da classe trabalhadora.
De outra maneira: parece razoável afirmar que as atividades industriais localizadas no Vale do Paraíba
Fluminense contribuíram menos para ratificar a suposta vocação industrial da micro-região, mas, sobretudo, para desnudar,
e ao longo de um curto espaço de tempo, as suas elevadas disparidades sócio-espaciais. Portanto, qualquer projeto de
desenvolvimento que se queira sério e sustentável para a região em tela, não tem como escapar da seguinte consideração:
ele deverá começar pelo efetivo destaque dessas heterogeneidades.
Com isso também parece possível aludir que vantagens comparativas naturais, como as de localização, por
exemplo, não se apresentam como fatores promotores de per se do desenvolvimento. O caso em questão mostra que as
vantagens socialmente construídas, notadamente através do planejamento e ordenamento das atividades econômicas no
território, contribuem significativamente para potencializar o processo de desenvolvimento; assim como a ausência deste
planejamento e ordenamento contribuem para travar ou restringir este mesmo processo.
Ainda seguindo a essa premissa, cumpre ressaltar a centralidade dos poderes públicos, uma vez que o mercado
se vale do ordenamento do território para impulsionar suas atividades, mas não se apresenta como o agente principal
indutor deste ordenamento. É dizer: o ordenamento do território e o planejamento indutor do desenvolvimento
desempenham, ainda que se divulgue com recorrência o contrário, nestes tempos de neoliberalismo, papéis centrais dos
poderes públicos. O percurso histórico do Vale do Paraíba Fluminense é exemplar para efeito da ratificação desta
suposição, como se apresentará adiante.

SEÇÃO II
UM ‘OVERWIEW’ CRÍTICO TEÓRICO-HISTÓRICO
-limites e possibilidadesAs questões apontadas antes sugerem uma série de discussões; a saber: a) que esse espaço seria exemplar no
sentido da demonstração de que nos novos tempos o desenvolvimento seria resultante da capacidade do lugar em atrair
grandes investimentos, como provado pela história dos seus últimos aproximados quinze anos; b) que o espaço em análise
é composto, em verdade, a partir de seus diversos subespaços, dispensando-se assim qualquer tratamento que não
reconheça a sua heterogeneidade. Ou seja, que nestes termos seria improcedente a tese que afirma ou ‘vende’ a idéia de
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que todo ele teria uma espécie de vocação pró-industrialização, como também a centralidade da discussão acerca da
chamada regionalização; c) que o espaço em análise, em vista das questões anteriores, demanda (assim como muitos
outros espaços nacionais) uma práxis que reconheça seus variados problemas, suas múltiplas escalas de resolução ou de
enfrentamento, bem como os sujeitos sociais que neles atuam ou sobre ele ‘impactam’; e d) que esse espaço clama, assim
como qualquer um (salvo raríssimas exceções), por práxis não apenas verdadeiramente públicas, como trans-escalares
que, definitivamente, coloquem nos seus devidos termos às reflexões e práticas de cunho estritamente localistas, dadas,
regra geral, as suas insuficiências para efeito de real transformação social.
Quanto ao primeiro bloco de discussões, o de que o espaço aqui recortado seria exemplar no sentido da
demonstração de que nos novos tempos o desenvolvimento seria resultante da capacidade do lugar em atrair grandes
investimentos, como provado (!?) pela história dos seus últimos aproximados quinze anos, entende-se que aqui há um
fundo de verdade nesta assertiva. Explicando: o Vale do Paraíba Fluminense, por ser uma ‘região’ historicamente associada
à industrialização, como já se anotou, desfruta de inegável ‘capital político’ quando se trata do temário escolha das
empresas de um dado lugar para fins de instalação de suas plantas industriais. Ademais, o que veio de ser apontado
apenas se mostra mais veraz quando se considera que essa mesma região, para além de ser um dos berços da
industrialização desenvolvimentista, possui localização privilegiada, posto ficar equidistantemente bem situada no que trata
das três principais capitais econômicas do país, em especial das duas mais pujantes, a do Rio de Janeiro e a de São Paulo.
Nestes termos, ao ser escolhida como sede para a realização de uma série de investimentos de peso, em termos
econômicos, não se está aqui a afirmar que ela possua qualquer vocação ‘natural’, mas sim que esse processo mais
recente deriva dessa sua história e da sua relativamente privilegiada localização.
Por outro lado, entende-se que o que veio de ser exarado, esconde um pouco da realidade local. Explicando: do
modo como foi desenvolvida a argumentação acerca das vantagens comparativas da MVPF poder-se-ia concluir que ela é
prenhe de pré-requisitos que, ao fim e ao cabo, fazem tabula rasa na contemporaneidade das novas estratégias de
localização das grandes empresas, possibilitadas sobremodo pelas suas operações em rede, o que as converte, no limite,
em sujeitos sociais e não os espaços propriamente ditos. Não fora bastante, aquela realidade, em sua sobrevalorização,
acaba por desconsiderar as muitas e preocupantes fragilidades locais, como as atinentes a transportes e qualificação de
mão-de-obra (por exemplo)40.
Reiterando o argumento: se o lugar importa, ele sozinho não possui capacidade explicativa sem a devida
consideração da lógica das grandes empresas que, pelo menos até segunda ordem, estão conseguindo ‘ultrapassar’ (de
alguma forma) os problemas antes apontados. É dizer: enquanto o eixo Rio - São Paulo continuar a ser o principal do país,
e nada indica que ele deixará de sê-lo, os tais problemas possivelmente continuarão mais potenciais que efetivos; no
40

. Essas observações foram efetuadas por diversos atores locais envolvidos no seminário realizado no corrente
ano na região (Penedo), promovido pelo Ministério da Integração Nacional. A respeito, vide Góes e Salles
(2007).
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entanto, dada à extrema mobilidade que os capitais produtivos adquiriram nos tempos presentes, há evidentemente razões
para que ações públicas (e porque não o estímulo às privadas) sejam tomadas o mais rapidamente possível.
Convém não esquecer que pelo fato de empresas de uma ou um conjunto de empresas instalarem os seus
negócios em determinado lugar, como é o caso do Vale do Paraíba, não significa necessariamente que ela ou elas levarão
o desenvolvimento, em sentido amplo, a esse mesmo lugar; no caso, os valores de IDH apresentados no quadro a seguir
mostram à perfeição que os processos geradores de riqueza social não se confundem, regra geral, com os da sua
distribuição. O município de Porto Real é exemplar. Representando o terceiro maior PIB regional, o município ocupa a
segunda pior posição no IDH-M em relação ao estado, a pior posição em relação aos demais municípios ao nível
microrregional e uma das piores em termos nacionais. Definitivamente: não é mais possível ignorar que os determinantes
da riqueza social são distintos dos mecanismos que explicam a distribuição funcional da renda (Kalecki 1977).

QUADRO III
IDH-M (PNUD-2000)
MUNICÍPIOS

IDH-M

(PNUD

2000)

Posição
no
Estado

Posição no
País

BARRA DO PIRAÍ

0,781

24º

1.029º

BARRA MANSA

0,806

6º

462º

0,8

8º

567º

PINHEIRAL

0,796

10º

649º

PIRAÍ

0,776

31º

1.145º

PORTO REAL

0,743

58º

2.065º

QUATIS

0,719

13º

789º

RESENDE

0,809

5º

401º

RIO CLARO

0,737

67º

66º

VOLTA REDONDA

0,815

3º

297º

ITATIAIA

Fonte: PNUD (2007).
Quanto ao segundo bloco de questões, que o espaço em análise está longe de ser homogêneo e que, nestes
termos, seria improcedente a tese que afirma ou ‘vende’ a idéia de que todo ele teria uma espécie de vocação próindustrialização, como também a centralidade da discussão acerca da chamada regionalização, veja-se o que segue.
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Os valores apresentados na primeira seção deste artigo são suficientes para sustentar ser falsa à tese que alude
ser o Vale do Paraíba Fluminense fadado à industrialização; em verdade, mais que à industrialização, à industrialização
pesada. Se esse discurso opera como peça publicitária até interessante, do ponto de vista da ‘venda’ do lugar próspero e
dinâmico para efeito da atração de investimentos, não é menos verdade que ele mistifica a realidade regional na medida em
que é flagrantemente evidente sua enorme diversidade sócio-econômica e, por conseguinte, espacial. Ora, em sendo
assim, como a experiência institucional antes (ainda que sucintamente) analisada mostrou, urge reconhecer definitivamente
que regionalizações são apenas aproximações de uma dada realidade, mas não a realidade propriamente dita. Tanto mais
quando se observa as profundas mudanças espaciais ‘produzidas’ pelo capitalismo contemporâneo, é dizer, as escolhas
seletivo-espaciais que o capital e mesmo grandes empresas estatais vêm fazendo, ‘colocando’ lado a lado ilhas de
excelência ou de grande dinamismo econômico com aquelas que representam seus contrários, o que em larga medida
também se verifica na fração territorial ora em exame (mais uma vez como os dados de PIB e IDH antes anotados,
independentemente de qualquer consideração mais crítica que se possa fazer sobre eles, notadamente do ponto de vista
metodológico, atestam).
Por conseguinte, e por fim, em vista do que se anotou neste segundo bloco de discussão, qualquer política
pública que não leve em conta as diferenças espaciais internas à região, tende ao fracasso, posto não levar em conta a
complexidade social nela existente.
Quanto ao terceiro bloco de questões, resulta do segundo que o espaço em análise demanda, assim como muitos
outros espaços nacionais, uma práxis que reconheça seus variados problemas, suas múltiplas escalas de resolução ou de
enfrentamento, bem como os sujeitos sociais que neles atuam ou sobre ele ‘impactam’.
Este bloco de questões, tão evidente para as correntes de pensamento que se movem efetivamente pela
perspectiva democrática, infelizmente é quase que novidadeiro na história do planejamento público brasileiro.
Afinal, quer à direita quer à esquerda, o pensamento holístico totalizante autoritário sempre foi profundamente
hegemônico, chegando mesmo, algumas vezes, até a passar por cima de interesses hegemônicos, outras vezes
submetendo-se a esses mesmos interesses (estes aspectos serão logo adiante esclarecidos).
Não se está aqui a negar que há questões situadas quer na escala nacional quer na mundial próprias do tempo da
sociedade do capital, como brilhantemente ensina D. Harvey41, uma vez que raras são as expressões sociais infensas à sua
lógica e interesses. Não obstante, há que se reconhecer que cada problema, que se expressa em um dado recorte
geográfico, deve ser apreendido, desvelado e enfrentado em sua devida escala (que pode ser a escala mundo, mas que
também pode não ser). O que significa dizer que essa démarche requer a análise dos diversos sujeitos sociais e, por
41

. Vide Harvey Espaços de Esperança (2006) e O Novo Imperialismo (2005).
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conseguinte, suas devidas escalas de atuação. É dizer: uma práxis efetivamente transformadora exige a criação de arenas
democráticas nas quais os diversos problemas, bem como as suas devidas escalas de enfrentamento e resolução sejam
instauradas.
Nesta perspectiva, Souza Santos (2007) traz a necessidade do exercício do pensamento e da ação trans-escalar.
Aponta o autor que o mundo atual abre oportunidades e possibilidades, como nunca antes, a partir de articulação de ações
e estratégias que perpassem as múltiplas escalas que constituem a totalidade da experiência social.
Contrariamente a esta perspectiva, vale relembrar que a totalidade ou a quase totalidade das experiências
levadas a cabo no Brasil foram profundamente marcadas pelo autoritarismo e pela consideração de uma escala única de
reflexão-atuação, como exemplificado pela experiência do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) do Governo
Geisel; que, como alerta Carlos Lessa (1978), era tão autoritário que chegava a desconsiderar olimpicamente os interesses
basilares que presidiam, então, o processo político-econômico nacional. Mais uma vez ‘usando’ Harvey (2004), vale
recordar a sua observação crítica de que uma das derivações mais notáveis desse modo de olhar e de atuar sobre a
realidade consiste em sublinhar uma escala e eleger um dado problema, ignorando os demais, os situados em outra (ou nas
demais escalas).
Mas se a experiência que veio de ser apontada brandia um projeto nacional que tinha no Estado Nacional ‘o’
sujeito social, ao reverso, a história brasileira registra casos diversos de adesão/submissão aos interesses do mercado,
como flagrantemente verificado no caso dos documentos Brasil em Ação e dos Eixos de Nacionais de Integração e
Desenvolvimento, do Governo Fernando Henrique Cardoso, que adotaram a perspectiva de que o desenvolvimento do país
passaria pela valorização de determinados pontos do território nacional, em especial aqueles que viabilizassem a integração
competitiva da economia brasileira na economia mundial, pontos esses definidos previamente pelo mercado.
Nestes termos, há que se inventar o novo e o novo é a valorização da democracia e das escalas, de todas as que
os problemas e atores sociais vierem a posicionar, posto serem elas instrumentos essenciais à realização de um
planejamento que se queira efetivamente progressista, sem desconsiderar, é trivial, que ao fim e ao cabo, praticamente
nada escapa ao tempo histórico da mundialização do capital (Chesnay, 1996) e do desenvolvimento histórico-geográfico
desigual (Harvey, 2004)42.
42

. Quanto a este mesmo aspecto é valida outra menção à Souza Santos (2007), quando em seu trabalho Renovar
a teoria crítica e reinventar a emancipação social ele chama atenção para a estreiteza analítica do pensamento
hegemônico que, ao privilegiar uma dada escala e um dado estereótipo de ação social, centrando-se nas
experiências dos países do centro do capitalismo, negligenciam, tornam inexistentes um sem número de
experiências sociais desenroladas nos países periféricos. É dizer: operam para perpetuar a reprodução
inquestionável de padrões de acumulação e de reprodução social descolados da realidade social em que estão
imersos, tornando-se consequentemente desprovidos de organicidade, bem como de sentido, o que, por suposto,
enfraquece a construção de mecanismos de contestação da ordem estabelecida.
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Portanto, apesar da impossibilidade de se deixar de lado a consideração do tempo histórico da atual
internacionalização do capital e do desenvolvimento histórico-geográfico desigual, como mencionado antes, há uma
dinâmica social aprisionada, mas não condicionada em sua totalidade a uma dada escala, e a uma determinada ação e a
um modo de produção. Há espaços de esperança...
Quanto ao quarto bloco de questões, como já foi sugerido, que esse espaço clama, como qualquer outro (salvo
raríssimas exceções), por reflexões e ações não apenas verdadeiramente públicas, como trans-escalares, que coloquem
nos seus devidos termos o às concepções e práticas de cunho localistas, posto serem elas, regra geral, insuficientes para
efeito de real transformação social – quando não reforçadoras da manutenção do status quo.
Ora, é sabido que território expressa um feixe de relações sociais, acumuladas ao longo do tempo, e que em
maior ou menor grau ele vai sendo modificado pelas forças vivas presentes no tecido sócio-espacial. Tomando o sentido
mais profundo da categoria território, ou seja, como portador de múltiplas determinações, mostra-se inescapável reconhecer
que o território abarca atores e interesses com atuações escalares as mais diversas.
O território usado, assim denominado por Santos, é permeado por uma parcela de controle “local” da parcela
“técnica” da produção e de um controle remoto da parcela política da produção (2002:17). Com isso o território precisa ser
compreendido, ao mesmo tempo, como o lócus da experiência de vida das pessoas e de reprodução do capital; como um
campo de possibilidade e como elemento de apropriação. O conflito imanente destas contradições ocorre por que:
“Para os atores hegemônicos o território usado é um recurso, garantia de realização de seus interesses

particulares, para os atores hegemonizados trata-se de um abrigo, buscando constantemente se
adaptar ao meio geográfico local, ao mesmo tempo em que recriam estratégias que garantam sua
sobrevivência nos lugares” (Santos 2000:12-13 apud Haesbaert

2004:59)

O enfrentamento destes conflitos pode ser feito no campo do planejamento. Por isso, o planejamento territorial
que se queira efetivamente democrático necessita ouvir os pleitos dos não-predominantes e não-hegemônicos. Mais:
buscar, posto que a sociedade brasileira encontra-se longe de qualquer processo de transformação social de natureza
revolucionária, criar mecanismos que viabilizem que os seus interesses possam ser colocados nas mesas institucionais de
negociação. De alguma maneira é isso que se intentou fazer nos eventos político-institucionais ocorridos no Vale do
Paraíba Fluminense, os quais serão examinados na terceira seção deste artigo.
Nestes termos, ainda, se há problemas que não podem ser enfrentados sem o concurso do governo federal, por
exemplo, sem macro-mudanças, algumas até do padrão de desenvolvimento em curso, há outras que podem. Algumas
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delas, até mesmo na escala local, intra-local ou congênere, quer pela sua própria iniciativa quer em suas articulações com o
governo municipal, por exemplo. Porém, é convicção que nada disso significa concordar que a macro-solução virá da soma
das micro-soluções; de outra forma: toda essa reflexão e prática deve (melhor, precisa) estar articulada à definições mais
gerais de um projeto de desenvolvimento do país que, de alguma maneira, cimente ‘os de dentro’ com seus congêneres de
outros países, assim como o faz o grande capital global.

SEÇÃO III
O ATUAL PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
E ARRANJOS INSTITUCIONAIS RECENTES
Há desde logo uma pergunta a fazer: o que tem a ver o que segue com a microrregião em exame? Tem a ver no
sentido de que o Ministério supramencionado, junto com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e das prefeituras da
‘região’ (da mesorregião), após uma série de rodadas de discussão com diversos atores representantes da sociedade civil
organizada (genericamente falando: com interesses no espaço social em tela), vieram de assinar, com toda a pompa e
circunstância, acordo que visa apoiar o enfrentamento dos problemas-entraves ao seu desenvolvimento sócio-econômico
mais integrado.
É fato que tudo isso é muito recente e que, assim sendo, é prematuro asseverar que haverá efetivo sucesso nesta
empreitada; ou seja, arrasto sobre a economia, a sociedade e o território ‘local’. De qualquer maneira, esse novo
posicionamento do (atual) governo federal, através do Ministério da Integração Nacional, afora oficializar a temática
‘questão regional’ no âmbito do Estado, ao celebrar documento de apoio (técnico, financeiro, etc.) com a região do Vale do
Paraíba Fluminense, re-coloca na ordem do dia o seguinte: apesar dela ser recorrentemente associada à industrialização e
ao dinamismo econômico, ele reconhece que há, em seu âmbito, enormes heterogeneidades (e mesmo disparidades) a
merecer atenção verdadeiramente pública. Enfim, há novidades no front...
Tanto mais se considere que as experiências brasileiras de planejamento territorial, conquanto denominadas
nacionais, são no mínimo problemáticas. Especificamente, mas também de maneira sucinta, pode-se dizer que elas não
apenas foram poucas43, como adstritas a poucos lugares do país (como se esclarecerá mais adiante).
A primeira tentativa data da época do chamado Estado Novo (a ditadura de Getulio Vargas, de 1937-45). Tal
tentativa, em que pese o seu corte nacionalista e sua marcada associação à intervenção do Estado na economia, acabou
43

. Ao fim e ao cabo, com boa vontade, talvez se possa dizer que elas chegaram a no máximo quatro no Século
XX.
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seguindo o mercado e sendo decisiva para efeito da acumulação de capital de então; o que, em termos espaciais, acabou
contemplando principalmente o seu principal pólo econômico44, o estado de São Paulo – com algumas outras poucas
exceções em termos espaciais45. É dizer: ela em praticamente nada somou para a construção de uma economia
espacialmente mais desconcentrada – antes pelo contrário.
A segunda tentativa, verificada durante o governo Juscelino (1956-61), no bojo do seu Plano de Metas, que visava
realizar ‘resgatar 50 anos de atraso em 5’, apesar de somar para maior desconcentração espacial das atividades
econômicas46, foi sobremodo reforçadora da acumulação antes referida. Quase que certamente esse foi o momento maior
da concentração das atividades econômicas do país em um dado pólo, melhor, em um dado estado da federação, leia-se,
mais uma vez, o de São Paulo. Nestes termos, quando se diz que nos cinco anos do governo JK o Brasil se industrializou, é
preciso sublinhar que essa assertiva não representa uma verdade inteira, posto que ela deu-se majoritariamente
concentrada em termos espaciais.
A terceira tentativa foi a que mais tentou espraiar o desenvolvimento econômico pelo território nacional, e de
maneira planejada; ela se verificou no governo do General Ernesto Geisel (1974-79), ou seja, em plena ditadura militar,
tendo logrado algum êxito em termos de desconcentração das atividades econômicas ao nível territorial47.
Já a quarta foi verificada durantes os governos Fernando Henrique Cardoso, em especial no seu segundo
mandato (1999-2002), mas também aqui, outra vez, a política em tela se mostrou seguidora do mercado (ainda que
pensada na escala país)48, operando inclusive para o reforço da produção de fragmentação sócio-espacial e políticoinstitucional que já vinha em curso desde os anos 1980 (Natal 1996ª e 1996b).
Já no atual governo Lula, notadamente neste seu segundo mandato, parece haver alguma novidade, não no que
trata do reconhecimento da ‘totalidade Brasil’ e da centralidade da chamada iniciativa privada para fins do planejamento
territorial, mas do destaque conferido às ‘áreas’ mais degradadas e à necessidade do envolvimento efetivo dos diversos
atores afeitos com elas, a saber: governos federal, estadual e municipal, bem como as forças vivas (organizadas) que as
conformam societariamente. Nos próprios termos de documento do governo federal (o PNDR, vide parágrafo seguinte), lêse o seguinte: que apenas o governo federal transcende à escala das regiões menos desenvolvidas; que apenas o governo
federal pode arbitrar conflitos de interesses em escala sub-regional; que a coordenação nacional facilita à

44

. Que, aliás, continua a sê-lo (ainda) nos dias de hoje.
. Pontificando aí exatamente a escolha de Volta Redonda como a sede da CSN (conquanto, insista-se, esse
município esteja situado exatamente no ‘centro’ das três principais economias do país).
46
. Vide a Rodovia Belém-Brasília, que liga a capital do Pará (situada na região Norte do Brasil) à nova capital
do país, então construída (na região Centro-Oeste, numa espécie de centro geodésico nacional).
47
. Vide a respeito, Lessa (1978) e Castro e Pires de Souza (1979).
48
. Vide a respeito, Araújo (diversos).
45
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reprodução/adaptação/difusão de políticas locais bem sucedidas; que a PNDR é uma política necessariamente redistributiva; e, por fim, que somente a União tem recursos na escala exigida e legitimidade para ações afirmativas.
É nestes termos que veio à baila o Plano Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), bem como transita no
Congresso Nacional a proposta da criação de um fundo, o FNDR (Fundo Nacional para o Desenvolvimento Regional). E é
também nestes termos que se pode dizer que pelo menos discursivamente se trata de um documento bastante inovador,
seja pela sua natureza (pelo menos) pretensamente democrática seja pela sua perspectiva de atuação, a trans-escalar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Além das razões examinadas na segunda seção, dado especialmente à terceira, parece pertinente adicionar,
nestas considerações finais, uma quinta, a saber: a real premência do enfrentamento da questão espacial brasileira a partir
de uma perspectiva como a que vem sendo ensaiada pelo Ministério da Integração Nacional brasileiro, mas com alguns
ajustes.
O microcosmo da MVPF é bem ilustrativo da realidade espacial brasileira. Explicando: as teses que recortavam o
território brasileiro em regiões pobres e em regiões ricas estão hoje, aliás, de há muito49, vencidas pelo tempo. De outra
forma: assim como há bolsões de miséria, de ‘atraso’, no Sudeste (a área historicamente mais dinâmica do capitalismo
brasileiro), há áreas extremamente dinâmicas no Nordeste (a área historicamente menos dinâmica em termos econômicos,
‘atrasada’, do país). Por isso mesmo as antigas regionalizações também se mostram, muitas vezes, passadistas, posto não
apreenderem as monumentais transformações operadas ao nível do território nacional, notadamente nos últimos vinte a
trinta anos. É dizer: elas não capturam essas transformações, o avanço da complexidade intra-regional que essas mesmas
transformações ‘produziram’.
Neste caso, o atual envolvimento do Ministério da Integração Nacional (MI) com a mesorregião Sul Fluminense50
aponta para as adaptações presentes na PNDR (que completou apenas um ano de atuação). Isto porque de acordo com a
metodologia que pauta esse plano, o Sul Fluminense é composto de duas microrregiões consideradas de alta renda (Vale
do Paraíba Fluminense e Baía da Ilha Grande) e apenas uma microrregião considerada como estagnada (Barra do Piraí).
Diante isso, através dos preceitos presentes na PNDR e que orientam a ação do Ministério da Integração Nacional, a
mesorregião Sul Fluminense não se constituiria como objeto de intervenção governamental.
No entanto, a mesorregião Sul Fluminense, mais que a microrregião do Vale do Paraíba Fluminense, apresenta
enormes disparidades sócio-espaciais que, na atualidade, travam o significativo potencial de desenvolvimento presente na
região. Não apenas por isso se justifica uma atenção específica do governo federal a essa mesorregião, mas, sobretudo,
49

. Pelo menos desde os anos 1970 (aproximadamente).
. Em tempo: o Ministério da Integração Nacional se propõe a atuar sobre o conjunto da ‘área’ e não ‘apenas’
sobre a microrregião selecionada para fins analíticos deste artigo.

50
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porque o próprio processo de desenvolvimento nacional passa de longa data por aquele espaço. Como já se ressaltou a
meso se constitui num eixo de interseção entre as três maiores economias do país, constituindo-se, portanto, do ponto de
vista logístico, em uma área de intensa catalisação de investimentos - ontem e hoje.
A atuação recente do Governo Federal, através do Ministério da Integração Nacional, nesta mesorregião sinaliza
que o processo de acumulação no Brasil não se concluiu de fato nem nas áreas que são consideradas dinâmicas no
cenário econômico nacional. Além de disparidades regionais, o processo de acumulação brasileiro propagou disparidades
intra-regionais inclusive dentro das regiões dinâmicas do país, o que, é trivial, marginalizou e marginaliza pessoas e
espaços do processo de acumulação que implicou e continua implicando em ameaças para o processo de desenvolvimento
em termos de construção cidadã, da melhor distribuição da riqueza social e do maior equilíbrio espacial.
A experiência recente do Sul Fluminense (SF) evidencia ainda que um espaço tão dotado de vantagens
competitivas historicamente construídas e com um acúmulo de capital social tão expressivo avança, através dos
mecanismos estritamente mercadológicos, a passos espacialmente discretos em direção à expansão do crescimento
econômico.
Há neste ponto duas questões a sublinhar. Ambas muito positivas. A primeira, que vale para todo o país, é a
seguinte: a atuação do Ministério da Integração Nacional sinaliza o entendimento de que o ordenamento e o planejamento
do território são fundamentais para as estratégias de indução do desenvolvimento. E a segunda é que esse Ministério acaba
de reconhecer que independentemente do patamar de geração de riqueza social em que se encontram as meso e
microrregiões brasileiras elas não podem ser, pelo menos de pronto, desconsideradas. É dizer: esse novo posicionamento
avança em relação às próprias orientações contida na PNDR...
Nestes termos, apesar das estratégias atuais do MI se voltarem para o objetivo de potencializar o processo de
acumulação de capital, ele o faz sob uma perspectiva que sublinha o seguinte: a) que a ação pública não apenas é
fundamental, como indispensável para o desenvolvimento nacional; b) que essa ação pública deve perpassar a escala local
e a transcender visando integrar as estratégias estaduais e federais de fomento ao desenvolvimento econômico; c) que
essa ação pública deve valorizar aspectos endógenos inerentes à diversidade sócio-produtiva do território, posto que eles
‘somam’ para a configuração de alternativas econômicas capazes de estimular a sua integração, em especial no que trata
do combate à redução das disparidades intra-regionais; e d) que essa ação pública deve envolver a sociedade regional
através de suas múltiplas representatividades, em um exercício democrático amplo que envolve participação e mobilização,
além de valorizar o capital social acumulado.
É fato que a presente atuação do Ministério da Integração Nacional na região, por motivos essencialmente
metodológicos, abarca toda mesorregião do Sul Fluminense. É fato também que o exame da mesorregião do Sul
Fluminense é exemplar. Se em seu passado a instalação, desde os anos 1940, quando da instalação da Companhia
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Siderúrgica Nacional (CSN), já modificou a sua configuração interna – de região tipicamente agropecuária para signo da
modernização capitalista de então, num mar de atividades distantes do setor secundário-, na atual contemporaneidade, em
vista das novas estratégias de localização das grandes empresas, com as sua operações em rede, seus “just in time”,
acumulações flexíveis, etc., aquilo que fora ensaiado nos anos do desenvolvimentismo pós-instalação da CSN se mostra
ainda mais complexo, melhor, diferenciado. Ou seja: aquilo que se chama MVPF, no limite, da perspectiva da
homogeneidade, é uma ficção. Como já disse em relação ao estado de Minas Gerais, “há várias”51 dimensões, interesses e
atores atuando na microrregião em questão.
Por conseguinte, qualquer planejamento que queira efetivamente enfrentar a diversidade presente em seu
território precisa considerá-la, e isso apenas pode ocorrer tanto mais democrático ele seja; tanto mais ele considere os
diversos atores e seus interesses e, portanto, as suas escalas de atuação. Afinal, uma coisa é o recorte geográfico e outra,
regra geral, é a escala de análise. Como dificilmente elas são não-coincidentes, trata-se de verificar o que é possível
resolver em cada uma das escalas propostas pelo próprio problema (objeto).
Sendo assim, conquanto regra geral as políticas de cunho localistas pequem pela ingenuidade (embora, muitas
vezes, também por má fé), no caso, na perspectiva trans-escalar aqui defendida, elas também podem ser invocadas. Afinal,
se a grande indústria presente na região tem a sua escala de atuação, muitas vezes de uso do território local, manejando-o
a partir de fora, os ditos locais precisam entender que é necessário utilizar todos os recursos analítico-reflexivos disponíveis,
atuando assim com a maior flexibilidade escalar que se fizer necessária, desde àquelas que possam provocar melhoria das
suas condições quando recorte geográfico e atuação escalar coincidem até os casos em que não...
Por fim, cumpre assinalar que é entendimento dos autores que um planejamento nacional de desenvolvimento
regional, seja em que recorte geográfico e escalar for (democrático e trans-escalar) pode vir a ser efetivo passo para a
definição de um novo padrão de desenvolvimento do país, para, em suma, pela primeira vez na história brasileira, começar
a forjar uma sociedade que vá além das decisões e interesses sediados nos gabinetes do Governo Federal e dos seus
círculos mais próximos.
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Resumo
Este artigo sintetiza os diferentes aspectos metodológicos relacionados com a estimação multivariada de “clusters”
socioeconómicos de base regional, enunciando diversos casos de aplicação presentes na literatura dos últimos anos. É
discutido o problema da escolha das variáveis, da necessidade de redução de dados, e da escolha do método de
classificação/agrupamento. É usado um caso de estudo envolvendo indicadores socioeconómicos da base de dados Regio
do Eurostat para comparar a variabilidade dos resultados causada pela selecção das variáveis com a resultante da escolha
de diferentes métodos de classificação/agrupamento.
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1. Introdução
Os métodos estatísticos multivariados, nomeadamente os utilizados na redução de dados, como a análise factorial e a
análise de componentes principais, ou as técnicas de classificação, agrupamento e segmentação, como a análise de
clusters ou a análise discriminante, têm sido utilizados numa vasta gama de domínios científicos ao longo das últimas cinco
décadas. Entre os domínios de aplicação mais frequentes estão as ciências da vida (biologia, genética, ecologia, …), o
marketing e, em particular, a psicologia, onde uma recensão recente sobre um período de dois anos apontou mais de 1700
estudos recorrendo à análise factorial exploratória (Costello e Osbornem, 2005), e outra refere 7380 artigos utilizando a
análise de clusters durante o período 1995-2003 (Kettenring, 2006). Noutras áreas, como a análise regional, a Economia ou
a Geografia, também é possível descobrir alguns estudos seminais (por exemplo, Jonassen e Peres, 1960), mas a
publicação de artigos vem a ser aqui razoavelmente reduzida durante um longo período de tempo.
Ultimamente, contudo, parece dar-se uma inversão daquela tendência, renascendo a literatura científica nesta área. Veja-se
a esse propósito a Tabela 1, com exemplos de artigos abrangendo um alargado espectro geográfico. A aplicação de análise
estatística multivariada em problemas socioeconómicos regionais e, em particular, na classificação dos diferentes tipos de
divisões administrativas acarreta, por sua vez, a necessidade de discussão da metodologia ideal a adoptar. Em particular,
deve analisar-se como variariam os resultados com a selecção de diferentes variáveis e procedimentos na escolha de
clusters. Esta discussão é feita nas duas secções seguintes, tendo por base um caso de estudo envolvendo indicadores
socioeconómicos europeus de base regional. A quarta secção resume as principais conclusões deste estudo.

Tabela 1 – Exemplos de artigos recentes de aplicação de técnicas estatísticas multivariadas em análise
regional
Artigo referenciado

Região

Afonso e Melão (2007)

Porto – Portugal

Aragon et al. (2003)

Pirinéus

Cziráky et al. (2006)

Croácia

del Campo, Monteiro e Soares (2006; 2008)

União Europeia

González e Morini (2000)

Tenerife

Hill, Brennan e Wolman (1998)

Austrália

Soares, Marquês e Monteiro (2003)

Portugal

Peschel (1998)

Países do Mar Báltico

Pettersson (2001)

Região da Suécia

Rovan e Sambt (2003)

Eslovénia

Rúa Vieytes et al. (2000)

Galiza

Stimson et al. (2001)

Estados Unidos da América
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2. Etapas e dilemas da análise multivariada
“O nosso objecto de estudo é a região, um termo que foi adoptado para significar áreas tão grandes como
pequenos países ou tão pequenas como as regiões” Cheshire and Malecki (2004)
A procura de clusters homogéneos dentro de um determinado território começa com a escolha das unidades territoriais para
as quais se vai recolher a necessária informação. O nível de desagregação territorial e a extensão global do território em
análise irão determinar quais as variáveis – indicadores socioeconómicos – a seleccionar, a partir dos dados estatísticos
existentes. Dever-se-á, nesta fase, ter em atenção que para unidades territoriais pequenas, como é o caso de muitos
concelhos ou áreas urbanas, poderá existir uma discrepância entre o local de trabalho e o local de residência das
populações, afectando as conclusões da análise. Assim, se, por exemplo, o PIB per capita regional exceder claramente a
média dos rendimentos dos residentes, pela existência de empresas altamente produtivas que empregam sobretudo
trabalhadores de regiões limítrofes, então aquele indicador deve ser usado com cautela como medida do poder económico
dos habitantes na região. Outros indicadores devem ser usados, como os depósitos bancários ou índices do poder de
compra.

“Isto ilustra o dilema da utilização da análise de clusters:
para cada remédio, há quase sempre um custo associado”
Ketchen Jr. and Shook (1996)
A questão seguinte a ser resolvida é a diferença de escala entre as variáveis, mesmo que se trate de variáveis expressas
como rácios per capita ou por km2. As variáveis que apresentam as maiores gamas de variação, como a densidade
populacional, prevalecem no subsequente processo de formação de “clusters”. Consequentemente, a estandardização
parece ser uma boa escolha, mesmo se esta constitui uma primeira alteração a afectar a medida de proximidade dos
diferentes objectos ou unidades territoriais, uma vez que todas as variáveis passam a dar igual contributo para a formação
posterior dos clusters.
“Encontrar uma classificação sócio-económica que possa servir de base a uma política coerente de
desenvolvimento regional”
Marquês, Soares e Coutinho (2001)
Um terceiro problema é a selecção definitiva de variáveis. Noutros domínios, autores como Ketchen e Shook (1996)
distinguem entre uma abordagem dita exploratória (abordagem indutiva ou cognitiva) e uma abordagem baseada na teoria,
onde a escolha do número e conteúdo das variáveis, bem como do número e natureza dos clusters a formar estão ligados a
essa mesma teoria (abordagem dedutiva). Na análise regional, por sua vez, parece plausível admitir-se que as dimensões
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socioeconómicas da análise são previamente conhecidas pelos investigadores, sendo o problema a selecção das variáveis
que expressem essas dimensões.
Por exemplo, num trabalho anterior sobre Portugal Continental em que participaram alguns dos autores deste artigo
(Marquês, Soares e Coutinho, 2001), foi possível recolher 55 indicadores estatísticos concelhios publicados pelo INE,
abrangendo vários domínios. Uma vez que se pretendia uma avaliação das diferenças de desenvolvimento no território
continental português, foi decidido seleccionar apenas 33 variáveis para a análise, assente no princípio de que a situação
económico-social pode ser caracterizada através dos seguintes referenciais: população, actividades económicas, saúde,
educação, emprego e cultura. A filosofia aí subjacente é de que o desenvolvimento engloba todas estas múltiplas vertentes,
as quais que moldam em conjunto a qualidade de vida das populações residentes.
Outro caso, que servirá de base para a investigação reportada na secção seguinte, é fornecido por um trabalho mais
recente dedicado à classificação das regiões europeias (del Campo et al., 2006; 2008). Neste, o objectivo é reflectir sobre a
justeza dos agrupamentos propostos pela Comissão Europeia para a afectação de fundos regionais no mais recente quadro
comunitário (2007-2012). A concentração da análise focaliza-se então nos aspectos porventura mais estreitos do
desenvolvimento económico ou a ele mais correlacionados. A tabela 2, extraída desse estudo, apresenta as dezanove
variáveis seleccionadas, integrando quatro diferentes categorias de indicadores publicados pelo Eurostat para as regiões
NUT-2 da União Europeia: demografia, economia, emprego e educação.
Os anos cobertos na análise efectuada em del Campo et al (2006; 2008) referem-se a 2002-2003. Cada categoria está
representada por um número diferente de variáveis, o que implicava que a consideração de todas as variáveis conduziria a
diferentes pesos dessas categorias no processo de formação dos clusters. A solução adoptada em del Campo et al. (2006;
2008) passou então pela utilização da análise factorial na obtenção de quatro variáveis latentes, uma para cada dimensão.
Como é usual opta-se ainda nesse artigo pela rotação Varimax dos factores como forma de obter factores não
correlacionados. Outra solução, alternativa à análise factorial, seria seleccionar uma variável representativa para cada
dimensão, deixando de fora alguma informação. Contudo, é por vezes difícil seleccionar variáveis sem proceder ao prévio
recurso à análise factorial, de forma a investigar que variável poderá ser a mais representativa em cada domínio (i.e. a mais
correlacionada com esse factor).
“Não há correntemente directrizes claras para determinar as fronteiras dos clusters ou decidir que observações
devem ser incluídas num cluster ou noutro… O critério para admissão num cluster é algo arbitrário. Não há regras
bem estabelecidas sobre a definição de cluster. A definição preferida parece variar com a disciplina e o objectivo
do investigador.
Punj, G. e Stewart, D. (1983)

354

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

A última escolha a ser feita diz respeito à escolha do algoritmo de clustering. A preferência por um procedimento de
agregação/classificação em duas fases – um método hierárquico para decidir o número de “clusters” e os seus centróides,
seguido por um algoritmo de partição não-hierárquica, como o k-means – encontra defesa sustentada na literatura (Punj
and Stewart, 1983). A ideia é usufruir de ferramentas proporcionadas pela agregação hierárquica, como o dendrograma, por
forma a escolher o número de clusters a formar; depois, tendo por base sementes correspondentes a observações
medianas no quadro de cada cluster, ir agrupando consecutivamente as observações nos clusters, permitindo, contudo, que
elas possam em fases posteriores vir a mudar ainda de grupo, face à evolução das distâncias perante esse mesmo grupo.
É, pois, um procedimento com razoável flexibilidade, que permite beneficiar das vantagens das duas famílias de métodos –
hierárquicas e não-hierárquicas. Há, no entanto, um grande número de algoritmos alternativos, nomeadamente no campo
dos métodos hierárquicos (ver, por exemplo, Xu e Wunsch, 2005). Uma avaliação de vários algoritmos baseada em
simulações Monte Carlo sobre dados construídos pode, por exemplo, ser encontrada em Milligan (1980). Na próxima
secção adoptar-se-ás uma estratégia diferente, abordando a questão desta escolha a partir da variabilidade dos resultados
no quadro do caso regional europeu já mencionado, com dados reais.

Tabela 2 – Variáveis: Principais Indicadores regionais
da base de dados “Eurostat Regio” usados em del Campo et al (2006; 2008)

Demografia
densidade populacional (hab/km2)
% de população com menos de 15 anos
% de população entre 15 e 64 anos
% de população com mais de 65 anos
Economia
PIB per capita (PPS), EU25=100
% emprego na agricultura
% emprego na indústria
% emprego nos serviços
EPO patentes por mil habitantes
Emprego
taxa de emprego total
taxa de emprego feminino
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taxa de emprego masculino
taxa de desemprego total
desemprego a longo prazo (em % do desemprego total)
taxa de desemprego feminino
taxa de desemprego juvenil
Educação
% de população activa com educação até ao ensino básico
% de população activa com ensino secundário
% de população activa com ensino superior

3. Variáveis e algoritmos de clustering a usar: estudo de caso envolvendo indicadores socioeconómicos europeus
de base regional
O objectivo desta secção é o de ilustrar, a partir do caso base já referido – del Campo et al (2006; 2008) –, quais poderão
ser os efeitos, em termos da estabilidade da solução final, provocados pela alteração das variáveis escolhidas ou dos
algoritmos de clustering. Assim, no caso base há quatro factores – desemprego (F1); desenvolvimento económico (F2);
educação de nível médio (F3) e população activa (F4) – cujas designações provêm dos indicadores regionais que lhe estão
mais associados. A partir dos scores desses factores parte-se para a classificação das regiões europeias em 4 classes,
para efeitos de comparação com os 4 clusters propostos pela Comissão Europeia como base da sua política regional em
2007-2013 (European Commission; 2004): regiões de convergência, com um PIB per capita inferior a 75% da média
europeia; regiões mais desenvolvidas, cujos objectivos são a competitividade e emprego; regiões phasing-in (doze
regiões, onze da EU-15 e uma região húngara), acabadas de sair do objectivo 1, i.e., do conjunto de países com um PIB per
capita abaixo do referido limiar dos 75% da média europeia; regiões phasing-out, dezasseis regiões EU-15 que sofreram
do chamado efeito estatístico, i.e., que teriam continuado a pertencer ao grupo menos rico, com valores do produto
inferiores ao limiar do Objectivo 1, caso não tivesse havido o alargamento da União, com a consequente baixa do PIB
médio. No caso base, as classes de países são obtidas com a utilização inicial do método de Ward (método hierárquico
descrito no apêndice e em: Hair, Anderson, Tatham e Black;1998), seguida do método não-hierárquico k-means, tendo
como sementes os centróides dos clusters obtidos pelo método de Ward.
Baseados neste procedimento, pretende-se comparar os resultados do caso base com aqueles que se obteriam utilizando
alternativamente todas as variáveis ou uma variável para cada categoria ou factor (a saber: desemprego total; população
entre os 15 e os 64 anos; nível de educação médio; e PIB per capita em paridade do poder de compra). Pretende-se ainda
analisar as alterações geradas pela utilização alternativa dos algoritmos hierárquicos mais comuns: “single linkage”,
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“complete linkage”, “centroid linkage”, “average linkage” e o método de Ward. Estes cinco métodos serão considerados,
quer isoladamente, quer precedendo o algoritmo não hierárquico “k-means.
Para comparação dos resultados, considerou-se primeiro a concordância entre os clusters 1 a 4 do caso base e,
respectivamente, as classes de “competitividade e emprego”, “phasing-out“, “phasing-in”, e da “convergência”, da
União Europeia. Embora a correspondência seja um pouco abusiva, no sentido em que a lógica de agrupamento é
diferente, e no caso base o cluster 2 seja sobretudo composto por regiões da “competitividade e emprego”, enquanto o
cluster 3 é dominado por regiões “convergência”, esta é melhor forma de medir a concordância global entre as duas
alternativas de agregar regiões, independentemente da visão crítica que se possa daí extrair sobre a utilização da
classificação europeia para a atribuição de fundos comunitários.
Posto isto, na tabela 3 pode ser observado que a concordância total entre o caso base e a classificação europeia
corresponde a 64%. Por seu lado, mudando de algoritmo de clustering, a concordância oscila entre 56% e 73%,
representando uma variabilidade de 8 a 9 pontos percentuais. Analisando a coluna 3 da tabela verifica-se também a
estabilidade na concordância entre os métodos de “Single linkage with k-means” “Centroid linkage with k-means” e Average
linkage with k-means”, o que é bastante reconfortante do ponto de vista da robustez da análise. Por outro lado, verifica-se
que utilizando todas as variáveis na análise de clusters, a variabilidade é maior – entre 47% e 81%. Já com uma variável
representativa por cada cluster, a variabilidade é a menor, embora quase idêntica à dos factores – situa-se entre 61% e
77%. Assim, a primeira conclusão é de que as opções por factores ou por variáveis representativas das dimensões em
análise reduzem a variabilidade de resultados gerada pela alteração do algoritmo de classificação. Por sua vez, pode ainda
observar-se pela última linha da tabela 3 que, mantendo o algoritmo mas mudando as variáveis, a concordância oscila entre
63 e 74%. Estes valores são razoavelmente estáveis e mostram que é menor a variação do que quando se muda de
algoritmo. Este resultado, tanto quanto é do nosso conhecimento não tinha sido ainda apurado na literatura, que se tem
concentrado quase exclusivamente na comparação de resultados entre os algoritmos em si.

Tabela 3 – Concordância nos “clusters” encontrados segundo diferentes
métodos e indicadores escolhidos

Scores dos 4
Todas as
variáveis

factores

Variáveis

encontrados em

representativas

del Campo et al

de cada cluster

(2006)
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“Single linkage”

0.62

0.62

0.62

“Single linkage with k-means”

0.62

0.73

0.65

“Complete linkage”

0.77

0.70

0.77

“Complete linkage with k-means”

0.79

0.56

0.65

“Centroid linkage”

0.62

0.61

0.61

“Centroid linkage with k-means”

0.62

0.73

0.65

“Average linkage”

0.47

0.61

0.62

“Average linkage with k-means”

0.81

0.73

0.65

“Ward”

0.74

0.59

0.69

“Ward with k-means”

0.74

0.64

0.63

4. Conclusões
Foi mostrado neste artigo, a partir do estudo de um caso, que tanto a selecção das variáveis socioeconómicas, como a
selecção do algoritmo, têm influência na classificação de divisões administrativas, utilizada com crescente frequência em
análise regional. Mais ainda, foi constatado que, onde há uma grande parte de informação redundante, a melhor escolha
será trabalhar com factores obtidos através da análise factorial.
Conclui-se também que as opções por factores ou por variáveis isoladas, representando as dimensões em análise, reduzem
a variabilidade de resultados causada pelos diferentes algoritmos de classificação.
Por último, constatou-se que a variabilidade resultante de se considerarem alternativamente todas as variáveis em análise,
os factores, ou as variáveis representando as diferentes categorias socioeconómicas, essa variabilidade é menor do que
quando se muda de algoritmo de agrupamento. Apresentando os diversos métodos de clustering vantagens e desvantagens
relativas, esta questão da estabilidade dos resultados é uma questão fulcral a merecer estudos empíricos mais alargados,
nomeadamente no domínio da ciência regional, e tendo em vista a robustez das metodologias adoptadas.
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APÊNDICE
Algoritmos de clustering utilizados
Single linkage – também conhecido como critério do vizinho mais próximo. Dados dois grupos, a distância entre os dois é
considerada como sendo a menor das distâncias entre pares de elementos dos dois grupos.
Complete linkage – também conhecido como critério do vizinho mais afastado. Dados dois grupos, a distância entre os
dois é considerada como sendo a maior das distâncias entre pares de elementos dos dois grupos.
Average linkage – a distância entre dois grupos é calculada como a média das distâncias entre todos os pares de
elementos dos dois grupos.
Centroid linkage – a distância entre dois grupos é a distância entre os centróides dos dois grupos, i.e., entre os valores
médios dos dois grupos para todas as variáveis em análise.
Ward – a junção entre grupos não obedece ao princípio de minimização da distância, como nos algoritmos anteriores, mas
sim ao da minimização da soma do quadrado dos desvios entre os valores das variáveis para todos os elementos dos
grupos e a respectiva média.
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Biodiversidade e Conservação da Natureza:
contributos para o desenvolvimento rural.

Oportunidades de valorização territorial no concelho de Marvão ∗
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RESUMO
Após várias anos dedicados ao campo da investigação, as áreas da Biodiversidade e Conservação da Natureza têm
vindo gradualmente a ganhar relevância perante a sociedade, assumindo-se como parte integrante dos planos de
negócios e políticas de empresas do sector privado, bem como das estratégias de planeamento territorial com
particular incidência nos espaços rurais. Procurando fazer uma breve abordagem aos conceitos de Biodiversidade e
Conservação e Gestão da Natureza, a apresentação estruturar-se-á em torno do caso de estudo do concelho de
Marvão e a respectiva Estratégia de Biodiversidade e Conservação da Natureza, Serão focados os Vectores
Estratégicos da Agricultura Tradicional e Biológica, Gestão Florestal, Turismo, Economia de Carbono e Biodiversidade
e Comunicação e Marketing Territorial que integram o plano de acção para o concelho.

INTRODUÇÃO

∗

Artigo elaborado no âmbito da ‘Estratégia de Biodiversidade e Conservação da Natureza Município de Marvão’ realizada
pela AmBioDiv – Valor Natural. A apresentar no âmbito do 14º Congresso da APDR (Associação Portuguesa de
Desenvolvimento Regional) e 2º Congresso de Gestão e Conservação da Natureza., em Tomar.
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O tema da Biodiversidade tem vindo, ao longo dos últimos anos, a ganhar maior relevância junto de alguns sectores
sociais e económicos. De certa forma, semelhante ao ocorrido com outros temas da agenda ambiental global – com
claro destaque para o mediatismo assumido pelo tema das alterações climáticas junto da opinião pública – o debate
em torno da Biodiversidade tem vindo gradualmente a assumir uma posição de destaque, sobretudo na área
económica, após ter sido relegado, durante vários anos, a um papel quase exclusivo da comunidade científica. Tratase de um reconhecimento que surge associado, em grande medida, ao valor de mercado atribuído aos ecossistemas e
respectivos serviços.
A importância da necessidade de manutenção de um regular funcionamento dos ecossistemas e preservação das
características dos habitats que constituem o sistema de suporte da vida na Biosfera, assumiram-se como factores
preponderantes nesta nova onda de consciencialização, que saliente-se, no entanto, ainda não assumiu de todo um
nível de reflexão e intervenção mais abrangentes. Persiste, ainda, uma visão marcadamente economicista
relativamente ao valor e importância da Biodiversidade e ecossistemas, sendo que importa reforçar a componente de
percepção e reflexão social relativamente à importância da questão em diversas áreas, como, por exemplo, ao nível
do ordenamento do território.
Uma das áreas que tem assumido maior capacidade de intervenção tem vindo a manifestar-se ao nível do
desenvolvimento rural, em particular associado às escalas regional e local. Tal facto está, em grande medida,
associado à maior facilidade de definição de estratégias e linhas de acção na área, dada a escala mais reduzida de
intervenção, quando comparada com semelhante tipo de intervenções orientadas para os domínios nacional e/ou
transfronteiriço. Por outro lado, os recentes estudos de economia ambiental orientados para a análise do valor de
mercado da Biodiversidade (Ceia, 2004), têm vindo a contribuir para a definição de novas oportunidades de mercado
para os negócios que dependem, directa e indirectamente, para a criação de novas fontes de rendimento dos
territórios de base rural.
A análise da Estratégia de Biodiversidade e Conservação da Natureza do município de Marvão apresenta-se como
exemplo de definição de diferentes Vectores Estratégicos para algumas das mais importantes áreas, com vista à
adopção de medidas com os objectivos de preservação e conservação ecológica.
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I. ENQUADRAMENTO
1. Biodiversidade, Conservação da Natureza e Territórios Rurais
A actual situação de perda acelerada da diversidade biológica tem vindo a representar importantes transformações ao
nível das nossas sociedades. Alguns dos exemplos que comprovam os impactes suscitados em distintas áreas
económicas e sociais são, sobretudo, visíveis em sectores como o turismo, agricultura e floresta, cuja dependência
relativamente à exploração e direitos de acesso aos recursos naturais é directa. Sobre a importância que a
Biodiversidade e ecossistemas representam perante o equilíbrio ecológico, social e económico da sociedade, Oliveira
et al (2007) destaca a importância assumida pela questão para o Produto Interno Bruto português, através de produtos
de exploração directa – como os recursos pesqueiros, agro-pecuários (animais e plantas) e florestais (plantações de
eucalipto com certificação ou montados de sobro/azinho) – e serviços de valor paisagístico e sócio-cultural (turismo),
regulação e suporte (depuração e fornecimento de água potável ou protecção contra cheias e incêndios). Os referidos
exemplos demonstram, na maior parte dos casos, uma dificuldade de quantificação directa relativamente aos
respectivos valores de mercado (Ceia, 2004), sendo, no entanto, inegável a importância assumida.
Os cenários elaborados (Figura 1) demonstram uma intensificação e agravamento da situação, sobretudo no que se
refere às áreas de hotspots52, cujos impactes ambientais apresentam maiores factores de risco.
Perante o contexto, as práticas de conservação da Natureza têm vindo a ganhar maior expressão, enquanto medidas
de gestão sustentável de áreas de valor ecológico, permitindo a compatibilização com a definição de novas formas de
rendimento e actividades económicas e sociais53.
Figura 1: Cenários de perda de biodiversidade, ano 2050 (cenários de primazia do Mercado Económico, Segurança,
Política e Sustentabilidade)

Áreas geográficas, a nível mundial, que representam os maiores índices de diversidade biológica. Portugal encontra-se
inserido na orla mediterrânica, tratando-se de um importante hotspot do Hemisfério Norte.
53
Sobre esta matéria, a Lei de Bases do Ambiente define a Conservação da Natureza como ‘a gestão da utilidade humana
da Natureza, de modo a viabilizar de forma perene a máxima rentabilidade compatível com a manutenção da capacidade de
regeneração de todos os recursos vivos (Lei de Bases do Ambiente, Lei nº11/87, de 7 de Abril, art. 5, nº 2 alínea f).
52

364

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Fonte: adaptado de UNEP (2007); Global Environment Outlook 4 – Environment For Development; UNEP, Quénia,
Nairobi
Os territórios rurais apresentam-se como espaços de grande oportunidade para o desenvolvimento de estratégias e
metodologias com vista à promoção de factores de valorização territorial (Cavaco, 2003), apresentando, no entanto,
factores estruturais de grande debilidade económica e social, que requerem a adopção de medidas urgentes. Neste
contexto, a Península Ibérica apresenta uma grande diversidade de unidades de paisagem de base rural, que se
caracterizam pela conjugação dos sistemas agro-florestais de base produtiva e os factores de conservação ecológica54,
justificando a definição de práticas de gestão específicas.
As oportunidades oferecidas pelas actividades de conservação da Natureza e valorização da Biodiversidade e
ecossistemas apresentam-se, como tal, como oportunidades de valorização dos espaços rurais, tendo em
consideração os valores paisagísticos e ecológicos presentes neste tipo de áreas. Por outro lado, a crescente

Existem diversos exemplos em Portugal que ilustram a correlação e interdependência verificada entre os sistemas
produtivos rurais e os factores de conservação de habitats e ecossistemas. Tais situações são evidenciadas nas práticas de
gestão de montados de sobro e azinho, povoamentos de castanheiro, diferentes culturas de agricultura extensiva, entre
outros exemplos.

54
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importância atribuída à Biodiversidade em termos de valor de mercado – directa ou indirectamente quantificável –
apresenta-se como atributo adicional de grande importância, que poderá fomentar maiores perspectivas económicas.
O conceito tem vindo a ganhar maior expressão em Portugal, ao longo dos últimos anos, sendo que tais práticas
apresentam-se, na maior parte das situações, como casos específicos e pontuais. O principal objectivo para os
próximos anos será o de procurar a plena integração de tais medidas nas estratégias de valorização do território a nível
regional e local.

II. ESTRATÉGIA DE BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA DO
MUNICÍPIO DE MARVÃO
A necessidade de definição de um documento estratégico orientado para as referidas áreas surge na sequência da
definição de um conjunto de diferentes compromissos de adesão do município à rede de parceiros Countdown 2010 –
Save Biodiversity. A iniciativa de âmbito internacional tem vindo a assumir um papel de relevo, enquanto rede de
parceiros orientada para o apoio de projectos e troca de experiências a nível transfronteiriço relativamente ao tema
da perda de Biodiversidade. Em Portugal, o Countdown 2010 – Save Biodiversity apresenta diferentes membros do
sector público e privado, sendo que a AmBioDiv ~ Valor Natural contribuiu para a definição dos compromissos de
adesão dos municípios de Marvão, Nisa e Cascais (Agência Cascais Natura).
A Estratégia de Biodiversidade e Conservação da Natureza surge, assim, perante a necessidade de identificar as
principais áreas de intervenção para a definição dos planos e projectos de conservação por parte da autarquia, bem
como de outro tipo de actores locais identificados como parceiros essenciais no desenvolvimento das acções.
Para a sua elaboração foram tomados em consideração diferentes formas de avaliação e caracterização da situação
existente, tendo em conta a definição das prioridades para a área por parte da autarquia e a existência de estudos de
caracterização e valorização territorial para o concelho, nomeadamente o Estudo de Enquadramento Estratégico para
o concelho de Marvão, elaborado pela Parque Expo. Por outro lado, dada a necessidade de recorrer a mecanismos
de participação pública para a definição das diferentes abordagens, a estratégia baseou-se também nos documentos
elaborados no âmbito da Agenda 21 Local, nomeadamente no que se refere aos relatórios de participação pública,
entrevistas e quadro de acções previstas.
A metodologia procurou obedecer a uma identificação dos principais Vectores Estratégicos – Agricultura Tradicional e
Biológica; Gestão Florestal Sustentável; Turismo; Economia de Carbono e Biodiversidade; Comunicação e Marketing
Territorial –, agrupando diferentes Sectores/Áreas de Intervenção e Linhas de Acção pelos respectivos Vectores
Estratégicos (Figura 2).
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Figura 2: Metodologia Estratégia de Biodiversidade e Conservação da Natureza, Município de Marvão

Vector
Estratégico

Sectores/
Áreas de
Intervenção

Linhas de
Acção

Fonte: Estratégia de Biodiversidade e Conservação da Natureza, Município de Marvão
1. Agricultura Tradicional e Biológica
Enquanto território de dinâmicas rurais, o concelho apresenta um tecido socioeconómico marcado pela presença das
actividades agrícolas55, sendo que as mesmas são fortemente influenciadas pelo contexto demográfico presente, no
qual se verifica a presença de um forte índice de envelhecimento populacional e dificuldades de fixação de população
residente.
Verificam-se, por outro lado, factores de debilidade e ameaça à manutenção de algumas actividades agrícolas de
carácter extensivo, que apresentam práticas mais bem enquadradas perante os desígnios de sustentabilidade
ecológica para os espaços rurais, além de adquirirem um forte simbolismo e valor para a imagem de marca deste
território. Tratam-se dos exemplos que são evidenciados por actividades como a olivicultura e fruticultura, acrescidas
por um conjunto de diferentes tipos de produtos de cariz tradicional de produção agrícola.
De referir, também, o facto de o sector agrícola merecer uma especial atenção no âmbito da presente estratégia, dados
os impactes ambientais que suscita, em particular no que concerne à conservação/degradação de habitats e
ecossistemas presentes em áreas rurais.
Tendo em consideração os aspectos analisados, procurou-se estabelecer um Vector Estratégico orientado para a
promoção da Agricultura Tradicional e Biológica. A aposta numa agricultura de base tradicional e extensiva não deverá
ser interpretada como a manutenção das actuais condições, sendo que a mesma requer a definição de medidas
específicas, com vista à promoção da sua viabilidade económica e social. Tais práticas deverão ser privilegiadas em
detrimento de formas de exploração intensivas, que, embora apresentando maiores factores de competitividade em
termos de mercados económicos, não apresentam condições de sustentabilidade ambiental e social a longo prazo,
sobretudo no que respeita à conservação dos recursos naturais. Por outro lado, a agricultura biológica é também
Embora o sector primário apresente um menor peso relativamente aos demais sectores de actividade profissional
(Parque Expo, 2008), as actividades agrícolas demonstram um peso relativamente importante no que respeita ao número
de sociedades existentes, bem como na distribuição da população activa e empregada do concelho, sobretudo quando
comparados com valores estabelecidos a nível nacional e regional.
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assumida como prioridade a estabelecer no âmbito deste vector, dada as maiores expectativas existentes
relativamente ao desenvolvimento de novos investimentos nesta área, bem como as possibilidades de maior procura
deste tipo de produtos por parte de segmentos de mercado específicos.
Figura 3: Sectores/Áreas de Intervenção e principais Linhas de Acção, Agricultura Tradicional e Biológica

Vector Estratégico

Sector/Área de Intervenção

Principais Linhas de Acção
- Diversidade genética das espécies de
oliveira (Olea europaea)
- Adopção de medidas de Produção

Olivicultura

Integrada
- Não utilização de OGM
- Preservação de muros, muretes,
árvores ou sebes de delimitação
- Diversidade genética das espécies
frutícolas

Fruticultura

- Não utilização de OGM
- Adopção de medidas de Produção

Agricultura Tradicional e Biológica

Integrada
-

Desenvolvimento

faseado

da

transição para um Modo de Produção
Biológico
Agricultura Biológica

das

explorações

em
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-

Definição de um organismo de

controlo
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Modo

de

Produção

Biológico
- Fomento das actividades de carácter
Certificação de Produtos Tradicionais

organizativo

(associações

de

produtores)
- Aposta na diversidade de produtos a
abranger

2. Gestão Florestal Sustentável
As espécies florestais e povoamentos predominantes no concelho demonstram uma grande importância em termos
de conservação dos habitats existentes. No entanto, verifica-se um aproveitamento inadequado e/ou limitado de tais
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recursos florestais tradicionais, devido a diversos factores que passam pelas doenças e pragas que afectam
determinadas árvores, o risco de incêndio e a presença de factores estruturantes de perda de viabilidade económica
de algumas espécies.
Especificamente, a fileira florestal do concelho requer a adopção de medidas de gestão adequadas e específicas
para determinado tipo de povoamentos que demonstram valor ecológico e paisagístico, como são os casos das áreas
de castanheiro (soutos), montados de sobreiro e áreas de carvalhal. Neste sentido, o projecto LIFE Nortenatur, cuja
conclusão está prevista para este ano, veio demonstrar as possibilidades de definição e actuação ao nível da gestão
de alguns habitats florestais existentes nos sítios de Rede Natura 2000 de São Mamede e Nisa/Lage de Prata
(concelhos de Marvão, Nisa e Castelo de Vide).
A incorporação do Vector Estratégico Gestão Florestal Sustentável pretende demonstrar a importância que tais
práticas representam a nível futuro para o sector, não devendo ser exclusivamente interpretado como a adopção
exclusiva de mecanismos de certificação específicos. No âmbito da criação de uma Zona de Intervenção Florestal
(ZIF) para o concelho, os modelos de certificação poderão já adquirir maiores possibilidades de aplicação e
benefícios concretos, tendo em consideração as maiores exigências do mercado relativamente ao selo da
certificação. Acima de tudo, pretendem-se evidenciar algumas das práticas de gestão sustentável adequadas ao
contexto da realidade presente no território de Marvão.
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Figura 4: Sectores/Áreas de Intervenção e principais Linhas de Acção, Gestão Florestal Sustentável

Vector Estratégico

Sector/Área de Intervenção

Principais Linhas de Acção
- Definição de Áreas de Alto Valor de
Conservação, apoiadas pela definição

Zona de Intervenção Florestal (ZIF)

de corredores ecológicos
- Diversificação dos produtos/serviços
associados

à

floresta

(produtos

lenhosos e não lenhosos)
Povoamentos de castanheiro
Gestão Florestal Sustentável

(Castanea sativa Mill.)

Aproveitamento multifuncional das

áreas florestais.
- Definição de medidas específicas de
conservação para a produção de
madeira e castanha.
-

Possibilidade de definição de um

Plano de Acção de Conservação para
estas áreas.
Florestas de Conservação e Habitats
Prioritários (Directiva Habitats)

- Ampliação das medidas previstas
pelo projecto LIFE Nortenatur.
- Criação de equipas especializadas
para

as

acções

técnicas

de

conservação, através do Gabinete
Técnico Florestal.

3. Turismo
Os valores paisagísticos presentes no concelho, particularmente influenciados pelas componentes de património
histórico-cultural e natural, apresentam-se como factores de atracção turística, que possibilitaram o desenvolvimento
das actividades turísticas ao nível da economia local. Dado que o sector constitui um vector de desenvolvimento
essencial para os próximos anos, torna-se fundamental definir acções concretas com vista à valorização do ambiente e
paisagem em Marvão, procurando reforçar os factores de atracção turística para além do património edificado, bem
como criar novos factores de diferenciação no lado da oferta, relacionados com o turismo em espaço rural.
O desenvolvimento de segmentos de turismo específicos relacionados com o aproveitamento das valências ecológicas
presentes nos territórios de base rural constitui-se como oportunidade de desenvolvimento, contribuindo para a
definição de novas oportunidades para o tecido empresarial. O turismo em espaço rural constitui-se, aliás, como uma
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das mais importantes vertentes de definição de valores de mercado para a Biodiversidade e actividades de
conservação da Natureza.
Fundamentalmente, pretende-se que o reforço deste tipo de oferta possa contribuir para a definição de novas formas
de gestão e conservação dos recursos naturais e da paisagem e o desenvolvimento de formas de turismo que
conciliem as vertentes económicas, sociais e ambientais.
Figura 5: Sectores/Áreas de Intervenção e principais Linhas de Acção, Turismo

Vector Estratégico

Sector/Área de Intervenção

Principais Linhas de Acção
- Definição de acções de conservação
para os recursos naturais da área

Requalificação das Termas da
Fadagosa

envolvente
-

Desenvolvimento de percursos

pedestres
- Desenvolvimento de infra-estruturas
Turismo

de apoio às actividades através da
Birdwatching e Turismo Ambiental

requalificação

de

património

rural

edificado
-

Desenvolvimento de acções de

sensibilização e educação ambiental
-

Integração nas campanhas de

marketing territorial
-

Desenvolvimento de um Plano de

Acção de Conservação
Requalificação Ambiental e
Paisagística das Margens do Rio Sever

-

Dotação de novos conteúdos

relacionados com a Biodiversidade no
Centro de Cultura e Interpretação
Moinho da Cova

3. Economia de Carbono e Biodiversidade
Os projectos de sequestro de carbono têm vindo a ganhar maior expressão nos últimos anos, associados em grande
medida à definição de novos mecanismos de compensação por parte do sector privado, procurando atribuir novas
funcionalidades ao sector florestal. No entanto, alguns dos projectos enquadrados em soluções de sumidouros de
carbono apresentam, também, algumas dúvidas relativamente à eficácia das soluções e processos apresentados.
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Tendo em consideração o potencial florestal que Marvão apresenta no desenvolvimento deste tipo de projectos,
preconiza-se a necessidade de se avaliar cuidadosamente a tipologia de investimentos privados que são
apresentados.
Da mesma forma, os projectos de valorização dos mercados de Biodiversidade estão, cada vez mais, a suscitar
interesse por parte das empresas. Com efeito, através da realização de investimentos provenientes do sector privado,
a economia de biodiversidade tem suscitado a definição de novos mecanismos de compensação de impactes
ambientais através de investimentos em acções de preservação/conservação de habitats e valorização dos
ecossistemas. As vantagens apresentadas por este tipo de projectos verificam-se não apenas através da valorização
das espécies de fauna e flora existentes em determinados ecossistemas, mas também através das melhorias na
capacidade para a fixação de carbono sob a forma de matéria orgânica.
A principal ideia que se pretende veicular com o vector Economia de Carbono e Biodiversidade está relacionada com
a prudência que deverá ser evidenciada relativamente aos projectos de sequestro de carbono – sobretudo no que se
referem ao investimento em espécies florestais de crescimento rápido ou uso posterior da floresta para biomassa –,
bem como a necessidade de valorização das componentes de projectos de biodiversidade, enquanto factor de
valorização das estruturas ecológicas do concelho.
Figura 6: Sectores/Áreas de Intervenção e principais Linhas de Acção, Economia de Carbono e Biodiversidade

Vector Estratégico

Sector/Área de Intervenção

Principais Linhas de Acção
-

Avaliação

dos projectos de

compensação de emissões para a
Projectos de Sumidouro de Carbono

floresta do concelho (privilegiar a
recuperação de habitats degradados,
promover

Economia de Carbono e

espécies

florestais

autóctones, definição de corredores

Biodiversidade

ecológicos, etc.)
-

Definir áreas específicas para

intervenção e atribuição de créditos de
Offsets de Biodiversidade

compensações
-

Definição de medidas de gestão

sustentáveis para as áreas

4. Comunicação e Marketing Territorial
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As acções de promoção e marketing territorial conferem grande importância nas estratégias de desenvolvimento local e
regional, como formas de promoção a captação de novos investimentos para áreas específicas e valorização do
destino turístico junto de diferentes tipos de consumidores.
Relativamente ao presente Vector Estratégico importa realçar a necessidade de veicular uma imagem de marca de
Marvão nas campanhas de marketing territorial que esteja relacionada com os valores naturais e paisagísticos
presentes no concelho. Tal aspecto poderá constituir-se como factor diferenciador, potenciando o desenvolvimento de
algumas das vertentes turísticas referidas nesta estratégia. Em menor escala, poderão ser desenvolvidas acções de
sensibilização e comunicação no próprio concelho, orientadas para um público-alvo específico.
Pretende-se que as acções de comunicação e marketing territorial possam servir de plataformas para a divulgação dos
demais Vectores Estratégicos e respectivas Áreas/Sectores de Intervenção, possibilitando diferentes vantagens a nível
económico, sobretudo no que concerne a uma maior divulgação e viabilidade do tipo de actividades ligadas à
conservação da Biodiversidade e ecossistemas.
Figura 7: Sectores/Áreas de Intervenção e principais Linhas de Acção, Comunicação e Marketing Territorial

Vector Estratégico

Sector/Área de Intervenção

Principais Linhas de Acção
-

Forte associação de Marvão aos

factores
Imagem de marca ‘Marvão’

de

Biodiversidade

e

Conservação da Natureza (Turismo,
actividades agro-florestais, Paisagem,

Comunicação e Marketing Territorial

etc.)
-

Desenvolvimento de acções de

Sensibilização e Comunicação

informação e divulgação ambiental

Ambiental

junto da comunidade local, orientadas
sobretudo para o sector agro-florestal
-

Desenvolvimento de um Plano de

Sensibilização e Educação Ambiental,
orientado,

sobretudo,

para

a

comunidade escolar
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CONCLUSÕES
As consequências das situações de despovoamento das áreas rurais manifestam-se na perda contínua de vitalidade
social e económica, bem como no próprio isolamento institucional que é conferido a estes territórios por parte da
administração central. As tendências de evolução das áreas rurais apontam para uma espiral de declínio, com
particular evidência nas actividades primárias, enquanto sector de actividade particularmente afectado pelo modelo
urbano que prevalece (Tibério, 2007).
Algumas práticas de gestão agrícola e florestal, que apresentam uma grande importância na gestão de algumas das
unidades de paisagem, têm vindo a sofrer as implicações resultantes do despovoamento e desertificação dos solos,
com maior incidência no sul de Portugal. Este cenário representa profundas implicações do ponto de vista da
conservação e preservação dos recursos naturais, em particular ao nível da Biodiversidade e ecossistemas.
O diagnóstico da situação presente implica a redefinição de uma visão de futuro orientada por novas lógicas e
abordagens de desenvolvimento rural, menos dependentes das intervenções provenientes da administração central,
apostando, pelo contrário, na tomada de decisões às escalas local e regional (Tibério, 2007). Dita visão deverá
orientar-se por uma perspectiva integradora das diferentes abordagens sobre o território, seguindo uma lógica de
sustentabilidade, que permita a definição de orientações estratégicas e respectivas linhas de actuação.
As áreas da Biodiversidade e conservação da Natureza apresentam-se como oportunidades de inovação para a
valorização dos territórios rurais, seguindo as novas orientações de desenvolvimento, que apontam a valorização dos
recursos endógenos como uma das oportunidades estratégicas para inverter as tendências desfavoráveis que
actualmente se verificam. Acima de tudo, as estratégias de intervenção viradas para a valorização ecológica e
paisagística deverão ser complementadas por outro tipo de políticas e acções orientadas para outras áreas
complementares, contribuindo na sua globalidade para a revitalização dos territórios de base rural.
Em concreto, algumas das áreas que poderão ser evidenciadas como exemplos de oportunidades de valorização
territorial – como demonstrado pela Estratégia de Biodiversidade e Conservação da Natureza do concelho de Marvão –
estão relacionados com as áreas e sectores da agricultura tradicional e biológica, gestão florestal sustentável, turismo,
economia de carbono e biodiversidade e comunicação e marketing territorial.
Neste âmbito, pretendem-se promover novas actividades ou revitalizar algumas das já existentes, compatibilizando os
domínios ambientais, sociais e económicos. Por outro lado, as referidas linhas de actuação pretendem promover uma
gestão adequada da paisagem, com vista à preservação de alguns dos principais elementos que identificam as
unidades de paisagem a nível rural.
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INTRODUÇÃO
O tema deste artigo enquadra-se no âmbito do projecto “Custos e Benefícios, à escala local, de uma Ocupação Dispersa”.
Esta investigação assenta a sua problemática na dispersão e procura chegar a conclusões e recomendações sobre o
fenómeno do alastramento da dispersão; e sobre cenários desejáveis de evolução da ocupação dispersa existente, no que
respeita à infra-estrutura e/ou à mobilidade e/ou à carga construtiva. Assim, o objectivo do projecto, essencialmente
operativo, é o de confrontar os custos e os benefícios (Qualidade de Vida) para uma diversidade de contextos territoriais, as
cidades alargadas de Aveiro/Ílhavo e Évora e respectiva subdivisão em Unidades Territoriais de Base UTBs. Para atingir
este objectivo, o percurso metodológico desta investigação integra, para além de outros objectivos específicos, a
formulação do conceito de Qualidade de Vida e a sua tradução em algoritmo, que aqui desenvolvemos.
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1. DA MULTIDIMENSIONALIDADE DO CONCEITO DE QUALIDADE DE VIDA À SUA DEFINIÇÃO À ESCALA LOCAL

Quando se pergunta a uma pessoa o que entende por Qualidade de Vida (QdV)56 é muito frequente obterem-se respostas
diferentes e não é raro ouvir que “ela engloba tudo”, ou que e ela é “… muita coisa”, etc. Na verdade, a já extensa
bibliografia actual sobre o tema é unânime num ponto: a QdV é um conceito multidimensional, complexo e dinâmico que
tem vindo abranger diferente s significados e variações consoante a perspectiva e/ou campo do saber como a economia, a
sociologia, a psicologia, a história, a medicina, a epidemiologia, etc.
Em todos estas áreas científicas procuram-se, naturalmente, respostas a múltiplas, variadas e específicas perguntas de
pesquisa o que demonstra que a maioria das abordagens “sectoriais” não é motivada por razões de mera curiosidade
académica mas de ordem pragmática, funcional e, muito recentemente, é mesmo justificada pela necessidade de apoio e
justificação de políticas públicas (locais, regionais, nacionais e transnacionais) concretas.
Todavia, esta multiplicidade de abordagens ao conceito QdV com origem em diferentes “modelos” de análise e orientações
epistemológicas (Felce e Perry 1995, Rapley 2003) cria sérias dificuldades ao estabelecimento de uma base consensual
sobre o seu conteúdo e sobe a sua definição (Gössweiner, Pfeiffer e Richter 2002; Ferrão e Guerra 2004).
Não existe uma definição única, universal e consensual de QdV e, como refere Liu, citado por Felce e Perry (1995: 52),
existem “…as many quality of life definitions as people”. Por outro lado, a enorme legião de indicadores, componentes ou
domínios de QdV individual ou societal espelha bem a falta de consenso quando ao seu significado.
O interesse pela QdV é relativamente recente e tem a sua origem no movimento de indicadores sociais da década de 60
estimulado pelo impulso conjunto da NASA e da American Academy of Arts and Sciences que proccuravam avaliar os
impactos sociais do programa espacial Norte Americano (Noll, 2000, 2004 e Ferris, 2006). É importante salientar que, por
esta época, o conceito afirma-se como alternativa a uma perspectiva materialista e redutora, e sublinha a sua natureza
conceptualmente complexa e multidimensional - em coerência, de resto, com os objectivos de desenvolvimento social.
Como refere Noll (2004, 153) ”the concept of “quality of life” was born as an alternative to the more and more questionable
concept of material prosperity in an affluent society and was considered the new, multidimensional and much more complex
goal of societal development”.
Outra das dificuldades colocada à definição do conceito consiste na sua associação frequente como sinónimo de Bemestar, Felicidade, Satisfação com a Vida, Desenvolvimento Humano, Desenvolvimento Sustentável, etc. Para além de ser
um reflexo da diversidade de factores que são entendidos como determinantes da QdV, esta multiplicidade de abordagens
revela ainda a natureza subjectiva e mesmo estética (vide Rapley 2003) do conceito e que, por isso, o expõe facilmente à
influência de perspectivas marcadamente individualizadas. Não obstante a presença deste elemento subjectivo, Rapley

56

A qualidade de vida (QdV) é uma das componentes fundamentais do projecto de investigação “Custos e
benefícios a uma escala local de uma ocupação dispersa” constituindo um desafio, para a investigação em curso,
pela complexidade e multidisciplinaridade que o próprio conceito comporta.
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(2003) reconhece um traço comum a todas estas abordagens a que chama “family resemblance” 57: não obstante os
membros de uma “família” (no caso QdV) se encontrarem “unidos” pela sua identidade familiar não têm, necessariamente,
que estar unificados e expressos na mesma unidade quantitativa ou qualitativa. São apenas manifestações diferentes da
mesma identidade.
Pese embora as dificuldades na identificação clara e “unânime” do conteúdo (o que, naturalmente, se traduz nas
dificuldades encontradas na sua operacionalização), o conceito tem vindo a merecer a atenção não apenas da comunidade
académica mas também de policy-makers na medida em que se tem revelado determinante nas decisões de localização
dos agentes e das actividades económicas, no crescimento e declínio das zonas urbanas, nas formas de ocupação do
espaço e do território e, concomitantemente, na sua competitividade (intra e inter-regional). Vale a pena recordar, a este
propósito, a existência de instrumentos estratégicos nacionais (como o POLIS XX) e mesmo comunitários (como a
“dimensão urbana das Politicas Comunitárias para o período 2007-2013” e ainda a “Renewed EU Sustainable Development
Strategy” (RSDS) adoptada pelo Conselho Europeu em Junho de 2006) que elegem a QdV como a sua principal
preocupação. Em particular, a RSDS - 2006 assume mesmo como objectivo estratégico a identificação o desenvolvimento
de “… actions to enable the EU to achieve continuous improvement of quality of life both for current and for future
generations“.
Naturalmente que a inclusão da QdV no núcleo central das políticas públicas regionais, nacionais e mesmo internacionais
exige que, em nome da sua eficácia, se desenvolvam esforços que procurem superar as dificuldades conceptuais
enunciadas anteriormente e se procurem soluções que o operacionalizem e o tornem num instrumento útil para a
concepção e pilotagem das políticas públicas.
É por essa razão que se tem vindo a assistir a um esforço para identificar factores de convergência quanto à natureza (a já
referida “family resemblance” de Rapley). O quadro seguinte apresenta um resumo dos factores delimitadores de QdV.
Quadro 1 – Suporte para a delimitação dos atributos do conceito de QdV
Autor
Sétien (1993, citado
por Ramírez e Tovar
2002)
Nuvolati (1998 apud
Santos et al 2005)

Definição
Três âmbitos de análise: aspectos materiais/aspectos imateriais; aspectos individuais/aspectos
colectivos; aspectos objectivos/aspectos subjectivos.
Cruzamento da dicotomia individual/colectivo com a dicotomia do material/imaterial, de que resulta a
análise de QdV centrada em cinco grandes domínios: materiais colectivos; materiais individuais; não
materiais colectivos; não materiais individuais; contexto geral.

57

Numa analogia ao projecto “Wound Shock” levado a cabo por Wittgenstein durante a IIª Grande Guerra no
Guy’s Hospital em Londres com feridos de guerra em que este médico se declarou incapaz de definir com rigor o
“Wound Shock” (WS) apesar de ser possível “medir” o estado de saúde físico dos doentes e civis feridos. Para
Rapley, o “erro” no WS foi “ver” para além do “family resemblance” e imaginar “…that an underlying relationship
between the multiplicity of manifestations of illness was implied by the existence of a term which appeared to
unite them into a singular entity”
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Trevor Hancock
(2000, apud Ferrão
e Guerra 2004)
Gössweiner et al
(2002)

Conjugação das percepções subjacentes às dimensões subjectivas/qualitativa e das condições
objectivas/quantitativas com os níveis individual e comunitário.
Complexidade subjacente à análise, resultando o conceito de QdV da conjugação das situações de
vida objectivas e subjectivas dos indivíduos e grupos. Saliente-se a interrelação com as políticas a
partir do desenvolvimento do conceito de Qualidade Social.
Conceito integrado de QdV ressaltando a reorientação teórica com a valorização das dimensões

Ferrão e Guerra

bem-estar subjectivo; avaliação do desenvolvimento, integrando aspectos não estritamente

(2004)

económicos, considerados na diversidade de situações culturais e institucionais existentes; e a
integração da sustentabilidade ambiental

Assim, com base na bibliografia consultada, no conceito de QdV encontram-se conjugados indicadores de natureza diversa:
qualitativos e/ou quantitativos; subjectivos e/ou objectivos; material e/ou imaterial; relacionais; individuais e/ou colectivos
(pressupondo que a percepção da QdV se faz também com referência a um grupo a que pertencemos ou gostaríamos de
pertencer ou com que nos identificamos).
No contexto do projecto de investigação que dá origem a este artigo, este conceito de QdV é relevante no desenvolvimento
de duas vertentes.
Em primeiro lugar, porque o projecto procura avaliar os custos e os benefícios associados à ocupação do território de
natureza dispersa (ainda que com tipologias diversas), por comparação com a tradicional ocupação concentrada.
Em segundo, porque a QdV tem sido usada como factor que pode ajudar a explicar as razões que justificam a capacidade
de territórios em atrair ou repelir pessoas e/ou actividades económicas, o crescimento e declínio de zonas urbanas e
mesmo a própria forma de ocupação do espaço/território.
Ao fixar como objecto de análise a QdV a uma escala local, pretende-se medir e distinguir o conceito em diferentes
contextos socio-territoriais, Aveiro/Ílhavo – Évora, ao nível de diferentes contextos socioeconómicos das populações e ao
nível das diferentes formas de ocupação urbana (dispersa/compacta) do território.
Neste âmbito, assume-se o conceito de Qualidade de vida como a manifestação individual e/ou colectiva das preferências e
comportamentos revelados perante as características intrínsecas do local.
Ainda que a percepção da QdV seja importante ao nível das aspirações e expectativas, a introdução dessa dimensão na
investigação limita-nos na focalização do objectivo, isto é, o de diferenciar e medir a QdV ao nível local de acordo com os
contextos específicos em que se encontram os residentes. Temos também consciência, que considerar as expectativas dos
residentes, na operacionalização do conceito de QdV, poderia causar enviesamento no estudo. Isto porque introduz uma
dimensão que facilmente pode ser sub avaliada ou sobre avaliada por estar sobretudo dependente do quadro de valores e
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referências pessoais (sociais, profissionais, económicas, familiares etc.) dos residentes e não tanto da sua vivência num
determinado local.

2. PROBLEMAS À OPERACIONALIZAÇÃO DO CONCEITO DE QUALIDADE DE VIDA
Acabámos de ver como o consenso em torno do conceito de Qualidade de Vida (QdV) se concentra em torno de três
dicotomias: subjectivo/objectivo, colectivo/individual, material/imaterial. O que acarreta, então, a medição de algo compósito,
repleto de heterogeneidades e de componentes de ordem diversa. As dificuldades na operacionalização residem
precisamente no que está para lá deste consenso.
Dar corpo a este conceito de teor algo abstracto (porque imensamente lato) implica, inevitavelmente, uma decisão
discricionária que pode (e vai) influenciar determinantemente os resultados obtidos e, quando for esse o propósito da
investigação, as suas implicações políticas (Myers, 1988).
As dicotomias que enformam o próprio conceito introduzem obrigatoriedades à sua operacionalziação: o espaço que tem
que ser concedido ao subjectivo, ao individual e ao imaterial implica necessariamente uma abertura por parte da equipa de
investigação à voz dos protagonistas dessas vidas cuja qualidade se pretende medir. Aproximamo-nos assim de Kitchen e
Muhajarine (2008:2): “often, the academic community assumes that it understands the problems and issues facing society
and that it is in the best position to prescribe the most appropriate solutions (Williams et al. 2005). At times, this situation has
led to frustration and even disappointment among community members including disadvantaged groups, for example, who
feel their circumstances have not been properly addressed”.
No entanto, esta dicotomia implica que, para além de se dar a possibilidade de definição da QdV ao sujeito, se garanta
igualmente que o conceito seja operacionalizável e responda aos requisitos da investigação. Esta tomada de decisões
relativamente à relevância de determinados elementos da QdV por parte da equipa de investigação nunca poderá prescindir
de uma cuidada e rigorosa fundamentação. Por outras palavras, estudar a QdV implica uma análise simultânea do sujeito e
do objecto de estudo (Türksever e Atalik 2001), uma vez que se nos limitássemos à avaliação individual de QdV teríamos
problemas de avaliação por não se conhecer a ponderação dos elementos aos quais os indivíduos atribuem maior ou menor
peso.
Por outro lado, apesar de ser relativamente simples analisar partes do conceito, surge o problema de como garantir que a
soma destas partes corresponda ao seu todo. Como nos relembra Myers (1988: 357): “however, the individual factors of
quality of life are weak predictors [of overall quality of life] because the concept is so multidimensional”.
É, por isso, necessária uma meticulosa escolha das componentes do conceito a avaliar, não no sentido de assegurar que a
sua soma se aproxime o mais possível do todo da QdV, mas da faceta da QdV que é o objecto particular de determinada
investigação. E é neste contexto que se deve incorporar o aviso de Türksever e Atalik (2001) quanto aos perigos da
multicolinearidade das variáveis explicativas eleitas: deve procurar-se explicar o mais possível recorrendo ao mínimo

380

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

número de variáveis possível; para tal, a máxima independência das variáveis explicativas entre si deverá ser um dos
critérios a presidir à sua escolha.
Estas questões serão avaliadas com maior pormenor aquando da definição da metodologia por nós adoptada, dando-se
relevo às limitações destes indicadores compósitos e à forma como se tentará contorná-los no seio desta investigação.
Quando se pretende operacionalizar o conceito de QdV na sua relação com um determinado território, algumas destas
disposições adquirem contornos distintos, ao mesmo tempo que surge outro tipo de problemas.
Em primeiro lugar, as componentes da QdV a analisar devem ser direccionadas para aqueles elementos associáveis ao
território. Portanto, abandona-se o intento de analisar uma QdV total rumo a uma QdV territorial. Será particularmente
importante assegurar que, recorrendo à inquirição de indivíduos, estes estejam conscientes desta diferença.
Uma outra questão advém da delimitação das próprias áreas de estudo: não só pela desagregação geográfica da
informação (estatística) disponível, mas também pela eventual arbitrariedade do desenho dos limites dessas mesmas áreas,
que poderão incluir heterogeneidades no seu seio.
Para além disto, e directamente relacionado com as potenciais heterogeneidades internas das áreas de estudo, em
determinados casos fará sentido procurar diferentes concepções de QdV e diferentes implicações dos territórios na QdV de
diferentes indivíduos/grupos de opinião. Será, como veremos adiante, o caso desta investigação.
As limitações na disponibilidade de dados para comparação, particularmente dos subjectivos, é outra das dificuldades que
se colocam
Outra questão a ter em conta decorre do enfoque (não exclusivo, note-se) em torno dos aspectos comunitários, em
detrimento do bem-estar individual. Ao discorrer sobre como o conceito de QdV deve ser apropriado pela disciplina do
planeamento, Myers (1988:355) afirma que “research on personal well-being diverts emphasis from community level factors
to personal factors.”; logo, “[it] makes good sense to pay particular attention in quality of life studies to those environmental
aspects which require concerted societal action in order to maintain or improve them” (Milbrath 1979 apud Myers 1988: 355)
De facto, a apropriação do conceito de QdV pela disciplina do planeamento territorial introduz especificidades adicionais à
problemática da sua operacionalização. Em particular, importa reflectir sobre como excluir (ou antes: se interessa excluir) os
itens da QdV sobre os quais não se pode actuar, analisando somente os tais aspectos ambientais que requerem uma acção
social concertada para a sua manutenção ou melhoria; e sobre como se assegura que a medição do conceito seja, de facto,
relevante para a definição de políticas públicas (Myers, 1988: 351-2)

3. DO CONCEITO DA QUALIDADE DE VIDA À ESCALA LOCAL
Nesta secção, procura-se delinear os critérios que servirão de base à identificação e selecção dos atributos de Qualidade
de Vida à escala local. A partir da definição do próprio conceito, que incide nos comportamententos e nas escolhas
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declaradas pelas populações considerando as características próprias do local, é indispensável que este se relacione com
os contextos urbanos específicos de cada local.
Assim, como é ilustrado pela figura 1, o conceito de Qualidade de Vida à escala local decorre, por um lado, da identificação
e delimitação dos diversos contextos territoriais em estudo e, por outro, da identificação e delimitação dos indicadores
territorializáveis do conceito de Qualidade de Vida.
Figura 1 – Construção dos atributos de Qualidade de Vida

O conceito de qualidade de vida

A definição dos contextos urbanos

Indicadores de
diferentes
fragmentos
urbanos

Atributos
diferenciadores
de fragmentos
urbanos,
determinantes
nas escolhas das
pessoas

Atributos de
qualidade de vida
associáveis a
diferentes
fragmentos
urbanos

(TU2)

(QV2)

(TU1)

Indicadores de
qualidade de
vida

(QV1)

Atributos de qualidade de vida aplicados à
escala local
(diferenciadores de diferentes contextos)
(QVTU)

Em seguida, descrevem-se alguns pressupostos que estão na base da definição e delimitação dos indicadores e atributos
de Qualidade de Vida e dos fragmentos urbanos:
Para os fragmentos urbanos
TU1 - Identificação de diferentes fragmentos no quadro da cidade alargada
Cada fragmento urbano corresponderá a uma escala territorial associável ao conceito de bairro (que denominamos Unidade
Territorial de Base - UTB), ou a uma área de menor dimensão, quando as características da ocupação existentes o
justifiquem.
A identificação e distribuição de contextos urbanos assentará em:


localização



tecidos urbanos



usos
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O factor localização procura captar a importância da “acessibilidade” na ocupação do espaço e, em particular, no grau de
acessibilidade a bens ou serviços serviços (públicos e/ou privados) centrais e à distribuição/concentração de emprego
existentes na cidade alargada.
A análise dos tecidos urbanos, num conceito que inclui ocupação compacta e ocupação dispersa, assentará nos seus
elementos físicos constitutivos, nomeadamente espaço público, edifícios e parcelas. Nos contextos dispersos, haverá ainda
que considerar ocupação agroflorestal (que, à semelhança dos edifícios, também são associáveis a parcelas).
Centrando-se a análise em contextos habitacionais, a consideração dos usos incluirá áreas monofuncionais ou de
diferentes misturas funcionais, com maior ou menor peso de terciário, de indústrias/armazenamento, e agricultura/florestas.
TU2 - Identificação de atributos que caracterizam e distinguem diferentes fragmentos urbanos
Identificados cada um dos contextos urbanos, procurar-se-á saber o que os caracteriza e o que os distingue, numa
perspectiva essencialmente física, e que, consequentemente, poderá presidir às escolhas habitacionais da população na
sua busca de Qualidade de Vida.
Para a Qualidade de Vida
QV1 – Indicadores territorirializáveis de Qualidade de Vida
Da definição do conceito de Qualidade de Vida depreende-se uma imensidão de indicadores, mensuráveis a diversas
desagregações espaciais e aplicados a diversos temas e grupos específicos de população.
Os indicadores de Qualidade de Vida a considerar serão aqueles que têm um significado territorial e/ou vivencial da
população a residir em meio urbano. Poderão ser : i) de natureza objectiva, constituídos por um conjunto de informação que
permita, por um lado, avaliar os serviços de apoio básico às populações, e por outro, aqueles de apoio complementar (estes
dados são secundários e resultam de fontes estatísticas e/ou cartográficas); ii) de natureza subjectiva (dados primários),
definidos a partir de inquéritos às populações e que traduzirão as percepções e avaliações da Qualidade de Vida de grupos
de opinião reportados a diversificados contextos urbanos.58
QV2 - Atributos de Qualidade de Vida diferenciadores de contextos urbanos
Os atributos que servirão de base à medição do conceito de Qualidade de Vida em diferentes contextos socio-territoriais
serão aqueles que permitem evidenciar e/ou diferenciar aspectos essenciais e distintos dessas mesmas realidades. A
identificação e selecção dos atributos deverão levar em linha de conta os critérios delimitadores dos de fragmentos
urbanos, anteriormente enumerados:


localização – percepção da maior ou menor acessibilidade (distância-tempo) a bens e serviços de apoio
básico ou complementar;



58

usos – diferenciação de acordo com as funcionalidades atribuídas;

Para maior detalhe ver Gomes e tal (2008).
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tecidos urbanos – na relação das tipomorfologias à percepção de QdV associada aos diversos
fragmentos urbanos.

QVTU - Atributos de Qualidade de Vida aplicados à escala local
A definição dos atributos de Qualidade de Vida à escala local, valorativos das percepções individuais/colectivas nos
diferentes tipos de ocupação urbana, resultam da sua contextualização aos casos de estudo de Aveiro/Ilhavo e Évora.
O número reduzido de atributos é uma premissa indispensável à operacionalização da função de Qualidade de Vida
(argumentos da função de utilidade) explorado no ponto seguinte (Metodologia para medir a Qualidade de Vida à escala
local).

4. METODOLOGIA PARA VALORAR A QUALIDADE DE VIDA À ESCALA LOCAL
Ainda que exista uma grande diversidade de metodologias para a operacionalização do conceito de Qualidade de Vida
(QdV), subsiste uma relativa concordância nos métodos usados. O quadro 2 resume as tipologias de análise e
possibilidades de abordagem ao conceito de QdV:
Quadro 2 – Tipologia de Análise e Possibilidades de Abordagem

Tipo A
(Lugares)
Tipo B
(Lugares e Pessoas)

Abordagem

Abordagem

Top-Down

Bottom-Up

Dados secundários/objectivos por
recolha de informação estatística
abordagem de Dissart e Deller iii)

Dados Subjectivos/Primários por
observação in loco

Preços implícitos para amenidades

Dados primários complementados com

específicas – modelos hedónicos

dados secundários

abordagem de Dissart e Deller iv)

abordagem de Dissart e Deller ii)
a) Inquéritos a residentes com perguntas

Tipo C

Dados secundários/objectivo por recolha

(Pessoas)

de informação estatística

de escala tipo Likert
abordagem de Dissart e Deller i)
b) Outros inquéritos
Fonte: Gomes et al (2008)
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Contudo, no que se refere à construção de um índice agregado de QdV, alguns investigadores (Johansson 2002; Erikson
1993; cit. in Hagerty e Land 2007) referem que não deve ser elaborado qualquer indicador agregado ou compósito de QdV.
São indicadas duas barreiras à sua construção:
Primeiro, porque consideram o conceito demasiado abstracto para ser útil e operacionalizável. Por ser composto por
componentes pouco correlacionadas entre si tornam difícil a delimitação das dimensões de QdV num único indicador. A
multidimensionalidade e a própria complexidade do conceito de QdV, por demais explorada na literatura, são apontadas por
muitos outros autores como os principais factores que concorrem para as dificuldades da sua operacionalização (e.g.
Royuela e Artís, 2006, Mohan e Twigg, 2007).
O segundo aspecto prende-se com discordância dos pesos que devem ser atribuídos a cada uma das dimensões na
construção de um índice de QdV. Estes pesos condicionam decisivamente a agregação de um conjunto de dimensões num
mesmo indicador agregado ou compósito. Os resultados da aplicação de técnicas de análise multivariada, por exemplo, a
Análise Factorial de Componentes Principais, assim o comprovam, dado o carácter independente das dimensões que
compõem cada um dos factores.
Um outro problema prende-se com a inconsistência na forma como as populações percepcionam a sua QdV. “Um indicador
agregado de QdV é não é explicado pelas suas dimensões segmentados nem as estas dimensões integram de modo
evidente os indicadores mais especificos, verifica-se alguma incongruência, no sentido de que o indicador macro não
corresponde à combinação linear das dimensões meso; nem as dimensões meso são combinações lineares dos
indicadores micro (MARQUES, 2008)”. Isto significa que, como conclui o estudo, na apreciação global da QdV “os inquiridos
mobilizaram factores de natureza pessoal e subjectiva, diversos daqueles acerca dos quais foram questionados.”
Não obstante as dificuldades associadas à operacionalização do conceito, muitos autores salientam a importância de
integrar num mesmo factor elementos de natureza diversa de modo a encontrar indicadores que permitam medir as
percepções sociais de QdV, assim como a efectiva QdV às várias escalas.
Land (2000) cit. in Hagerty e Land 2007 resume, no campo da sociologia, a evolução da construção dos índices sintéticos
de QdV, que emergiram da cada vez mais facilitada tarefa de disponibilização de dados sociais em muitas sociedades, e o
modo como os pesos podem ser desenvolvidos na construção de índices compósitos. Dos índices apresentados59
destacavam-se dois: Human Development Index (desenvolvido no âmbito das United Nations Development Programme 1993) e o Index of Social Health (desenvolvido por Miringoff - 1999)
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um exemplo claro de um indicador agregado que pode ser usado para
comparar unidades territoriais, mais especificamente, os países mundiais. Recentes publicações das Nações Unidas
permitem também fazer uma análise comparativa temporal ao longo dos últimos 25 anos. É calculado baseado em 3
indicadores log PIB (paridade de poder de compra); esperança média de vida em anos; e educação (média da taxa de
literacia e taxa de matriculados no ensino). Estes três indicadores são primeiramente transformados de modo a serem
59

Diener’s (1995) Value Based Index of National Quality of Life; Estes’s (1984, 1988, 1997) Index of Social
Progress; Johnston’s (1988) Comprehensive Quality of Life Index; Land, Lamb, and Mustillo’s (2001) Index of
Child and Youth Well-Being; Morris’s (1979) Physical Quality of Life Index (PQOL); and Veenhoven’s (1996)
Happy Life-Expectancy Index.
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representados num mesmo campo de variação (entre 0 e 1) e posteriormente dão origem ao IDH pela média aritmética dos
valores das três componentes. O resultado traduz de uma forma padronizada a avaliação e a medida do bem-estar de uma
população, mas não é justificada a razão pelo qual os três indicadores são apresentados com o mesmo peso, nem é
explicado o efeito da possível alteração dos pesos no indicador final. Outras questões são levantadas por Land (2000),
citado em Hagerty e Land (2007), como sejam: “Do individuals (or members of any social group) hold equal weights for
those indicators? Do individuals hold such diverse weights that no index can capture the views of the group? “
O Indice da Saúde Social (ISS) é outro exemplo de um indicador agregado de QdV. É construído baseado em 16
indicadores sociais60. Indexando cada um dos indicadores ao seu valor mais elevado, no histórico dos anos onde há dados
(desde 1970), o ISS é calculado pela média de todos os valores, assumindo mais uma vez mais pesos idênticos em cada
uma das componentes.
Note-se que, para os Estados Unidos da América e para um mesmo período de tempo, o índice de QdV traduzido pelo IDH
aumenta, enquanto que avaliado pelo ISS mostra uma diminuição. Claramente, a não ponderação dos pesos e da
importância de cada um dos indicadores usados leva a tal inconsistência dos resultados apresentados.
Hargerty et al (2001) analisaram outros 20 índices e concluíram não existir tratamento satisfatório para o problema dos
pesos ou das importâncias dos indicadores, porque “none explicitly considers how individuals themselves weight each social
indicator, nor do they deal with the likely variation in weights over people” O mais comum procedimento, como já se referiu,
é assumir pesos indiferenciados para todos os indicadores sociais (depois de estandardizados).
Como forma de contornar alguns dos problemas já apresentados, o modelo desenvolvido para este estudo assenta na
construção de uma função de utilidade / hedónica no qual se faz depender QdV em função de um conjunto de atributos e da
importância relativa para a explicação do indicador agregado. A Qualidade de Vida (QdVi) é definida por uma função de
preferências, percepções e realidades instrinsecas ao local (i):
QdVi = f (αkA ik)

Onde “Aij” representa os “j” atributos presentes na unidade territorial “i”que os indivíduos consideram relevantes para a sua
noção de QdV e “pij” representa a ponderação atribuída pelos indivíduos a cada um dos atributos61. Em rigor, cada uma
destas ponderações revelará a importância atribuída pelos indivíduos aos tributos “j” para a sua noção de QdV.
A multidimensional da QdV está presente neste “modelo” uma vez que os atributos são vários.
A metodologia seguida assenta, desde logo, na identificação dos atributos de valorização da QdV associados a diferentes
unidades territoriais (Aik).
Como foi referido anteriormente, o conceito de QdV pode ser avaliado multidimensionalmente por uma bateria de
indicadores, contudo a tentativa de agregar todo o tipo de informação num mesmo índice compósito conduz a uma falta de
60

Salário semanal médio, esperança de vida aos 65 anos, balanço ricos e pobres, taxa de crime violenta,
mortalidade infantil, abuso de criança, crianças na pobreza, taxas de suicidio, abandono escolar, nascimentos na
adolescência, desemprego, cobertura de seguro de saúde, pobreza nos idosos, tráfego de alcool e de drogas, e
acessibilidade.
61
Note-se que são admissíveis “n” unidades territoriais e “k” atributos.
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versatilidade operacional. Deste modo, os atributos são definidos criteriosamente de modo a permitirem comparar de forma
inequívoca a QdV nas diferentes formas de ocupação do território, em termos de morfologias de ocupação e de localização.
A definição dos atributos são obtidos segundo três abordagens:
i) por revisão da literatura: permitindo antever os os indicadores normalmente utilizados para medir QdVi;
ii) pelo conhecimento empírico das unidades territoriais: que nos permitirá territorializar os indicadores aos casos
concretos que se queremos ver avaliados;
iii) por inquérito: com vista à validação dos atributos resultantes da vivência (percepção e comportamento) das
populações que residem nas unidades territoriais em análise.
Definidos os atributos importa avaliar os contributos relativos de cada um no indicador global de Qualidade de Vida (QdVi).
A definição dos pesos dos atributos de valorização da Qualidade de Vida (αik) é feita por inquérito, para exemplos abstratos,
de acordo com os diferentes grupos de opinião e função da valorização que cada individuo faz dos aspectos específicos da
Qualidade de Vida.
Por fim, resta aplicar o modelo às unidades territoriais de análise de modo a permitir avaliar a existência de cada um dos
atributos em cada lugar específico. A aplicação do modelo é feita com base no conhecimento empírico e na avaliação dos
atributos pela constatação da sua existência (ou não) nas unidades territoriais em análise. Caso se entenda útil a avaliação
dos atributos é feita também por inquérito aos residentes de modo a percepcionar como é que cada um vive cada uma das
partes da cidade.
Como forma de validar o modelo procura-se também, por inquérito, medir o indicador agregado de Qualidade de Vida (QdVi)
Em sintese, o índice de Qualidade de Vida (QdVi) é assumido como uma função de preferências que expressa as
percepções individuais face a um conjunto j de bens, serviços e/ou atributos A, característicos ao território i que
concorrem/contribuem para a sua noção de QdVi. Seguir-se-á, assim, a seguinte metodologia:


Identificação dos k atributos A’s relevantes para noção de QdV dos indivíduos, associáveis a cada uma das
unidades territoriais (Aij)



Definição dos pesos relativos atribuído ao atributo A de valorização da Qualidade de Vida de acordo de acordo
com os diferentes grupos (αij)



Identificação da existência dos atributos em cada unidade territorial de análise



Medição do indicador agregado de Qualidade de Vida (QdVi) para validação do modelo

Como última nota, refira-se que a forma funcional da função (linear ou não linear) é um aspecto não abordado nesta
reflexão mas será convenientemente desenvolvido no decorrer desta investigação.
5. A NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
A análise bibliográfica permitiu identificar algumas linhas de força sobre a investigação acerca da qualidade de vida e a da
sua influência sobre a ocupação do espaço, a organização das cidades, o seu crescimento e declínio, a sua
competitividade, etc.
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A qualidade de vida tem características típicas do que a economia designa de “bem público”. Evidencia um grau de
exclusividade extraordinariamente baixo (isto é, não é divisível e, por isso, dificilmente apropriável ou, em alternativa, é
extraordinarimente difícil ou dispensioso impor-lhe “direitos de propriedade”) e, simultaneamente, um baixo grau de
rivalidade (isto é, o uso que um agente faz dela não impede que outros a usem também).
Precisamente por causas destas características, a QdV gera o que se designa de “efeito externo” (externalidade) sobre os
agentes que, por natureza, tende a ser positivo e que os seus “beneficiários” geralmente não pagam. Todavia, dada a
natureza pública da QdV, as externalidades positivas que a ela estão associadas tendem a ser afectadas negativamente se
os factores que a condicionam forem afectados negativamente ou deficientemente “oferecidos”. E, de novo, dada a natureza
pública da QdV cria as condições favoráveis para que este “bem” seja sub-oferecido (ou esteja sub-disponível) à população
dando origem ao que em economia se denomina de “falha de mercado”, uma vez que nenhum agente económico e/ou
social tem o incentivo apropriado para o “produzir” e/ou disponibilizar. Esta “falha de mercado” apenas pode ser “corrigida”
pela intervenção dos poderes públicos cuja missão reside no fornecimento de bens e/ou serviços para atingirem diversos
objectivos sociais, entre os quais a QdV.
A primeira questão de “política” reside em procurar saber “quanto” deste bem (QdV) deve ser disponibilidado, dados os
recursos existentes. A questão é pertinente uma vez que os diversos objectivos sociais prosseguidos pela administração
têm de competir entre si por recursos que, por natureza, tendem a ser escassos.
Por outro lado, é igualmente indispensável conhecer qual o valor “apropriado” de recursos a afectar à promoção da QdV.
Naturalmente que dado o enorme conjunto de factores que concorrem para a noção geral de QdV, torna-se importante
seleccionar as suas componentes relevantes para o território em causa de modo a, eventualmente, concentrar nelas os
esforços financeiros.
Finalmente, e por razões óbvias, é fulcral encarar a problemática do financiamento das actividades de promoção da QdV e,
naturalmente, do próprio papel do estado (nas suas diversas dimensões e escalas) na tarefa de promoção da QdV.
O presente estudo procura assim dar um contributo para a fundamentação das políticas públicas neste domínio em
particular, uma vez que se propõe construir uma metodologia que permita a comparação entre os custos e dos benefícios
(ao nível do bem-estar e, naturalmente, sobre a noção de qualidade de vida) à escala local, presentes (ou expectáveis) em
diversas tipologias de ocupação do espaço de modo a fornecer critérios técnicos robustos de escolha, de decisão e de
acção aos decisores com responsabilidade na gestão do território local.
6. SINTESE CONCLUSIVA
O conceito de QdV tem vindo a ser usado como tema de investigação em vários domínios. A literatura disponível pode ser
organizada entre os estudos que encaram a QdV, em conjunto com factores económicos puros (PIB per capita, custo de
vida, emprego, factores capazes de proporcionar economias de escala e externas etc.), como um importante factor
determinante no crescimento, no declínio e na competitividade das cidades e aqueles em que a QdV constitui o objectivo
central da análise e, consequentemente, apresentam formas de a quantificar e de a medir.
No primeiro grupo de estudos o enfoque é colocado no crescimento e na aglomeração urbana e o seu principal objectivo
consiste em analisar a importância dos factores/atributos ambientais locais (clima, amenidades e características físicas), da
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existência de bens e serviços públicos, da prossecução de politicas públicas especificas (incentivos fiscais) capazes de
determinar a capacidade das zonas urbanas em atrair pessoas e actividades económicas (Graves, 1976, Glaeser, 1999,
Glaeser et al, 2001, Florida, 2002, Moretti, 2003, Shapiro, 2006, Cheshire and Magrini, 2006, entre outros). Para este grupo
de estudos a QdV é apenas encarada de forma indirecta e na medida em que pode ser um importante factor na
atractividade exercida pelos aglomerados urbanos e, nessa medida, relevante para o crescimento ou declínio urbano.
Inversamente, o segundo grupo de referências considera a QdV como um importante e directo factor no processo de
decisão de localização das pessoas e das famílias sobre onde viver e onde trabalhar. Tipicamente, as abordagens baseiamse na recolha de informação sobre as preferências das famílias a partir do seu próprio comportamento (preferências
reveladas) expresso nos mercados da habitação e de trabalho. Assumindo a constância dos factores ambientais e a rigidez
da oferta de habitação (ao menos no curto prazo), os preços devem reflectir a pressão da procura. Todavia, os atributos
locais (sobretudo de natureza ambiental) ajudaram a compreender que a realidade observada não confirmava as previsões
dos estudo iniciais (Wall, 2001). Na verdade os preços da habitação e os salários pareciam depender mais dos atributos
locais ambientais (amenidades, qualidade ambiental, localização) do que de factores estritos relacionados com as
condições de mercado e, em particular, com o (des)ajustamento entre a procura e a oferta. A constatação deste fenómeno
permitiu o desenvolvimento da metodologia conhecida como preços hedónicos que permite encontrar o impacto dos
atributos ambientais específicos a um local têm sobre os preços e em particular sobre o preço da habitação e sobre os
salários (preços ou salários implícitos dos atributos locais de natureza ambiental). É justamente esta abordagem que está
na origem da construção de índices que procuram sintetizar o nível (revelado) de QdV e a partir dos quais são sugeridos
rankings para as cidades (vide, entre outros, , Rosen, 1974 e 1979, Roback, 1982, Blomquist et al, 1988, Gyourko e Tracy,
1991, Stover e Leven, 1992, Giannias, 1998).
Ao longo deste artigo, procurou-se dar resposta a dois objectivos específicos do projecto, por um lado, definir o conceito de
Qualidade de Vida (QdV) a uma escala local, e por outro, medir as preferências e comportamentos revelados (individuais e
colectivos) em diversas formas de ocupação do território (cidade dispersa e cidade compacta).
Como foi referido anteriormente, a caracterização e avaliação dos benefícios associados à ocupação dispersa, à escala
local, obriga à definição de uma função, estimada de forma a revelar as preferências de diferentes grupos relativas à
Qualidade de Vida nos diversos fragmentos urbanos da cidade. Esta função deverá integrar um modelo global por forma a
confrontar os custos integrados (custos de infraestruturas, da mobilidade e outros) de diversas formas de ocupação urbana
com os respectivos benefícios.
Para além do seu carácter mais operativo, de avaliação dos custos e benefícios de uma ocupação dispersa, e mais
especificamente de construção de uma função hedónica que traduza diversas dimensões da Qualidade de Vida, é
importante, também, relacionar o conceito de QdV com a realidade socioeconómica das populações em estudo.
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Resumo
Entre os países fundadores da EFTA, Portugal tinha o nível de desenvolvimento mais baixo: o acordo de adesão na
Convenção de Estocolmo integrou um anexo (Anexo G) que teve em conta a especificidade da economia portuguesa,
protegendo as indústrias nacionais. O impacto da adesão à EFTA sobre a economia portuguesa foi enorme. Estima-se que
cerca de metade do crescimento das exportações portuguesas (+16% ao ano entre 1959 e 1966) se deveu ao “efeito
EFTA”.
No entanto, perante uma situação socio-económica delicada, em 1975, a EFTA voltaria a apoiar Portugal, criando o “Fundo
EFTA”, orientado para as PME. Com a entrada de Portugal na então CEE, chegou-se naturalmente ao fim destes apoios.
Mas quando se julgaria que este capítulo estaria definitivamente encerrado, eis que, qual Fénix renascida das cinzas,
Portugal passou a beneficiar, desde 2005, do “Mecanismo Financeiro da EFTA”, originalmente criado para os dez novos EM
do Leste europeu. Através do “Mecanismo Financeiro Norueguês”, a Noruega disponibilizou ainda mais de 550 milhões de
euros adicionais.
Rabo de Peixe, uma das catorze freguesias do município da Ribeira Grande, apresenta um conjunto de indicadores socioeconómicos alarmantes: elevadas taxas de analfabetismo e de mortalidade infantil, desemprego bem acima da média da
RAAçores, habitação sem rede pública de esgotos. É neste cenário – longe de idílico – que os “Fundos EFTA” aprovaram o
Projecto “Velhos Guetos, Novas Centralidades”, com um financiamento de 23 milhões de euros.
A comunicação caracteriza o território, faz uma análise SWOT do território e propõe linhas estratégicas de desenvolvimento.
1. O Fundo EFTA em Portugal: origem e áreas de actuação
A Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA) foi constituída em 1959, agrupando os países que “ficaram de fora” da
Comunidade Económica Europeia. Os membros da EFTA criaram entre si uma “Zona de Comércio Livre” (seguindo a
terminologia de Balassa, 1961) com os objectivos de fortalecer as relações económicas entre os EM e de salvaguardar a
sua posição face à CEE. O empenho do Reino Unido, principal potência económica da EFTA, era determinante. Entre os
fundadores da EFTA, Portugal tinha notoriamente o nível de desenvolvimento mais baixo: em consequência, o acordo de
adesão na Convenção de Estocolmo integrou um anexo (Anexo G) que teve em conta a especificidade da economia
portuguesa, protegendo as indústrias nacionais.
O impacto da adesão à EFTA sobre a economia portuguesa foi enorme. Estima-se que cerca de metade do crescimento
das exportações portuguesas (+16% ao ano entre 1959 e 1966) se deveu ao “efeito EFTA”. Os sectores mais beneficiados
foram os têxteis e vestuário, a pasta de papel e o concentrado de tomate.
Em meados dos anos 70, o forte aumento do peso dos salários nos custos de produção, a crise petrolífera e a incerteza
quanto ao rumo da integração europeia, colocaram Portugal numa posição de fragilidade perante as ameaças da
concorrência externa à indústria portuguesa. A situação – particularmente grave em sectores como os têxteis, a
metalomecânica ligeira, a montagem de automóveis e os sectores ligados a fornecimentos militares – levou a que, na
reunião da Comissão Consultiva da EFTA de Setembro de 1975, em Reykyavik, fosse apresentado um pedido de auxílio
para reconversão da estrutura industrial nacional. A representação portuguesa propôs que esse auxílio incidisse nos
domínios da assistência técnica, das condições de crédito e de apoios aos sectores industriais em reestruturação.
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Em Novembro seguinte, o Conselho de Ministros da EFTA tomou a decisão de criar um Fundo de Desenvolvimento
Industrial destinado ao fomento e reconversão da indústria portuguesa – nascia assim o Fundo EFTA. O orçamento
atribuído foi de 100 milhões de dólares, a reembolsar, sem juros, a partir do décimo ano da sua constituição e por um
período de 15 anos. A EFTA concedeu ainda a Portugal um adiamento médio de seis anos nos prazos de desarmamento
aduaneiro (de 1979 para 1985). Em 1985, o Fundo tinha já apoiado cerca de 100 projectos de PME portuguesas. Com a
entrada de Portugal na então Comunidade Económica Europeia, o Fundo EFTA viu-se naturalmente esvaziado de sentido,
sendo pois assim declarado o seu óbito. No entanto, alguns financiamentos e apoios continuaram a ser concedidos a
Portugal até 2002.
Mas quando se julgaria que este capítulo estaria definitivamente encerrado, eis que, qual Fénix renascida das cinzas, é
assinado um Memorandum of Understanding, em Fevereiro de 2005, entre o Estado Português e três Estados EFTA
(Islândia, Liechtenstein e Noruega). Através do Mecanismo Financeiro da EFTA - criado em 1 de Maio de 2004 - aqueles 3
países canalizaram cerca de 600 milhões euros para os dez novos países que integraram a UE (e o Espaço Económico
Europeu - EEE), assim como para a Grécia, Portugal e Espanha. Através do “Mecanismo Financeiro Norueguês”, a
Noruega disponibilizou ainda 567 milhões de euros adicionais. Os dois mecanismos têm ambos um horizonte temporal que
se estende até 2009. A Noruega, como o maior dos três dadores, faz uma contribuição total de cerca de 1.14 milhar de
milhão de euros.
O acima referido Memorandum of Understanding constituiu assim um acordo estrutural para utilização deste novo
Mecanismo Financeiro do EEE, disponibilizando cerca de 30 milhões de euros para apoio a projectos em Portugal, entre
2004 e 2009. Segundo o Despacho Conjunto que instituiu a Unidade Nacional de Gestão são as seguintes as áreas
prioritárias de intervenção: conservação do património cultural; protecção ambiental; desenvolvimento sustentável;
desenvolvimento de recursos humanos; saúde e cuidados à infância; investigação e desenvolvimento.
O principal projecto apresentado pelo governo português aos “Fundos EFTA” foi o programa “Velhos Guetos, Novas
Centralidades”, a concretizar-se em dois territórios: a Vila de Rabo de Peixe (ilha de São Miguel - Açores) e Alagoas
(Portugal Continental).
É sobre o primeiro destes territórios que incide a presente comunicação. Com um orçamento total de 21,1 milhões de euros,
cerca de 85% do valor do plano de desenvolvimento de Rabo de Peixe é suportado pelo “Norwegian Financial Mechanism”,
enquanto que o Estado português é responsável pelos restantes 15%.
2. Caracterização de Rabo de Peixe
2.1. População
Rabo de Peixe é uma das catorze freguesias do município de Ribeira Grande, localizado na Ilha de São Miguel, Região
Autónoma dos Açores (fig.1).
O cronista do século XVI Gaspar Frutuoso refere-se ao território do concelho da seguinte forma: “A vila da Ribeira Grande,
nobre com seus moradores, rica em suas terras, bem assombrada com seus campos e fértil com seus frutos, está situada
de aquém e de além de uma grande ribeira, de que ela tomou o nome, quase no meio da ilha, em uma grande baía da
banda do norte, ao pé de uma serra muito fresca; e a ribeira corta a vila em duas partes, de pouco tempo a esta parte,
porque até ao ano de mil e quinhentos e quinze não havia da ponte para a parte do ponente mais de duas casas somente”.
Figura 1 – Enquadramento territorial de Rabo de Peixe

Fonte: INE, 2004 (Retratos Territoriais)
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É ainda Gaspar Frutuoso que afirma a freguesia ser assim chamada por, em tempos, ter ali sido encontrado um grande
peixe desconhecido. Não se sabendo ao certo a data ou como teria sido povoada aponta-se que, por volta do século XV,
Rabo de Peixe - em conjunto com Ribeira Grande – seria já uma Freguesia.
Com uma área geográfica de 16,98 km2, a Freguesia de Rabo de Peixe é circunscrita pelo mar e contígua às Freguesias de
Calhetas, Pico da Pedra, Ribeira Seca e Santa Bárbara (Concelho de Ribeira Grande), de Livramento (Concelho de Ponta
Delgada) e de Cabouco (Concelho de Lagoa). Rabo de Peixe é o maior porto de pesca dos Açores e a vila mais populosa
do Concelho da Ribeira Grande.
Segundo os Censos de 2001, residiam à data na Região Autónoma dos Açores (RAA) 241 763 indivíduos, sendo que a
maior mancha populacional se concentrava na ilha de São Miguel (ver Quadro 1).
Quadro 1 – População residente na Região Autónoma dos Açores
População (2001)
POPULAÇÃO (2006)*
425
468
15063
15426
3995
4059
4780
4838
14806
14806
5578
5059
9674
9504
131609
132671
55833
55697
RAA
241763
243018
* Estimativas da População para 31/12/2006
Fonte: INE, 2001 (Recenseamento Geral da População e Habitação);SREA (Os Açores em Números 2006).
Ilhas
Corvo
Faial
Flores
Graciosa
Pico
Santa Maria
São Jorge
São Miguel
Terceira

Outro dado a referir é que a seguir a Ponta Delgada (ilha de São Miguel – 65854 residentes) e Angra do Heroísmo (ilha
Terceira – 35581), Ribeira Grande (28462) é o concelho açoriano com maior efectivo populacional. Isto significa que a
freguesia de Rabo de Peixe se encontra territorialmente inserida numa área dinâmica do ponto de vista demográfico. Em
2001, nela residiam 7407 indivíduos (como já referido a mais populosa do Concelho), seguindo-se-lhe Matriz, Ribeira Seca
e Pico da Pedra (ver Quadro 2).
Entre os dois períodos censitários, a população do concelho de Ribeira Grande aumentou de 27 163 para 28 462
indivíduos, o que corresponde a uma taxa de crescimento de 4.8%, inferior à registada na freguesia de Rabo de Peixe que
foi de 11.5% (que, em igual período de tempo, passou de 6642 para 7407 indivíduos). Os dados mais recentes ao nível das
estimativas demográficas corroboram esta análise, sendo a população estimada para o concelho de Ribeira Grande, de
29318 indivíduos em 31/12/2004, de 29508 em 30/6/2005 e 29697 em 21/12/200562. No total da Região Autónoma dos
Açores observou-se uma taxa de variação de 1.7%.
Após três décadas a perder efectivos – sobretudo devido à emigração – regista-se desde a década de 80 um aumento
populacional, sendo que em 1991 a Freguesia já apresentava uma variação positiva da população enquanto que o
Concelho continuava a perder população. Este aumento importante da população traduz valores culturais típicos de
sociedades tradicionais. Na Freguesia, o número médio de pessoas/família é superior a 4 pessoas. Também a redução da
taxa de mortalidade – resultado do aumento da esperança média de vida – contribui para o referido aumento populacional.

62

Segundo SREA – Demografia 2005.
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Quadro 2 – População residente, por Freguesia, 2001
Freguesias
Calheta
Conceição
Fenais da Ajuda
Lomba da Maia
Lomba de São Pedro
Maia
Matriz
Pico da Pedra
Porto Formoso
Rabo de Peixe
Ribeira Seca
Ribeirinha
Santa Bárbara
São Brás

População 2001
780
1797
1269
1174
309
1901
3552
2426
1267
7407
2550
2124
1271
635

Fonte: INE, 2004 (Retratos Territoriais).
Caso se venha a verificar em Rabo de Peixe um aumento na população e no número de famílias residentes (e as
projecções demográficas assim o indicam), terá que se equacionar a necessidade de construções novas, dado que os
alojamentos existentes apenas dão resposta aos actuais habitantes.
Há hoje o consenso generalizado de que os recursos humanos são o factor determinante do crescimento económico e do
desenvolvimento. Deste modo, a análise da estrutura das qualificações da população de um território é um ponto crucial
para a estruturação do seu desenvolvimento estratégico. A percentagem da população na Freguesia de Rabo de Peixe que
tem, no máximo, a formação básica é bastante elevada: 56% dos residentes não sabe ler nem escrever ou então, tem
apenas o primeiro ciclo completo. Também o número de licenciados ou com curso médio é mínimo (Gráfico 1).
A taxa de analfabetismo na Freguesia é igualmente elevada (16,6%, em 2001). E, ao contrário do que sucede em todo o
mundo – em que o natural processo de desenvolvimento passa, antes de mais, pela quebra no analfabetismo - Rabo de
Peixe registou, entre 1991 e 2001, um aumento neste indicador.
Quadro 3 – Taxa de Analfabetismo, 1991 – 2001
Nível Administrativo
Região Autónoma dos Açores
Ilha de São Miguel
Concelho de Ribeira Grande
FREGUESIA DE RABO DE PEIXE

1991
10,0%
11,5%
13,8%
11,9%

Taxa de Analfabetismo
2001
9,4%
10.3%
12,8%
16,6%

Fonte: SREA, 2001 (Censos).
Tendo em atenção esta realidade – e a necessidade de uma profunda alteração no futuro próximo – torna-se evidente a
necessidade de lançar, em força, políticas de educação (cursos de alfabetização para adultos, nomeadamente) e de
formação profissional (directamente ligadas à realidade empresarial e ao potencial de desenvolvimento do território).
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Gráfico 1 – Níveis de qualificação da população da Freguesia de Rabo de Peixe
Fonte: INE, 2001 (Censos).
Com estes baixos níveis de formação, não é de estranhar que a taxa de empregabilidade (29,8%, em 2001) seja baixa e o
desemprego elevado. Assim, em termos de taxa de desemprego, em 2001, a Freguesia de Rabo de Peixe assinala uma
taxa de desemprego (15,8%) bastante superior à do Concelho (8,4%), da Ilha de São Miguel (7,7%) e da Região Autónoma
(6,7%63). No entanto, se é verdade que a taxa de actividade em Rabo de Peixe é inferior à das suas congéneres no
Concelho, na Ilha e na RAA, a análise do Gráfico 2 aponta para um aumento desta na Freguesia de Rabo de Peixe (+7,2%),
durante o último período inter-censitário, superior ao verificado tanto na RAA (+5,1%), como em São Miguel (+4,8%) ou no
município de Ribeira Grande (+5,5%).

%

Gráfico 2 – Taxa de actividade, 1991 – 2001
45
40
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Fonte: INE, 2001 (Censos).
Se é verdade que se verificou um aumento considerável da taxa de actividade, o mesmo aconteceu em relação ao
emprego, entre 1991 e 2001. A freguesia de Rabo de Peixe registou uma taxa de crescimento do emprego muito elevada
(25,6%), valor claramente superior à do concelho da Ribeira Grande (18,0%). No entanto, o aumento do emprego em Rabo

63

Segundo as estimativas para o 4.º trimestre de 2007, a taxa de desemprego nos Açores era de 4,9%, o valor
mais baixo a nível nacional (SREA – Inquérito ao Emprego – 4.º trimestre de 2007).
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de Peixe não se verifica de forma equilibrada: assim, entre 1991 e 2001, o emprego no sector primário baixou 34%, o no
secundário subiu 54,3% e o do terciário 78,6%.
Quadro 4 – Distribuição da população de Rabo de Peixe, por sectores de actividade
Freguesia de Rabo de Peixe
21,5%
33,6%
44,8%

Sector Primário
Sector Secundário
Sector Terciário

Fonte: INE, 2001 (Censos).
Analisando os dados do Censo do INE de 2001, torna-se evidente a perda da população activa nos sectores primário e
secundário, nos últimos anos, em resultado do abandono dos campos e, sobretudo, da perda de importância da actividade
piscatória, que marca a tradição deste território. Saliente-se o facto de o sector terciário ter vindo a afirmar-se como o
principal empregador, em relação aos outros dois sectores de actividade.
Se a pesca deixou de ser a actividade por excelência, em contrapartida é agora a construção civil que se encontra em
franca expansão. A mão-de-obra local trabalha tanto nas novas áreas de expansão urbana da freguesia como se desloca
para outras partes da ilha. É à luz desta dinâmica da construção civil que interpretamos as estimativas para 2005 do INE,
que apontam para uma forte presença da população activa no sector secundário (60%) – valor superior ao da média do
concelho da Ribeira Grande e do próprio Continente – para além da continuação da quebra no sector primário (15%).
Quadro 5 – População activa (2005)
População Activa - 2005

70%
60%
50%

%

40%
30%
20%
10%
0%
Continente

Sector Primário

Açores

Ribeira Grande

Sector Secundário

Rabo de Peixe

Sector Terciário

Fonte: INE
Se fizermos uma análise de longo prazo (1991-2005) da evolução da população activa em Rabo de Peixe, o sector
secundário foi o que apresentou maior crescimento. Pelo contrário, o sector primário foi o que mais diminuiu. Assim,
segundo as estimativas mais recentes (2005), o sector secundário destaca-se de forma clara (60%) dos outros sectores,
com a consequente diminuição em termos de peso do sector primário (15%) e terciário (25%) na economia.
Já o sector terciário apresenta uma evolução muito irregular: cresceu cerca de 13% entre 1991 e 2001, com um “pico” neste
último ano, mas evoluindo em quebra desde então. No período 2001-2005 terá tido uma redução brutal, tendo passado de
45% para 25% da população activa.
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Quadro 6 – Evolução da população activa em Rabo de Peixe (1991-2005)
Evolução da População Activa

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1991

2001

Primário

2005

Secundário

Terciário

Fonte: INE
No contexto demográfico de Ribeira Grande, o terceiro município mais populoso da RAA, a Freguesia de Rabo de Peixe
corresponde à área geográfica de maior concentração populacional. Tendo como base esta realidade é interessante
analisar a distribuição do emprego nas diferentes freguesias do município, por grandes sectores de actividade,
considerando a situação em 1991 e em 2001.
Quadro 7 – População empregada por grandes sectores de actividade 1991 – 2001
Freguesias
Calhetas
Fenais da Ajuda
Lomba da Maia
Lomba de S. Pedro
Maia
Pico da Pedra
Porto Formoso
Rabo de Peixe
Ribeira Grande (Conceição)
Ribeira Grande (Matriz)
Ribeira Seca
Ribeirinha
Santa Bárbara
São Brás
TOTAL

I
38
161
226
61
171
89
123
729
63
99
143
164
153
87
2307

1991
II
41
39
63
9
131
189
132
486
209
492
376
215
124
52
2558

III
89
94
56
24
225
404
137
560
356
746
348
277
202
66
3584

I
28
129
157
53
155
63
70
480
42
50
89
100
96
47
1559

2001
II
82
103
120
19
157
290
174
750
240
577
382
300
177
77
3448

III
184
131
128
40
289
685
169
1000
420
731
476
390
212
105
4960

Fonte: INE, 2001 (Censos)
2.2. Economia e Tecido Empresarial
Em termos de volume de vendas, o sector secundário aparece como aquele com maior peso (51%) na estrutura económica,
embora com apenas 18% do número de empresas. Note-se, no entanto, que apesar da maioria das empresas se dedicarem
a actividades dos sectores primário e terciário, estas têm um volume de vendas baixo, representando o seu conjunto menos
de metade do total das vendas da economia de Rabo de Peixe.
Quadro 8 - Síntese da estrutura empresarial e produtiva (2005) (em milhares de euros)
Sectores
Primário
Secundário
Terciário
Total

Nº Empresas
70
32
72
174

% Nº Empresas
40
18
42
100

Emprego
367
1463
616
2446

% Emprego
15
60
25
100

Vendas
66000
181997
112997
360994

% Vendas
18
51
31
100

Fonte: Quadros de Pessoal, DGEEP-MTSS.
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O cálculo dos Quocientes de Localização (QL) dá-nos a medida da especialização/ concentração de uma economia, por
sectores, face a um padrão de comparação. Neste caso, iremos avaliar a especialização de Rabo de Peixe,
sucessivamente, face a Ribeira Grande, aos Açores e ao País.
Valores de QL superiores a um indiciam um potencial de competitividade (e quanto maior o valor do QL maior esse
potencial), valores inferiores a um significam baixo potencial competitivo. A Ciência Económica demonstra que os territórios
deverão especializar-se nos sectores onde são competitivos (QL> 1), sectores esses que deverão pois constituir a base
económica territorial. Estes sectores serão pois aqueles onde o território em análise apresenta vantagens competitivas.
Quadro 9 – Análise comparativa Rabo de Peixe – Ribeira Grande
Quocientes de Localização (2005)
Primário
Secundário
Terciário

Emprego
1,67
1,13
0,66

Vendas
1,53
0,88
1,01

Fonte: Quadros de Pessoal, DGEEP-MTSS.
Comparando a freguesia de Rabo de Peixe com o concelho a que pertence, Ribeira Grande, verificamos que a estrutura
produtiva da freguesia tem maior especialização nas actividades do sector primário (QL=1,53).
Na variável “Emprego”, os sectores primário e secundário apresentam alguma especialização (QL=1,67 e 1,13,
respectivamente), mas mais forte no primeiro. Quanto à variável “Vendas”, apenas o sector primário apresenta um QL
francamente superior a 1 (QL=1,53), o que, como vimos, indicia potencial de competitividade. Apesar da importância do
sector secundário para a economia de Rabo de Peixe e da elevada concentração de emprego, o QL <1 das vendas (0,88)
aponta para fracos níveis de produtividade e, por consequência, de competitividade.
Analisando agora a base económica de Rabo de Peixe face à da Região Autónoma dos Açores:
Quadro 10 – Análise comparativa Rabo de Peixe – Região Autónoma dos Açores
Quocientes de Localização (2005)
Emprego
3,58
1,86
0,40

Primário
Secundário
Terciário

Vendas
1,89
2,06
0,48

Fonte: Quadros de Pessoal, DGEEP-MTSS.
Esta análise confirma – ainda com maior clareza – as conclusões da análise anterior. Os sectores primário e secundário são
os que têm maior especialização no emprego e nas vendas. Saliente-se o carácter quase residual (pelo menos de acordo
com as estatísticas oficiais) do sector terciário.
Se agora comparamos a base económica de Rabo de Peixe com a de Portugal:
Quadro 11 – Análise comparativa Rabo de Peixe – Portugal
Quocientes de Localização (2005)
Primário
Secundário
Terciário

Emprego
6,76
1,55
0,43

Vendas
12,05
1,35
0,51

Fonte: Quadros de Pessoal, DGEEP-MTSS.
Face à média nacional, os resultados apontam com enorme clareza para a forte especialização da freguesia no sector
primário. O mesmo se verifica – embora com muito menor importância – com o sector secundário, para as duas variáveis
em análise (emprego e vendas). O sector terciário é o menos importante na estrutura económica, não revelando qualquer
tipo de especialização.
Em conclusão, vemos que embora o sector primário tenha vindo a perder peso absoluto na estrutura empresarial, no
emprego e nas vendas de Rabo de Peixe, continua a ser aquele que assinala uma maior especialização face às três
realidades em comparação (Ribeira Grande, Açores, Portugal). No sector secundário a estrutura do emprego é semelhante
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nas três escalas de análise, havendo, no entanto, à medida que aumentamos de escala, a nível concelhio e regional, uma
maior especialização nas vendas. O sector industrial mostra-se como o mais importante eixo de desenvolvimento da
economia da freguesia. O sector terciário não apresenta qualquer especialização no emprego relativamente a Ribeira
Grande, Região Autónoma dos Açores e Portugal. No entanto, nas vendas, observa-se alguma dinamização face à Ribeira
Grande, com uma estrutura praticamente idêntica à média do concelho.
Estes dados levam-nos a concluir pelo potencial de desenvolvimento baseado nas matérias-primas (agrícolas e
pesqueiras), que deverão ser transformadas (sector secundário) numa lógica de “fileira” que maximize o valor acrescentado
produzido no território. Essa mesma lógica pode (e deve) ser extrapolada também para o sector terciário (dinamização dos
serviços às empresas) de forma a ganhar economias de vizinhança (ou economias de proximidade). Falaremos mais à
frente, de forma mais desenvolvida, de estratégia de desenvolvimento.
3. Acções do Projecto EFTA – “Velhos Guetos, Novas Centralidades”
A Freguesia de Rabo de Peixe apresenta problemas sociais preocupantes:
• Elevada taxa de mortalidade infantil.
• Deficientes condições de habitabilidade, com a maioria dos alojamentos ligada a sistemas particulares de esgoto
(fossas sépticas). A rede pública só recentemente começou a ser implementada.
• Altas taxas de analfabetismo e de desemprego.
• Níveis de pobreza e de exclusão social incomportáveis para um território que faz parte da União Europeia e que
nem a emigração nem o dinamismo da economia açoriana conseguiram extinguir.
• Problemas de alcoolismo, toxicodependência e violência doméstica.
Saliente-se, no entanto, que em matéria de electricidade e de água, a quase totalidade dos alojamentos é servida pela rede
pública. Com efeito, estão a ser realizados, no âmbito do Projecto EFTA – “Velhos Guetos, Novas Centralidades”, os
seguintes projectos:
- Pico Vermelho – ampliação da estação de tratamento de água;
- Alminhas – estação e reservatório de água;
- Santana – estação de tratamento de águas residuais;
- Intervenções no abastecimento de água e saneamento básico na zona do porto, nos bairros sociais, na marginal
e na zona central até S. Sebastião;
- Aumento da captação de água no local do Salto do Cabrito.
Figura 2 - Exemplos de Intervenções ao nível do Saneamento Básico

Fonte: Trabalho de Campo, Abril de 2008
Também em oposição ao que acontece em Portugal Continental e na Europa, a freguesia de Rabo de Peixe tem uma
estrutura etária jovem, com elevada percentagem de população jovem (34,6%) e um reduzido índice de envelhecimento
(14,3%). Este indicador positivo deve ser estrategicamente considerado, uma vez que o capital humano (potencial, neste
caso) é o principal indutor de um desenvolvimento sustentado.
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O parque escolar de Rabo de Peixe encontra-se em remodelação64. De facto, está em construção a nova EB1/JI Dom Paulo
José Tavares e a EB2,3 Rui Galvão de Carvalho. Está igualmente prevista a construção da EB1/JI Rabo de Peixe. Quando
transitam para o secundário, os alunos podem optar pelo ensino profissional no pólo de Rabo de Peixe da Escola
Profissional da Ribeira Grande ou deslocar-se para a sede de concelho, no caso do ensino secundário geral.
Figura 3 - Obras na Escola Dom Paulo José Tavares

Fonte: Trabalho de Campo, Abril de 2008.
Por outro lado, a Escola Profissional da Ribeira Grande e o novo Centro de Artes e Ofícios têm um papel importante na
implementação de cursos de actualização de competências para adultos.
De destacar ainda a existência de associações juvenis, desportivas e culturais, como sejam: o grupo de teatro e a escola de
música; os grupos de danças e cantares; ou o Centro Comunitário e de Juventude. Ao nível de apoio aos jovens, a Escola
Básica e Integrada desenvolve um programa piloto de Educação Sexual, desde 2003.
Em termos de equipamentos de saúde, a população é servida, no contexto regional, pelo Hospital do Divino Espírito Santo
em Ponta Delgada e, a nível local, pelo Centro de Saúde da Ribeira Grande e por uma Unidade de Saúde sedeada na
Freguesia. De referir ainda a existência de alguns médicos que exercem medicina privada na vila. Por outro lado está em
construção, com o financiamento da EFTA, um espaço clínico que poderá servir a população nalguns cuidados de saúde
básicos. Quanto à solidariedade e segurança social, assinale-se uma dezena de equipamentos, com valência de apoio a
idosos e, principalmente de apoio à criança, da responsabilidade de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).
De destacar ainda a construção de equipamentos desportivos, nomeadamente uma piscina e um polidesportivo.
4. Propostas de Estratégias de Desenvolvimento
Rabo de Peixe é um núcleo de dimensão reduzida, mas com um elevado grau de concentração populacional, cuja génese
está directamente ligada à prática da pesca artesanal. O cais assumiu ao longo dos tempos um papel crucial na
estruturação do núcleo central. Apresenta uma morfologia urbana densa e de ruas estreitas, onde dominam as cores
berrantes (influência da forte emigração da população para o Brasil), a presença do mar e um sentido de comunidade muito
particular. Quando se traça um modelo de desenvolvimento para uma área como esta, é imperativo ter em consideração
estas características tão singulares.
Verifica-se um grande crescimento da construção, em que as novas áreas habitacionais resultam da procura não só dos
habitantes da Ribeira Grande mas também das de outros municípios da ilha, pois aqui o preço de habitação é mais
acessível.
Tirando partido da estrutura etária jovem e considerando a taxa de analfabetismo elevada, bem como um nível de
qualificação baixo, torna-se necessário reforçar as acções de formação profissional, aproveitando a capacidade já instalada
no pólo de Rabo de Peixe da Escola Profissional da Ribeira Grande. Não só com o objectivo de qualificar o capital humano
disponível, mas também - e sobretudo -, para ocupar os jovens e os desempregados de curta e longa duração.
64

No âmbito das directrizes emanadas da Carta Educativa do Concelho da Ribeira Grande em vigor.
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Figura 4 – Novos fogos no Bairro de São Sebastião

Fonte: Trabalho de Campo, Abril de 2008
Figura 5 – O porto de pesca

Outra das estratégias deverá passar pelo incremento de novas actividades económicas de suporte à microeconomia do
território (restaurantes, espaço museográfico e de informação turística, venda de artesanato, pescaturismo). Talvez
privilegiando a realização de investimentos na construção civil, já que é um sector em crescimento; ou a abertura de novas
lojas de comércio tradicional não apenas de apoio à população, mas que lembrem também a actividade piscatória,
aproveitando as intervenções realizadas no porto de pesca em 2000, que permitiram informatizar a lota e modernizar o
sistema de comercialização do pescado.
A análise SWOT é um importante instrumento aplicado ao planeamento, que permite sintetizar e organizar numa tabela toda
a análise realizada, constituindo ainda um ponto de partida para a fase de apresentação de propostas. Na análise SWOT
identificam-se os aspectos positivos e negativos do território, sejam eles internos (pontos fortes e pontos fracos) ou externos
(potencialidades e ameaças). O objectivo é a criação de estratégias que no curto/médio/longo prazo permitam a
minimização do que é negativo e o proveito das características positivas identificadas.
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Pontos Fortes
População:
Estrutura etária jovem;
Baixo índice de envelhecimento.

9
9

Educação e Formação:

Pontos Fracos
Educação e Formação:
9

Saúde e Segurança Social:
9

Renovação e modernização do Parque Escolar.

9

Saúde e Segurança Social:
Número considerável de IPSS de apoio ao idoso e à criança.

9

Elevada taxa de analfabetismo;

Taxa de mortalidade infantil acima da média regional.

Economia:
9
9
9

Aumento da taxa de desemprego, entre 1991 e 2001
Perda de importância relativa da actividade piscatória;
Fraca expressão do comércio tradicional de apoio à população.

Condições de Habitabilidade:
Cobertura total da rede de electricidade e de água.

9
Economia:
9
censitártio;
9
9

Aumento da taxa de actividade no último período interCrescimento do sector da construção civil;
Manutenção de características agrícolas.

Oportunidades
Território:

Ameaças
Escala Social:

9
Génese ligada à pesca artesanal;
9
Existência do porto de pesca, intervencionado e dotado de um
moderno sistema de venda de pescado;
9
Enquadramento de Rabo de Peixe na dinâmica de um conjunto
de sectores ligados ao mar (mega-cluster do mar), em especial resultante da
previsível ampliação da área de gestão marítima, por parte da RAA, em
resultado da Convenção da Plataforma Continental (ONU);
9
Aparecimento de novas áreas de expansão, na periferia da
Freguesia;
9
Contiguidade ao Concelho de Ponta Delgada e a Lagoa.

9

Problemas de natureza social

População:
9
Dinâmica populacional considerável, pois é a maior Freguesia
do terceiro maior Concelho da RAA.

Tendo em conta os resultados da análise SWOT – os pontos fortes e fracos e às ameaças e oportunidades - que se
colocam a Rabo de Peixe, bem como as considerações acima expostas, o Plano de Urbanização de Rabo de Peixe somos
da opinião que as grandes Linhas Estratégicas de Desenvolvimento deverão ser as seguintes:
1.
2.
3.

Dinamizar a criação de riqueza e de emprego.
Melhorar as redes de infra-estruturas sociais.
Melhoria do Pleno Exercício da Cidadania, como consequência do progresso da liberdade, segurança e da justiça

5. LINHAS ESTRATÉGICAS E OBJECTIVOS GERAIS
Vejamos, agora, em detalhe cada uma destas linhas estratégicas e respectivos objectivos gerais. Temos assim:
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Aposta nos clusters do
mar e agro-pecuário

Linha estratégica 1
Dinamizar a criação de riqueza e de emprego
Dinamização
da Dinamização do turismo Incentivo
ao
construção civil para
empreendorismo e ao
habitação
e
micro-crédito
recuperação
de
património

Melhoria da rede viária
e das acessibilidades

Embora Rabo de Peixe esteja a beneficiar de importantes apoios financeiros - nomeadamente dos “Fundos EFTA”, o
Mecanismo Financeiro da EFTA e Mecanismo Financeiro Norueguês - para resolver problemas sociais básicos, condição
sine qua non para o “take-off” económico, impõe-se, desde já, a definição de uma estratégia de crescimento. Com efeito, no
actual mundo de concorrência global, nenhum território pode ignorar a necessidade de definir uma estratégia que potencie
os pontos fortes e aproveite as oportunidades que se abrem à base económica territorial, ao mesmo tempo que deverá
tentar minimizar os pontos fracos e proteger-se contra eventuais ameaças. Numa palavra, uma estratégia que crie riqueza e
gere postos de trabalho.
Esta linha estratégica 1 terá que ser desenvolvida em estreita ligação com a dinâmica previsível no concelho da Ribeira
Grande. Os fenómenos económicos – então com este nível de proximidade – são extremamente interdependentes e não
teria qualquer viabilidade pensar o processo de criação de riqueza e de emprego em Rabo de Peixe sem o integrar no do
concelho a que pertence (e até, em rigor, a todo o desenvolvimento estratégico da Ilha de São Miguel e mesmo da RAA). O
documento orientador que enquadra o fomento da actividade económica e da competitividade açoriana é o Programa
Operacional “PROCONVERGÊNCIA”. Nele pode-se ler que: “Nos Açores está identificado um cluster relacionado com a
fileira agro-pecuária, onde a capacidade produtiva regional tem expressão relativa acentuada no contexto nacional,
constituindo um desafio o alargamento da cadeia de valor associada a estas produções, para além da defesa da qualidade
da produção nacional.” (pg.49).
Da análise económica acima realizada, extrai-se como principal conclusão de que Rabo de Peixe apresenta níveis de
competitividade (vantagens competitivas) no sector secundário – que é aliás, o sector mais importante na Freguesia, tanto
em termos de vendas como de emprego. O sector primário tem também indicadores positivos face à média da RAA
(embora mais em termos de emprego do que de vendas). Foi assim que concluímos acima que a estratégia de
desenvolvimento se deverá basear nas matérias-primas (agrícolas e pesqueiras), que deverão ser transformadas (sector
secundário), numa primeira fase, numa lógica de “fileira” que maximize o valor acrescentado produzido no território. Essa
mesma lógica pode (e deve) ser extrapolada também para o sector terciário (dinamização dos serviços às empresas) de
forma a ganhar economias de vizinhança (ou economias de proximidade) – isto é, caminhar no sentido de criar dinâmicas
tipo “cluster”.
Existe unanimidade na comunidade científica quanto ao facto de a abordagem de “clusters” apresentar um conjunto de
vantagens relativamente às abordagens tradicionais, desenvolvidas em termos sectoriais. Embora este tipo de abordagem
resulte da análise de um grande número de autores, é com Michael Porter que esta visão de desenvolvimento ganhou uma
prática quase unânime no mundo académico, nas organizações internacionais (OCDE, Banco Mundial) e nos governos.
Ou seja, o que se propõe é uma crescente integração da economia de Rabo de Peixe na economia da Ilha e da RAA, em
especial via participação nos clusters do mar (pesca, conservas, porto, transportes marítimos, turismo) e agro-pecuário.
Relativamente ao cluster do mar, saliente-se a presença do poderoso Grupo COFACO, (detentor das marcas de conservas
de atum Bom Petisco e Tenório, de sardinhas Líder e da Pitéu, mais generalista). A ligação desta empresa à pesca cria, só
por si, uma lógica de cluster, que pode e deve ser aprofundada, através do aproveitamento da maior quantidade possível de
economias de vizinhança e da sua extensão ao sector terciário (serviços às empresas).
Convém, no entanto, não esquecer ainda o potencial de desenvolvimento noutros ramos do primário: a agricultura (o solo é
fértil e há potencial na produção de lacticínios e de carne) o que, numa mesma lógica de cluster, poderá dar origem a
actividades industriais e sobretudo terciárias, no núcleo urbano, de apoio à agricultura. No âmbito do sector terciário,
referimo-nos a escritórios, gabinetes de contabilidade e advocacia, banca e seguros.

404

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Lembremos ainda o sector da construção civil, aliás em franca fase de expansão. Rabo de Peixe tem vindo a ser procurado
por um número crescente de pessoas para compra de casa, pela sua proximidade a Ponta Delgada. Está também previsto
um programa de realojamento de 270 famílias da Freguesia de Rabo de Peixe, no valor de 19,1 milhões de euros, a ser
desenvolvido pelo Instituto Nacional de Habitação (INH) (Bairro Nossa Senhora de Fátima, zona de Santana, Canada da
Misericórdia). Tudo isto significará empregos directos e indirectos, pois é conhecido o forte efeito multiplicador que o sector
da construção civil tem sobre a economia e o emprego. No entanto, a experiência no Continente nesta matéria deverá estar
presente: a exigência de qualidade, de respeito pelos traços arquitectónicos tradicionais e por um urbanismo harmonioso
deverão ser preocupações sempre presentes.
Finalmente, Rabo de Peixe apresenta algum potencial turístico, por um conjunto de razões, que passamos a expor:
• Centro pesqueiro tradicional;
• Exploração potencial de turismo relacionado com a actividade piscatória ou agroturismo;
• Existência de um património digno de nota (Igrejas, solares), desde que devidamente recuperado (o que pode
representar trabalho para um segmento mais qualificado da construção);
• Paisagens atractivas que misturam o atractivo do mar com a calma rural.
No entanto, para aumentar este potencial turístico haverá que atrair investimento e criar alguns factores de atracção extra
(museu local, lojas de bordados e de artesanato, restaurantes).
Figura 7 - Agroturismo – Quinta de Santana

Fonte: Trabalho de Campo, Abril de 2008
Mas para dinamizar estes sectores (clusters do mar e agro-pecuário, construção e turismo) há que adoptar medidas de
incentivo à criação de empresas e ao espírito empresarial. Em especial, deverão ser apoiados o estabelecimento de
pequenos negócios (oficinas de mecânica, de canalizadores, de costura, de tarefas domésticas, comércio, artesanato). Para
incentivar o espírito empresarial poderão organizar-se cursos e acções de formação que ensinem princípios básicos de
gestão empresarial (contabilidade, estudos de caso de sucesso, comércio externo) e organizar feiras de actividades
económicas. Como se sabe, o PROCONVERGÊNCIA 2007/2013 tem a qualificação do investimento empresarial como um
dos seus principais objectivos.
Assim, a Câmara e/ou o Governo da RAA poderão participar com uma parte do capital (“capital de risco”) numa lógica de
parcerias público-privadas (PPP), estabelecendo acordos com instituições bancárias, aproveitando fundos comunitários
(tipo programas LEADER, por exemplo) e da EFTA, para investimentos de pequena dimensão, numa lógica de microcrédito.
Estes incentivos à criação de empresas e ao espírito empresarial deverão não esquecer as mulheres: a experiência em
muitos outros países indica que é junto delas que este tipo de iniciativas tem maior sucesso.
Por fim, no que respeita a esta linha estratégica salientamos a questão da rede viária e das acessibilidades.
No que respeita à rede viária urbana, há necessidade de repavimentar diversos arruamentos e de realizar obras no sentido
de criar bermas e passeios. A melhoria do troço da ER1-1ª entre S. Sebastião e a Igreja/R. Praças é igualmente uma
prioridade. Há ainda que construir a “Variante a Rabo de Peixe” para fecho da malha urbana e colmatar algumas
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deficiências em termos de continuidade e de capacidade a resolver. Já no que respeita à acessibilidade exterior, Rabo de
Peixe posiciona-se como um ponto de confluência de eixos viários de importância estratégica a nível local e regional (Ilha
de São Miguel), os quais deverão, no curto/médio prazo, proporcionar excelentes condições de mobilidade e acessibilidade
à costa sul da ilha e ao nordeste. Estamos, naturalmente, a falar da construção da “Via Rápida Lagoa/Ribeira Grande” e da
EM514.
Linha estratégica 2
Melhorar as redes de infra-estruturas sociais
Infra-estruturas Sociais
Animação/Património

Em termos de infra-estruturas sociais Rabo de Peixe deverá ser dotada dos equipamentos adequados ao nível de creches,
centros de dia, serviços de apoio domiciliário, lares para a terceira idade, redes de respostas residenciais e de centros de
actividades para pessoas com deficiência. É neste sentido que se procedeu à construção de um Centro Familiar na Sta.
Casa da Misericórdia (com valências ao nível de creche, jardim-de-infância, sala de intervenção precoce e espaço família) e
que se realizaram intervenções na Escola D. Paulo José Tavares e na Escola Profissional de Ribeira Grande.
O recém-inaugurado Centro de Artes e Ofícios pode permitir recuperar e actualizar o saber-fazer das profissões tradicionais,
nomeadamente as ligadas à faina marítima, em grande parte abandonada pelas gerações mais novas. Tal poderá ser
concretizado através do desenvolvimento de cursos profissionais que veiculem o conhecimento dos antigos aliados às
técnicas mais modernas. Esta é uma condição necessária para o desenvolvimento sustentável da base económica do
território. O mesmo se pode dizer relativamente às actividades ligadas à agricultura e à pecuária, onde a flexibilidade e a
pluriactividade deverão ser a palavra de ordem para garantir um rendimento mínimo (aliás, na linha das recomendações da
Política Agrícola Comum).
Dada a gravidade dos problemas sociais existentes será impossível avançar com verdadeiras políticas de desenvolvimento
sem, antes de mais, definir políticas e adoptar medidas que promovam a sua resolução:


COMBATE À POBREZA E À EXCLUSÃO SOCIAL

O acesso ao emprego constitui uma das melhores protecções contra a pobreza e a exclusão social, confluindo para a
promoção da participação de todos na actividade produtiva, capacitando pessoas que se encontrem excluídas do mercado
de trabalho, aumentando as qualificações dos activos e melhorando a qualidade da organização do trabalho, por forma a
aumentar a produtividade e a competitividade da economia.
O peso dos empregos que exigem poucas qualificações e a precariedade de condições de trabalho, em alguns sectores e
áreas de actividade, nomeadamente nos sectores primário e secundário, contribuem decisivamente para a persistência de
situações de baixo rendimento. Esta questão encontra-se intimamente ligada aos baixos níveis de qualificações escolares e
profissionais da população activa.
Os sistemas de protecção social desempenham igualmente um papel estratégico. O sistema nacional de segurança social,
garantindo recursos suficientes, constitui, no âmbito de um Estado social activo, um importante instrumento na promoção da
inclusão social.
A acção social é gerida ao nível do governo regional pelo Instituto de Acção Social (IAS). Dentre os programas definidos
pelo IAS destacamos os seguintes:
 Intervenção sócio-familiar;
 Emergência – Crianças e Jovens em risco;
 Desenvolvimento e Suporte Social em Rede;
 Reabilitação e Reintegração – Apoio personalizado a Grupos de Elevado Risco de Exclusão;
 Percursos de Integração Social e Profissional;
 Desenvolvimento Local em Zonas de Intervenção Social Prioritária;
 Observação Social e Formação em Competências Sócio-Tecnico-Profissionais.
No caso concreto de Rabo de Peixe, as várias IPSS sedeadas nesta comunidade estão ligadas a um ou a vários destes
programas e beneficiam de financiamento regional e/ou de programas estruturais europeus (INTERREG III, EQUAL).


PROGRAMAS CONTRATOS DE “DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO”
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Desde há três anos que decorre um programa de realojamento social, visando as casas em risco na falésia, que estão a ser
desocupadas, mas que ainda não foram demolidas. É assim que estão construídos ou em construção vários
empreendimentos em regime de “custos controlados” (Bairro Nossa Senhora de Fátima, zona de Santana, Canada da
Misericórdia)


COMBATE AO ANALFABETISMO

Em particular no que respeita ao analfabetismo de adultos recomenda-se a aplicação de métodos que têm dado provas de
sucesso em diversos países. É o caso do conhecido método Paulo Freire, aplicado com sucesso em dezenas de países
(Brasil, Bolívia, Chile, Nicarágua, Estados Unidos, PALOP, Tanzânia, entre outros) e que, em média, consegue alfabetizar
adultos em apenas dois meses. Deve-se ainda tirar partido dos cursos de actualização de competências, que envolvem
adultos e das propostas de formação existentes no pólo local da Escola Profissional de Ribeira Grande.
 ANIMAÇÃO/PATRIMÓNIO
Melhorar o equipamento de animação local e valorizar o património cultural: Rabo de Peixe é amplamente reconhecido
como o centro pesqueiro mais característico da ilha de São Miguel. A sua recuperação como centro pesqueiro moderno e
bem equipado tem que ir a par com a criação de um centro cultural que homenageie as gerações que se dedicaram ao mar.
Também a recuperação de igrejas (Igreja do Bom Jesus, Ermida de Nossa Senhora do Rosário e Ermida de São Sebastião,
em especial) e casas senhoriais poderá contribuir para a dinamização do turismo.
Linha estratégica 3
Melhoria do pleno exercício da cidadania, como consequência do progresso da liberdade, da segurança e da justiça

Nesta linha estratégica incluímos um conjunto de políticas e medidas que possam garantir à população de Rabo de Peixe
um “empowerment” e um “ownership” crescentes, que lhes permita – apesar de um ponto de partida difícil e cheio de
problemas – uma crescente auto-estima e controlo do destino da sua própria comunidade.
Entre estas medidas destacamos:
 Incentivar e apoiar todos os agentes sociais de cidadania (associações desportivas, culturais, colectividades).
 Ajuda à criação de “Grupos de apoio” entre vizinhos para apoio a idosos, doentes, protecção da natureza.
 Apoio e incentivo à criação de ONG.
 Realização de campanhas para uma maior participação na vida pública (Escolas, Igrejas) para a manutenção do
espaço e dos bens públicos (jardins, património natural e edificado, litoral).
6. Conclusões
Cerca de vinte anos após o anúncio da sua extinção, o Fundo EFTA volta a estar presente e activo em Portugal para apoiar
tecidos urbanos frágeis como é, sem dúvida, o caso da Vila de Rabo de Peixe. Se por um lado, é certo que muito foi feito –
permitindo de forma significativa - melhorar a qualidade de vida da população, muito ESTÁ ainda fazer para garantir um
desenvolvimento sustentável, baseado em actividades económicas competitivas, geradoras de empregos qualificados e
respeitadoras do ambiente.
Esperemos que o Fundo EFTA continue presente em Portugal e atento aos nossos problemas.
Bibliografia:
BALASSA, B. (1961) – Teoria da Integração Económica, Clássica Ed., Lisboa.
http://eftarabodepeixe.com/
Plano Estratégico de Acção Social
Programa Nacional de Acção para a Inclusão (PNAI)
Plano Nacional contra a Violência Doméstica
Plano Nacional de Luta contra a Droga e as Toxicodependências (2005-2012)
Plano Nacional para a Igualdade
Programa Operacional “Convergência”, Governo Regional dos Açores
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Resumo

O artigo que se propõe apresentar reflecte os resultados de um exercício prospectivo (ou de foresight) sobre o futuro da
Região Centro e do Mundo em 2025. Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do processo de construção do Plano
Regional de Ordenamento de Território da Região Centro (PROT-C). Este exercício reuniu um painel de peritos com cerca
de 30 participantes, seleccionados de acordo com as áreas temáticas diferenciadoras dos três cenários, designadamente: i)
Inovação e Competitividade, ii) Sustentabilidade Ambiental e, iii) Ordenamento e Valorização do Território.
Foram aplicadas duas técnicas de análise prospectiva: a análise de cenários e o questionário Delphi. A análise de cenários
(não serão apresentados quaisquer resultados nesta reflexão) decorreu na primeira parte do exercício e serviu de
enquadramento à análise dos resultados do questionário Delphi.
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1. Introdução
ÆImportância das técnicas de foresight para a definição de politicas de desenvolvimento regional
A elaboração de uma política de desenvolvimento regional generalista ou sectorial é cada vez mais vista como um processo
cuja importância não reside apenas no resultado final, mas também no caminho percorrido ao longo deste. A forma como o
processo é conduzido e consegue (ou não) ganhar o apoio da sociedade civil e motivá-la para a implementação das
políticas em causa é determinante para o seu êxito.
Simultaneamente, a necessidade de assegurar a competitividade regional provocou um alargamento nas preocupações
abrangidas tradicionalmente pelas estratégias de desenvolvimento. A vários níveis governativos, há a necessidade de
adoptar uma visão estratégica integrada, estar atento às tendências de mudanças e aos impactos das mesmas, e
simultaneamente identificar as oportunidades em que estas se podem traduzir, moldando desta forma a estratégia de
desenvolvimento (CLARL, 2003). A rapidez com que estas mudanças se verificam dificulta este processo, e torna evidente a
necessidade de se adoptarem novos métodos de planeamento, que não se preocupem apenas com a elaboração de
estratégias orientadas por uma visão única de desenvolvimento, mas que explorem possibilidades alternativas e aumentem
a flexibilidade e capacidade de adaptação das estratégias politicas. (PUGLISI e MARRVIN, 2002; LATTRE-GASQUET et al.,
2003)
Frequentemente, para conseguir desenhar estratégias de desenvolvimento com estas características, é necessário recorrer
a conhecimentos e competências para além dos que se encontram nas equipas de elaboração técnicas e nos políticos
envolvidos. Os saberes da sociedade civil, e mais concretamente dos seus agentes chave são essenciais para o
enriquecimento das políticas e para a mudança do processo de elaboração das mesmas.
É pois necessário envolver a sociedade civil no processo de planeamento e delineação de estratégia de desenvolvimento,
simplificando-o nomeadamente através da disponibilização de informação e da partilha de responsabilidades de
implementação.
Sendo os métodos prospectivos, ou de foresight, mecanismos sistemáticos aplicáveis a processos de elaboração de
politicas complexas e com elevado nível de interdependências, onde a integração de actividades de vários campos é vital
(MARTIN, 1989), estes aparecem como uma resposta adequada aos desafios identificados. O valor destas metodologias na
recolha de informação estratégica, que muito dificilmente seria reunida de outro modo, já foi comprovado, assim como o seu
potencial como instrumento de mobilização socio-económica e de geração de consensos quanto à definição de formas de
tirar partido de oportunidades e diminuir riscos de novos desenvolvimentos cientifico-tecnológicos (CLAR, 2003). A sua
utilização cada vez mais frequente e continuada é um indicador da utilidade da prospectiva como ferramenta de apoio à
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construção de políticas e estratégias, a nível de instituições privadas, mas também dos governos nacionais e regionais
(HAVAS, 2003).
A prospectiva pode ser definida sucintamente como um processo sistemático e participativo, que envolve a recolha de
informações e a construção de visões para o futuro a médio e longo prazo, com o objectivo de informar as decisões
tomadas no presente e mobilizar acções comuns. (COMISSÃO EUROPEIA, 2002)
As técnicas de prospectiva são usualmente aplicadas na área tecnológica, por organizações privadas mas também na
definição de estratégias nacionais de inovação tecnológica (AHOLA, 2003). Mais recentemente, o campo de aplicação
destas metodologias foi alargado à definição de estratégias regionais, tendo sido assumido pela União Europeia que “a
prospectiva a nível regional pode desempenhar um papel catalítico no estabelecimento de iniciativas e condições-quadro
conducentes à inovação (no sentido mais lato). (…) Contribui para o reforço da identidade regional e, não menos importante
também, para a transição para economias pós industriais baseadas no conhecimento.” (COMISSÃO EUROPEIA, 2002)

ÆDescrição das técnicas foresight utilizadas
Neste exercício optou-se por combinar dois métodos de prospectiva, tendo sido escolhidos a análise de cenários (análise
qualitativa) e o questionário Delphi (análise quantitativa), pela sua relevância e importância dentro desta metodologia. Antes
de se apresentar a metodologia levada a cabo, ir-se-á descrever brevemente cada uma das técnicas utilizadas.
A análise de cenários: os cenários constituem descrições de futuros alternativos, com base nos quais as decisões de hoje
devem ser tomadas. Não são previsões nem estratégias, mas sim diferentes hipóteses de evolução que são elaboradas
para focar determinados riscos e oportunidades envolvidas nas diversas estratégias de desenvolvimento. (FAHEY e
RANDALL, 1998)
Devem constituir-se em imagens internamente coerentes das possibilidades futuras (assumindo frequentemente a forma de
histórias), que sejam úteis para prever as implicações de desenvolvimentos incertos, ajudando os participantes a
organizarem o seu pensamento sobre quais seriam as medidas desejáveis para responder à conjuntura representada pelo
cenário, com o objectivo último de aumentar a robustez das políticas / estratégias de desenvolvimento a adoptar
(COMISSÃO EUROPEIA, 2002).

A construção dos cenários inicia-se na identificação das principais variáveis externas determinantes,
sendo posteriormente definidas tendências de evolução para estas (em diferentes sentidos), cujas
combinações constituem a base para cada cenário. Os diversos cenários elaborados não devem
partilhar as mesmas suposições sobre o ambiente externo. Posteriormente, o cenário deverá ser
enriquecido com pormenores vívidos e criativos, criando uma história de futuro: quanto mais claro,
absorvente, convincente e divertido for o cenário apresentado, maior será a probabilidade dos
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participantes conseguirem visualizar o cenário e apreendê-lo (FAHEY e RANDALL, 1998). A última fase
do exercício consiste na discussão das implicações de cada cenário e na análise de estratégias /
acções que podem ser levadas a cabo de forma a permitir fazer face às evoluções futuras descritas
pelos cenários.
O questionário Delphi: é aplicado na recolha e síntese de opiniões de peritos, no que concerne a desenvolvimentos
emergentes, relativamente aos quais há poucos ou nenhuns dados empíricos ou sobre desenvolvimentos futuros em que a
simples extrapolação das tendências é considerada insuficiente (GORDON e PEASE, 2006). Consistem na realização de
perguntas objectivas e claras relativas a um conjunto de tópicos, com o objectivo de recolher informação sobre as suas
opiniões quanto à evolução dessas temáticas, mas também obter a reacção destes à opinião dos seus pares (CUHLS,
2001).
Tipicamente este estudo envolve várias rondas de perguntas, permitindo a divulgação dos resultados, assim como os
fundamentos das opiniões discordantes, após o que é realizado um novo inquérito. Este procedimento é repetido várias
vezes até se alcançar o consenso entre os participantes, o que frequentemente não é possível devido a limitações logísticas
ou de tempo (COMISSÃO EUROPEIA, 2002).

ÆO potencial de aplicação no âmbito do PROT-C
O exercício de prospectiva decorreu no âmbito da elaboração do Plano Regional de Ordenamento do Território da Região
Centro (PROT-C), actualmente em fase de conclusão. Este plano definirá um referencial estratégico para os vários
instrumentos de planeamento que operam à escala municipal e integra as políticas sectoriais, bem como as diversas
intervenções com impacto territorial na Região Centro.
No contexto do processo de elaboração do PROT-C, a realização deste exercício de planeamento estratégico, visou,
essencialmente, efectuar uma reflexão que, mais do que discutir a probabilidade de materialização de um futuro provável,
procurou promover o debate sobre potenciais linhas de acção em resposta a determinada trajectória de evolução e
ponderar possíveis orientações enquadradoras dos esforços dos agentes regionais para a aumentar a capacidade de
resposta aos desafios que o futuro poderá encerrar (oportunidades ou riscos).
A realização deste exercício de prospectiva originou, não apenas um momento de participação ascendente, imprescindível
nas acções de planeamento, mas sobretudo a mobilização de um largo espectro de personalidades influentes na Região
num debate qualificador das opções de desenvolvimento e apropriação de um referencial de acção comum.

2. Análise de cenários
Um estudo prospectivo pode ser considerado um exercício não determinístico que se realiza com o objectivo de informar a
tomada de decisão sobre a multiplicidade e a complexidade das dinâmicas que influenciam a evolução de determinado
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sistema. Assim, não existindo dados estatísticos sobre o futuro, a redução da incerteza de que se reveste o acto de planear
o desenvolvimento de um território, passa, inevitavelmente, por fazer prognósticos que recorrem à utilização de
probabilidades de natureza subjectiva (GODET, 1997).
O exercício prospectivo realizado no contexto da elaboração do PROT-C teve por base a construção de cenários
exploratórios que, partindo de tendências passadas e presentes, possibilitam a construção de imagens verosímeis do futuro
(GODET, 1997). Assim, com o objectivo de realizar uma reflexão sobre o futuro da Região Centro, construiu-se um conjunto
de cenários que exploraram vias de evolução do contexto nacional e internacional extremadas. Para isso, partiu-se de três
dimensões básicas consideradas potencialmente estruturantes para o futuro da Região Centro, mas não condicionadas por
esta. A primeira dimensão, designada por Inovação e Competitividade Económica, centrou-se fundamentalmente nos
aspectos que influenciam a economia e o seu reflexo na esfera social. A segunda dimensão, designada por
Sustentabilidade Ambiental, reportou-se essencialmente às questões relacionadas com a evolução dos recursos hídricos e
energéticos e os impactos produzidos no meio ambiente. A terceira e última dimensão, designada por Ordenamento e
Valorização do Território, fez referência a possíveis evoluções da organização territorial que, em parte, reflectiam
implicações no ordenamento decorrentes da evolução das dimensões anteriores.
Os diversos cenários resultaram de combinações de variações (em sentidos opostos) destas dimensões. Importa sublinhar
que os cenários assim definidos, constituíam projecções contextuais da envolvente mundial, face à qual a Região Centro
devia definir as escolhas estratégicas possíveis e desejáveis em função dos desafios identificados.
Foram seleccionados três cenários que representam diferentes tipologias de desafios para a Região Centro.

ÆApresentação dos cenários
CENÁRIO 1 - De forma breve, o primeiro cenário descreve, em termos globais, um recuo do mundo ocidental face às
sociedades emergentes. Verifica-se uma crescente erosão da classe média que, em consequência da progressiva e
substancial redução do seu poder de compra, contribui para acentuar o dualismo social e económico. A economia é
dominada pela tecnologia e por grandes grupos empresariais que concentram as actividades de investigação e
desenvolvimento, em particular nos domínios científicos mais avançados, e controlam extensas cadeias de valor fortemente
hierarquizadas. A produção massificada é consequência de fenómenos de filtragem descendente dos produtos de luxo
depois de banalizados, cuja produção está associada a forte automação localizando-se fortemente em países de mão-deobra extremamente barata. Simultaneamente, recursos como a água e a energia tornam-se cada vez mais escassos e
caros provocando pressões pela procura de eficiência e concentração geográfica das actividades. Consequentemente, o
ambiente é encarado como mera fonte de recursos, passando a natureza e o seu usufruto a ser considerada um luxo.
Paralelamente, motivado por economias de aglomeração das actividades, as grandes metrópoles crescem e o
desenvolvimento urbano faz-se ao longo dos grandes eixos de comunicação e transporte acentuando-se o contraste entre
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um arquipélago metropolitano que concentra as actividades qualificadas e os poderes de decisão e um espaço extrametropolitano que se especializa em actividades que concorrem pelo uso extensivo do território.
CENÁRIO 2 - No segundo cenário, assiste-se ao aumento do peso relativo da classe média, particularmente nos países
emergentes, e ao crescimento do poder de compra e das aspirações pós-materialistas das populações. Tal deve-se a uma
economia associada a uma forte componente tecnológica, intensiva em investigação e desenvolvimento, e que se orienta
cada vez mais para a massificação da qualidade dos produtos e dos serviços. Paralelamente verificam-se significativos
aumentos de eficiência na gestão hídrica e energética que, em simultâneo com uma transição gradual para a utilização de
energias renováveis, permitem responder às necessidades crescentes de consumo. Consequentemente, assiste-se,
também, a uma valorização crescente e selectiva de centros urbanos de média dimensão com maior capacidade para
estabelecer redes sociais e económicas afirmando-se um modelo territorial policêntrico e esbatendo-se a dicotomia urbanorural.
CENÁRIO 3 - No terceiro cenário, embora na Europa se mantenham níveis de coesão social e de qualidade de vida
elevados, assiste-se ao aumento da instabilidade social e económica em termos globais. Acentuam-se as sinergias entre
multinacionais e PME’s localizadas em espaços geográficos privilegiados em termos culturais e sociais e a segurança
apresenta-se como um elemento fundamental do desenvolvimento tecnológico. Paralelamente, verifica-se uma diminuição
da mobilidade, provocada pela escassez energética, e ao aumento das pressões no uso de água, em consequência da crise
hídrica. Consequentemente a dicotomia urbano-rural aumenta e os territórios estruturam-se em função da acessibilidade
aos centros urbanos médios com maior dinamismo socio-económico e maiores níveis de segurança.
A discussão dos cenários foi feita em três grupos distintos, constituídos por especialistas com influência na Região,
organizados por dimensões. A escolha dos peritos foi realizada em conjunto com a Presidência da Comissão de
Coordenação do Desenvolvimento Regional do Centro, tendo sido possível reunir, entre académicos, empresários e
autarcas, pessoas com conhecimento das potencialidades da região e com capacidade para levarem a cabo processos de
mudança que possam ser desenvolvidos no quadro do PROT-C.
Esta parte do exercício foi feita em aproximadamente 4 horas.

3. Questionário Delphi
Este exercício Delphi pretende fazer uma reflexão sobre o futuro da Região Centro, integrado ao nível nacional e
internacional, contextualizado nos 3 cenários de evolução internacional no ano de 2025, apresentados anteriormente.
Com o objectivo de perspectivar opções estratégicas para a definição de políticas regionais, o questionário Delphi procurou
obter respostas de cada participante, para um conjunto de 19 questões, agregadas em 8 grupo temáticos. As questões do
inquérito foram criteriosamente seleccionadas de modo a que, os peritos, ao responderam objectivamente a cada pergunta,
numa escala de likert, se posicionassem globalmente em cada um dos cenários. Para cada questão apresentou-se o valor
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actual e 5 possíveis valores em 2025 (H1, H2, H3, H4 ou H5) e a cada perito foi pedido para seleccionar a opção que
pensasse ser a mais provável no futuro.
Os resultados das 19 questões, estruturadas pelos 8 grupos temáticos65, são apresentados em seguida ao mesmo tempo
que se procura fazer uma breve análise exploratória das respostas.

Quadro 1 - Desigualdades sociais

Razão entre os rendimentos médios dos 20% mais
ricos e os 20% dos mais pobres – Portugal

Actual

H1

H2

H3

H4

H5

8

<6

6a8

8 a 10

10 a 13

>15

19,4%

30,6%

11,1%

27,8%

11,1%

<300

300 a 350

350 a 400

400 a 500

>500

16,7%

22,2%

36,1%

13,9%

11,1%

<7

7a9

9 a 11

11 a 15

>15

16,7%

16,7%

27,8%

25,0%

13,9%

<20

20 a 25

25 a 30

30 a 40

>40

13,9%

27,8%

25,0%

22,2%

11,1%

Razão entre as remunerações dos cargos
empresariais de topo e do trabalhador médio -

364

Estados Unidos

Taxa de desemprego
- União Europeia

Percentagem de emprego altamente qualificado União Europeia

9

18

A partir das respostas às questões apresentadas para este indicador, perspectiva-se, por parte dos especialistas
participantes no exercício, um agravamento das desigualdades sociais no mundo até 2025, quando comparada com a
situação actual.

65

Desigualdades sociais; Concentração económica; Posição da Europa; Energia e Acessibilidade; Água
(Consumo e Preço); População Urbana; População Metropolitana e Densificação do Edificado
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Quadro 2 - Concentração económica
Razão entre o PIB/cap. da região mais rica e da
região mais pobre – União Europeia

Actual

H1

H2

H3

H4

H5

5

<4

4a5

5a6

6a8

>8

16,7%

22,2%

25,0%

22,2%

13,9%

<0,35

0,35 a 40

0,40 a

0,45 a

0,45

0,55

16,7%

22,2%

16,7%

36,1%

Índice de Herfindahl (IH) da produção industrial
(Indicador da concentração da produção em
grandes empresas. Quando todas as empresas têm
uma produção igual, IH tende para 0 ; Quando a

0,43

>0,55

produção está concentrada numa empresa, IH = 1)
- OCDE
8,3%

No indicador económico foram consideradas duas questões para medir o nível de concentração da riqueza na Europa em
2025. Os especialistas dividem-se, 60% consideram que as assimetrias serão maiores que as que existem actualmente,
enquanto 40% admitem um processo de convergência económica das regiões europeias. Os resultados apresentados no
índice de Herfindahl da produção industrial conduzem às mesmas conclusões.

Quadro 3 - Posição da Europa
Razão entre o PIB/cap. da Europa e o Sudeste
Asiático (ASEAN)

Actual

H1

H2

H3

H4

H5

6

<2,5

2,5 a 3,5

3,5 a 4,5

4,5 a 5,5

>5,5

11,1%

11,1%

30,6%

19,4%

27,8%

Num contexto mais alargado, isto é, numa análise mais macro, pretende-se analisar a posição da Europa face às novas
economias emergentes. É crescente a importância da economia dos países do sudeste asiático (Associação de Nações do
Sudeste Asiático - ASEAN), onde se verifica uma tendência galopante de convergência às principais economias mundiais.
Os especialistas perspectivam que a razão entre o PIB/cap da Europa e a ASEAN diminua significativamente, ainda assim,
30% acreditam numa estabilização deste valor.
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Quadro 4 - Energia e Acessibilidade
Actual

H1

H2

H3

H4

H5

80

<60

60 a 80

80 a 100

100 a 150

>150

2,8%

19,4%

33,3%

19,4%

25,0%

<1,5

1,5 a 1,9

1,9 a 2

2 a 2,5

>2,5

13,9%

19,4%

25,0%

27,8%

13,9%

<15

15 a 20

20 a 25

25 a 30

>30

11,1%

19,4%

33,3%

27,8%

8,3%

<1,5

1,5 a 5

5 a 10

10 a 20

>20

5,6%

27,8%

22,2%

30,6%

13,9%

<60

60 a 70

70 a 76

76 a 80

>80

22,2%

25,0%

22,2%

16,7%

13,9%

Produção de petróleo (milhões de barris por dia) Mundo

Consumo de energia (Tep/ano per capita)

1,7

- Mundo

Percentagem da energia renovável na produção

14

eléctrica – Europa

Produção de biocombustível (milhões de barris por

0,85

dia) – Mundo

Taxa de utilização de transporte privado (% do total

76

de passageiros x km) - Europa

Este indicador de energia e acessibilidade, composto por 5 questões, reúne de modo consensual o aumento do consumo
energético, subindo também de modo expressivo a produção das renováveis e do biocombustível. Ao nível da utilização do
transporte privado, 70% dos especialistas acreditam que esta diminua.

Quadro 5 - Água (Consumo e Preço)
Consumo doméstico de água (L/hab.dia) Portugal

Preço da água (€/m3- a preços constantes de
2007) – União Europeia

Actual

H1

H2

H3

H4

H5

150

<140

140 a 160

160 a 200

200 a 350

>350

22,2%

27,8%

11,1%

16,7%

22,2%

<1

1 a 1,4

1,4 a 2,1

2,1 a 3,5

>3,5

13,9%

19,4%

30,6%

25,0%

11,1%

0,7
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O indicador da água foi avaliado ao nível do consumo e do preço. Quanto ao consumo de água a opinião não é consensual,
ainda assim, verifica-se uma ligeira tendência para um aumento do consumo. Quanto à segunda componente, o sentimento
dos especialistas é o de um aumento bastante acentuado no valor do preço.

Quadro 6 - População Urbana
Percentagem da população que vive em áreas
urbanas - Mundo

Actual

H1

H2

H3

H4

H5

49

<55

55 a 60

60 a 65

65 a 70

>70

11,1%

30,6%

22,2%

27,8%

8,3%

Esta questão traduz a percentagem da população a viver em áreas urbanas, e neste particular, a tendência das respostas
evidencia uma urbanização acentuada da localização populacional, isto é, uma transformação de uma forma menos densa
e mais dispersa para uma distribuição mais concentrada em núcleos urbanos.

Quadro 7 - População Metropolitana
Actual

H1

H2

H3

H4

H5

8

<8

8 a 10

10 a 15

15 a 25

>25

8,3%

22,2%

30,6%

30,6%

8,3%

Percentagem da população que vive em áreas
metropolitanas com mais de 5 milhões de
habitantes - Mundo

Esta questão não está indissociada da questão anterior, em que, o fenómeno da metropolização é uma consequência do
processo da urbanização. Ao longo da história a distribuição geográfica da população vem-se alterando, regiões mais
desfavorecidas perdem população em proveito de outras, tornadas mais dinâmicas. Contudo 8% dos respondentes admitem
uma diminuição da percentagem da população a viver em áreas metropolitanas com mais de 5 milhões de habitantes.
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Quadro 8 - Densificação do Edificado
Percentagem de edifícios habitacionais com um
alojamento – Portugal

Número de fogos por prédio – Portugal

Percentagem de habitação não permanente União Europeia

Actual

H1

H2

H3

H4

H5

87

<75

75 a 80

80 a 85

85 a 90

>90

19,4%

22,2%

36,1%

13,9%

8,3%

<1,5

1,5 a 1,7

1,7 a 2

2a3

>3

11,1%

16,7%

19,4%

27,8%

25,0%

<10,5

10,5 a 12

10 a 12

12 a 20

>20

5,6%

27,8%

25,0%

30,6%

11,1%

1,7

10,5

Numa análise mais micro, este indicador, permite perceber a sensibilidade dos participantes para as questões da habitação
em Portugal e na Europa. Uma análise agregada conduz a uma densificação do edificado para o ano 2025, com o aumento
do número de fogos por prédio, ao mesmo tempo que a percentagem de edifícios habitacionais com um alojamento diminui
consideravelmente. A esta situação não é indiferente o aumento da habitação não permanente na Europa.

O questionário Delphi, constituído por 19 questões, não permite apresentar uma única dimensão por cenário. Assim, foram
criadas várias dimensões (8) no qual se procurou analisar a distribuição das respostas de cada grupo de especialistas bem
como a sua posição relativa face a cada um dos cenários apresentados.
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Figura 1 - Desigualdades sociais
100

Cenário 1

50

0

-50

Cenário 2
Cenário 3
-100
Inovação e competitividade
económica

Sustentabilidade ambiental

Ordenamento e valorização do
território

O cenário 1 caracteriza-se pelo aumento das desigualdades entre classes sociais: num lado o

100

reduzido número de privilegiados e no outro a grande maioria da população com dificuldades
crescentes. A classe média ficará progressivamente mais empobrecida, apesar do processo
de convergência do desenvolvimento económico, entre as sociedades ocidentes e as novas

50

sociedades emergentes. Nesta dimensão, quer o cenário 2, quer o cenário 3, caracterizam-se

25

por uma por uma redução das desigualdades sociais: com aumentos de poder de compra
para a classe média e o desafogo económico dos reformados (cenário 2) e níveis

C1

75

0
-3 4 0 6 6 0

0

estabilizados de coesão social com os idosos a serem uma componente importante da classe

-25

média (cenário 3).

-50

As respostas a esta temática não são de todo consensuais, não existe uma identificação clara

-75

com nenhum dos cenários apresentados. Por grupos temáticos de interesse também não são

-100

0

V

C2C3

evidentes padrões de respostas.
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Figura 2 – Concentração Económica
100

Cenário 1

50

0

Cenário 3
-50

Cenário 2

-100
Inovação e competitividade
económica

Sustentabilidade ambiental

Ordenamento e valorização do
território

Em virtude das questões sociais não estarem indissociados dos aspectos económicos, quer o
cenário 1 quer o cenário 2, ocupam a mesma posição relativa da figura anterior. A principal
diferença está no cenário 3, que embora se assista a níveis estáveis de coesão social

100

C1

75

acarreta uma relativa instabilidade económica.

50

No cenário 1 tem-se uma massificação dos mercados que conduz à existência de estruturas

25

produtivas centradas em grandes conglomerados empresariais que controlam extensas

0
-3 4 0 6 6 0

0

cadeias de valor fortemente hierarquizadas. No cenário 2 tem-se uma economia orientada

-25

V

0

C3

para a massificação da qualidade com progressiva desconcentração das actividades de I&D
(temos as multinacionais a cooperarem com as PME’s e Centros de Investigação).
Os especialistas não extremaram posições, colocando-se numa situação em que admitem um
cenário de sinergias entre as multinacionais que controlam as cadeias de valor e as PME’s

-50
-75

C2

-100

que desenvolvem nichos tecnológicos, incorporam competências locais e produzem bens e
serviços personalizados.
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Em termos globais, os 36 participantes localizam-se muito próximos do cenário 3. Destaca-se
o grupo de Inovação e Competitividade Económica por ter uma grande amplitude de
respostas (menor e maior concentração económica) em contraponto com o grupo do
Ordenamento e Valorização do Território que se localiza entre o cenário 1 e o cenário 3.

Figura 3 - Posição da Europa
100
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50

0
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-50

Cenário 1
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Sustentabilidade ambiental

Ordenamento e valorização do
território
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O cenário 1, apresenta uma posição relativa, neste indicador, bastante abaixo da média,

100

devido ao retrocesso do mundo ocidental face às novas economias emergentes. Situação
contrária é apresentada no cenário 3 onde contempla uma Europa com um espaço privilegiado
em termos sociais, económicos e tecnológicos. O cenário 2 apresenta uma hipótese

50

intermédia com a Europa a resistir ao crescimento dos tigres económicos no mundo.

25

Quer o grupo da Inovação e Competitividade Económica, quer o grupo do Ordenamento e

C3

75

V

0
-3 4 0 6 6 0

0

Valorização do Território admitem que o modelo de desenvolvimento europeu responde, em

C2

0

-25

2025, com relativo sucesso às pressões da globalização, por outro lado, o grupo da
Sustentabilidade Ambiental, está mais próximo do cenário 3 com a Europa a resistir

-50

claramente à instabilidade económica internacional.

-75

C1

-100

Figura 4 - Energia e Acessibilidade
100

Cenário 2

50

0

Cenário 3
-50

Cenário 1

-100
Inovação e competitividade
económica

Sustentabilidade ambiental

Ordenamento e valorização do
território

422

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

O cenário 1 traduz uma situação de crise energética com o esgotamento dos combustíveis

100

fósseis e a insuficiência das energias renováveis para colmatar as necessidades. A
mobilidade é limitada e o recurso intensivo aos transportes públicos é uma realidade. No outro
extremo, tem-se o cenário 2 onde os progressos na exploração de energias renováveis são

50

significativos e a a transição é gradual. Há uma acessibilidade acrescida às zonas de baixa

25

densidade. Por fim, tem-se o cenário 3 que perspectiva, tal como o cenário 1, uma crise
energética, mas é devida à forte instabilidade dos mercados do médio oriente e à oferta das

C2

75

V

0
-3 4 0 6 6 0

0

energias renováveis é de evolução lenta.

-25

Nesta dimensão as respostas foram mais consensuais, com a opinião generalizada de uma

-50

não crise energética, com as energias renováveis a ocupar lenta e progressivamente um lugar

-75

de destaque nos mercados energéticos. Qualquer um dos grupos de especialidade, não se

-100

0

C3

C1

revê no cenário 1, de energia escassa e muito cara.
Figura 5 - Água (Consumo e Preço)
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O posicionamento relativo de cada um dos cenários é igual à dimensão anterior. O cenário 1 é

100

o mais pessimista ilustrando uma crise hídrica gerada pelas secas periódicas. As dificuldades

75

de responder às necessidades de consumo são crescentes. Uma versão mais optimista é
perspectivada pelo cenário 2 onde o efeitos das alterações climáticas foram menos dramáticas

C2

50
25

que o previsto.
Os respondentes posicionaram-se num ponto intermédio entre os dois cenários apresentados,

0

muito próximos de um terceiro cenário em que as alterações climáticas agravam secas, estas

-25

de maior intensidade e de maior frequência.

-50

Em termos globais o cenário 3 é o mais provável na opinião dos peritos, isto é, água cara e

-75

degradada pelo uso crescente de fertilizantes, no entanto, o grupo do Ordenamento e
Valorização do Território acredita que as respostas às necessidades de consumo de água é

-3 4 0 6 6 0

0

0

V
C3

C1

-100

feita de modo sustentável através de uma gestão hídrica eficiente.
Figura 6 - População Urbana
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O cenário 1 representa um mundo onde a população urbana se distribui ao longo de extensos

100

corredores urbanos. O zonamento é baseado na distância aos centros urbanos (áreas peri-

75

C1

urbanas; espaços intermédios; periferia; áreas mais remotas e improdutivas
50

No outro extremos, tem-se o cenário 2 que reflecte uma diminuição da dicotomia urbano-rural,
em virtude de um alargamento das oportunidades económicas das áreas rurais, com a difusão
de funções de habitação temporária (turismo rural, 2ª Habitação). O cenário 3 ilustra uma

C3

25
0
-3 4 0 6 6 0

0

situação intermédia.

-25

A população urbana em 2025, na opinião dos especialistas, ajusta-se a um modelo intermédio

-50

de concentração urbana e de reduzidas dicotomias entre o urbano e o rural, resultado da

-75

grande mobilidade urbana.

0

V

C2

-100
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Figura 7 - População Metropolitana
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O cenário 1 é um mundo de grandes metrópoles, onde se concentram os poderes de decisão
e as actividades qualificadas, com fortes contrastes aos espaços periféricos, especializado nas

100

C1

75

actividades que concorrem pelo uso extensivo do território. Contrariamente, o cenário 3
valoriza as cidades de média dimensão, mas não todas, aquelas que estão na moda. Estas

50

cidades tendem a organizar-se territorialmente em constelações urbanas e são unidas por

25

densas redes de transportes públicos.

V

0
-3 4 0 6 6 0

0

O cenário 2, próximo das respostas dos especialistas, perspectiva um mundo em que a
população urbana se distribui de forma selectiva e policêntrica, onde as cidades de média
dimensão com maior dinamismo são aquelas com capacidade de atrair actividades
económicas qualificadas e pessoas qualificadas e criativas.
O valor médio das respostas situa-se próximo do cenário 2, que preconiza um modelo

-25

0

C2

-50
-75

C3

-100

territorial policêntrico. Contudo, o grupo do Ordenamento e Valorização do Território considera
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que este modelo concilia policentrismo com densificação do espaço edificado, enquanto os
outros dois grupos, admitem um modelo de concentração demográfica nas grandes
metrópoles.

Figura 8 - Densificação do Edificado
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Nesta última situação o cenário 2 preconiza uma densificação da população maior,
resultado da forma selectiva e policêntrica de distribuição populacional; no outro
extremo, tem-se o cenário 1 com mais baixas densidades e que resulta da

100

metropolização e dos fortes contrastes entre espaços de ocupação urbana.

50

Os resultados situam-se muito entre os cenários 2 e cenário 3, isto é, entre o

25

policentrismo selectivo e a grande densificação do edificado.
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Em seguida são apresentados os resultados, globais e por grupos de opinião, daquilo que os peritos acreditam ser a
evolução do mundo nos próximos 20 anos. Os 36 especialistas, que participaram no exercício, foram agrupados em 3 áreas
de especialidade: Inovação e Competitividade Económica, Ambiente e Ordenamento e Valorização do Território. Em cada
área pretendeu-se a opinião de cada individualidade “…sobre a estratégia de intervenção na Região Centro se determinado
cenário se verificar” mas “…embora a participação seja organizada por grupos temáticos, os cenários são globais (ex. a
socio-economia tem de considerar as limitações ambientais do cenário)” (CASTRO et al, 2007).

Figura 9 - Dimensões iniciais dos cenários
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Concentração urbana
Metrópoles
Ordenamento e
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centros urbanos
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Quadro 9- Resultados globais para cada um dos cenário
Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

Total

5

8

23

36

14%

22%

64%

100%

Como se pode constatar pelo quadro 9, o cenário 3 foi aquele reuniu um maior número de respondentes, com 64% do total.
Este cenário admite uma crise ambiental e instabilidade internacional e considera que a fortaleza Europeia resiste melhor do
que a concorrência, ou seja:


Energia escassa e cara



Água cara e degradada



A Europa resiste à instabilidade internacional e ao terrorismo global e apesar das dificuldades, a Europa
mantém elevados níveis de coesão social e de qualidade de vida



Economia e tecnologia ao serviço de uma sociedade que concilia valores culturais e éticos com aspirações
de conforto e necessidade de segurança



Modelo territorial que concilia policentrismo com densificação do espaço edificado
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Os resultados apresentados no quadro 9 são globais e não descriminam os inquiridos por áreas de especialidade, assim os
quadros 10, 11 e 12 possibilitam uma análise descriminada, Inovação e Competitividade Económica, Ambiente e
Ordenamento e Valorização do Território.

Quadro 10 - Inovação e Competitividade Económica
Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

Total

1

2

9

12

8%

17%

75%

100%

Numa análise desagregada por tipo de especialidade, verifica-se, pelos dados do quadro 10, que os peritos da área de
Inovação e Competitividade Económica privilegiam o cenário 3 como o futuro mais provável dos próximos 20 anos. Estes
resultados sectoriais, não divergem muito dos dados agregados, apresentados no quadro 9.

Quadro 11 - Sustentabilidade Ambiental
Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

Total

2

2

8

12

17%

17%

67%

100%

Os especialistas da área da Sustentabilidade Ambiental também atribuíram grande predomínio ao
cenário 3, com 67% do total. Os cenários 1 e 2 apresentaram igual número de respondentes.

Quadro 12- Ordenamento e Valorização do Território
Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

Total

2

4

6

12

17%

33%

50%

100%

O quadro 12 apresenta os resultados dos especialistas do âmbito do Ordenamento e Valorização do
Território que também privilegiam o cenário 3 como o futuro mais provável de evolução do mundo para
2025. Contudo, esta prevalência não é tão evidente como nas situações anteriores, onde o cenário 2
tem ganhos relativos quando comparado com os dados médios agregados.

430

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

4.

Conclusões

É habitual existir alguma resistência na adopção de técnicas de planeamento. Os problemas detectados pela Comissão
Europeia66, no que concerne a aplicação das metodologias de prospectiva regional, foram também sentidos no decorrer
deste exercício, dos quais destacamos o desconhecimento das metodologias e do seu potencial, e as incertezas quanto à
sua aplicabilidade.
A leitura efectuada dos resultados da primeira parte do exercício, relativa à análise dos cenários, leva à conclusão que é
ainda necessário promover a divulgação das metodologias foresight e desta técnica em particular, de forma a garantir que
os peritos não baseiam as suas respostas noções pessoais do que irá ser o futuro, mas que aceitam e respondem dentro
dos princípios dos cenários. Os questionários Delphi metodologicamente não suscitaram resistência por parte dos peritos,
apesar de não ter sido possível efectuar mais do que uma ronda, por falta de tempo disponível.
A inovação apresentada neste artigo prende-se com a conjunção das duas técnicas, que permite, para além de identificar a
tendência de evolução que os peritos perspectivam para o ano de 2025, em alguns indicadores concretos, dar uma imagem
global dessas previsões e associá-las com os cenários anteriormente apresentados. Esta metodologia já havia sido testada
pela mesma equipa67, tendo sido neste exercício possível aperfeiçoar a ligação através de uma maior número de
indicadores e maior detalhe conceptual na construção dos cenários.
Considera-se também que este exercício, que foi uma aposta da equipa técnica do PROT-C e da Presidência da CCDR-C e
que contou com o apoio da Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, foi um valioso
contributo para a promoção das metodologias foresight e para a divulgação das suas potencialidades no planeamento
estratégico regional, servindo de facilitador para futuros exercícios.
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